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 ޤަވާޢިދު ކުރުމާ ބެހޭ ސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަން ބަދަލު ހަމަޖެއް 

 

ވާނެ ޙާޟީރުފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުގައި މިއީ،  )ހ( .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
ނޑައެޅުމާއި މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްަތކުން ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ  ފަރާތެއް ކަ

 .ވެޤަވާޢިދެބަޔާންކުރާ ޢައްޔަންކުރުމަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް 

 ވަނަ  96 ގެ( ޤާނޫނު ކޯޓުަތކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/22 ނަްނބަރު ޤާޫނނު ދަކީ،މިޤަވާޢި )ށ(  
 .ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ ބާރުގެލިބިދޭ  އިން( ހ) މާއްދާގެ

" ޤަވާޢިދުކުރުމާ ބެހޭ ސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންދަލު ހަމަޖެއްބަ"ކިޔާނީ  ށްދަޢިވާޤަ މި (ނ)  
 . އެވެ

ވާނެ ޙާޟީރުކޯޓަށް ަމއްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްަތކުގެ ބަދަލުގައި ގެ މަޤްޞަދަކީ، ޤަވާޢިދުމި  .2 މަޤްޞަދު 
ނޑައެޅު ނޑައެޅިފައިވާ  ،ކަންކަން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ  މާއި ފަރާތެއް ކަ ވަކި  ކަ
 ހަމަޖެއްސުމެވެ.އިންތިޒާމެއްގެމަތިން 

ވާނެ ޙާޟީރު ބަދަލުގައި 
 ހަމަޖެއްސުން ފަރާތެއް 

ކޯޓަށް ހުށަހެޭޅ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާގޮތުގެ މަތިން،  38ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގެ  )ހ( .3
އެހެން ވާނެ ޙާޟީރުމައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ޚަޞްމެއްގެ ބަދަލުގައި ކޯޓަށް 

 އަންނަނިިވ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެްއ މެދުވެރިވުމުންނެވެ. ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސޭނީ

 ނުވަތަ  ،ވުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުންޙާީޟރުހާލުހުރިގޮތުން ކޯޓަށް  ބަލި  .1   

ނޫން އަތޮޅެއްގެ ކޯޓަކަށް  ތިމާ ވަޒަންވެރިވެގެން ދިރިއުޅެމުންދާ އަތޮޅު .2   
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 ނުވަތަ ،ވާންޖެހޭ ހިނދެއްގައިޙާޟީރު

ދިުއްނ ތިމާގެ ގޯތިގެދޮރު ނުަވތަ ތިާމ ބަލަންޖެިހފައިވާ މީހަކު ދޫޮކށް ކޯޓަށް  .3   
 ނުވަތަ ،ދަތިވާފަދަ ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުން

 ރަށުގައި ހުރެވެން ނެތުން، ނުވަަތ  .4   

 ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެހެން ސަަބބެއް މެދުވެރިވުން. .5   

ވެވޭނީ ޙާޟީރުގެ މަތިން ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް މި މާއްދާގައިވާ ގޮތު )ށ(  
ގާތްތިާމގެ މީހަކަށެވެ. ނަމަވެސް ގާތްިތމާގެ މީހަކު ހަމަޖެއްސެން ވާންޖެހޭ މީހާގެ ޙާޟީރު

 ބިގެންވެއެވެ. ށް ލިކޯޓަރު ނެތްނަމަ ބަަދލުގައި އެހެން މީހަުކ ޤަބޫލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާ

ވާ މީހާއަކީ ޝަރީޢަތަށް ޭބުނންވާ މަޢުލޫމާތު އެނިގހުރި ޙާޟީރުބަދަލުގައި ޝަރީޢަަތށް  )ނ(  
 ލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދަ މީހަކަށް ނުވާނަމަ ަބދަުލ ބާޠިންވާނެއެވެ. އެ މީހަީކ އެފަމީހަކަށް ވާ

 ންވެއެވެ.ކޯޓަށް ލިބިގެ

ްށ ބައްދަލުވުްނތަކަ އްލުކުރުމާބެހޭ ބައިގައި ބާއްވާކޯޓުގެ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙަ )ރ(  
 މުންނެވެ.ޙާޟީރުވާންޖެހޭނީ މައްސަލައިގެ ޚަޞް

ޝަރީޢަތަށް ޙާޟީރުވާ ފަރާތަށް ވަކީލު ޢައްޔަންކުރާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ، ބަދަލުގައި  )ބ(  
 ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއަކުން އެ ބާރު ދީފައިވާނަމައެވެ.

ވާނެ ފަރާތެއް ޙާޟީރުމެއްގެ ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތަށް ޞްމައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަ  (ޅ)  
ނޑައެޅިފައިވާ ވުމަށްާޙޟީރު ޝަރީޢަތަށް ،ނަމައްސާހަމަޖަ މިނިްޓ )ތިރީސް(  30ގެ ގަޑީ ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ "ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު" ފޯމުގައި  އާއި އެ ކުރިން އެކަމަށް ކަ
 ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ. ތައްލިޔެކިޔުންބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނޑައަޅާ (ކ)   ހިމެޭނ  ފޯމުގައިގެ ބަދަލުގައި އެ ފައިވާ "ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު" ކޯޓުން ކަ
ޕަވަރ އޮފް  ސިވިލް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާހިމެނޭ ގޮަތށް، މަޢުލޫމާތެއް ހުރިހާ 
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި  ނުވަތަ އެއްޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީނޮޓަރައިޒްކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ އެއްއެޓަރނީ

  ޅިދާނެއެވެ.ހުށަހެމީ އިދާރާއަކުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް މަ ރަސްނަ

އަޑުއެހުމަށް ބަދަލު ހަމަޖެއްިސ ފަރާތުން  ފައިވަނިކޮށް،ހަމަޖައްސާބަދަލުގައި މީހަކު  (އ)  
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 ކުރަން އެދޭނަމަލުބާޠިއެދޭނަމަ ނުވަތަ ބަދަލު ހަމަޖައްސާފައި އޮތް އޮތުން  ވާންޙާޟީރު
ނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުން  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެކަމަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުން  އެދޭނަމަވާން ަތނާޒުލު ވާ މީހާޙާޟީރުބަދަލުގައި  (ވ)    އެކަމަްށ ކަ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ،ހަމަޖެއްސޭނީ މީހަކުއެހެން އެ މީހާގެ ބަދަލުގައި ވަނިކޮށް، ހަމަޖައްސާފައި ބަދަލުގައި މީހަކު  (މ)  
 ުލ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ކުރިން ހަމަޖެއްސި ބަދަލު ބާޠި

ފަރާތަީކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިުލން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ  ބަދަލުގައި ހަމަޖެއްސޭ (ފ)  
  ވެގެންނުވާނެއެވެ.ވަކީލަކު ކަމުގައި 

 (ޠަބީޢީ ޝަޚްޞަކަށް)ފަރާތަކީ މީހަކަށް  ވުމަށް ހަމަޖެއްސޭޙާޟީރުގައި ކޯޓަށް ބަދަލު (ދ)  
 ވާންވާނެއެވެ.

ތަކުގައި ވަރީގެ މައްސަލަ 
 ހަމަޖެއްސުން ބަދަލު 

ވުމަްށ ޙާޟީރު ބަދަލުގައި މައްސަލަތަކުގައި  ހުށަހަޅާ ވަރިކުރުމަްށއެދި ނުވަތަ ވަރިވުމަށް )ހ( .4
ރީކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް ސިވިލް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓް ،އެހެން މީހަކު ހަމަޖައްސާނަމަ

އް ނުވަތަ ނޯޓަރައިޒް ކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީއެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. އެއެޓަރނީ
ނޑުރާއްޖޭން ބޭރުގައި ނަމަ ކަާމބެޭހ  ޖަހާފައިވާ ޕަވަރ އޮފް  ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ތައްގަ

 އެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެެއވެ. އެޓަރނީ

ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީގައި  ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ )ހ( ގައި ުބނާ ފަަދ މައްސަލައަކާ މި މާއްދާގެ )ށ(  
ސާފުކޮށް  އެއްބަސްވެފައިވާކަން ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ރިކުރަން ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަންވަ

 އޮންނަންާވނެއެވެ.ފައި ބަޔާންކޮށް

ހިބަ ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުގެ 
މައްސަލަ ތަކުގައި ބަދަލު 

 ހަމަޖެއްސުން 

ތުްނ ވަސިއްޔަތުން ދިނުަމށްއެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ހިބަ ނުވަތަ ވަސިއްޔަހިބަ ނުވަތަ  )ހ( .5
ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ އެއް  ެހން މީހަކު ހަމަޖައްސާނަމަ ޚާއްޞަދޭ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެ

ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ިމ ޕަވަރ އޮޕް އެޓަރނީ ރާއްޖޭގައިނަމަ ސިވިލް ކޯޓުގައި 
އޮންނަންާވނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގަިއ  ތަ ޯނަޓރައިޒް ކޮށްފައިނުވަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި
 އޮންނަންވާނެއެވެ.  ދާރާއަކުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިނަމަ ރަސްމީ އި

އި ހަވާލުވާ ފަރާތަީކ ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ ދޭ ފަރާތާ މި ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީގައި )ށ(  
ތްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، ފަރާ ފަރާތް ނުވަތަ  ތުން ލިބޭަވސިއްޔަކޮބައިކަމާއި، ހިބައިން ނުވަތަ 
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ދޭ ހިަބ ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން އަދި  ،ހިބަ ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދޭ މުދަލަކީ ކޮބައިކަމާއި
  ރު ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.މިންވަ

 ހަވާލުވާ ފަރާތުން ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ޤަބޫލުކުރިކަން  ގެ ދަށުންޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ )ނ(  
  އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވެ. ލިޔުމުން

ތުން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަހިބަ ނުވަތަ  (ރ)  
މައްސަލައިގައި ވާ ފަރާތަކީ އެ ޙާޟީރުވަސިއްޔަތުން ދޭ ފަރާތުގެ ބަަދލުގައި ޝަރީޢަތަށް 

އަދި ހިބަިއން ދޭ  ހިބައިން ނުަވތަ ވަސިއްޔަތުްނ ލިބޭ ފަރާތަަކށް ވެގެން ނުާވނެއެވެ.
 ވާ ފަރާތަކީ އެކަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ޙާޟީރުފަރާތާއި ލިބޭ ފަރާތުގެ ބަަދލުގައި 

ތަރިކައިގެ 
މައްސަލަތަކުގައި ބަދަލު 

 ހަމަޖެއްސުން 

ދޫކޮށްލާ ޙާލަތުގައި، ނުވަތަ  ބައި  މައްސަލަތަކުގައި ަތރިކައިން ވާރިޘަށް ިލބޭތަރިކައިގެ  )ހ( .6
ން ީމހަކު އެހެއެހެން ވާރިޘަކަށް ހަދިޔާކުާރ ޙާލަތުގައި، އެ ވާރިޘުގެ ބަދަލުގައި 

ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ އެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. މި ޕަވަރ އޮޕް  ހަމަޖައްސާނަމަ ޚާއްޞަ
 ނުވަތަ ނޯޓަރައިޒް ކޮށްފައި މަ ސިވިލް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިއެޓަރނީ ރާއްޖޭގައިނަ

ނޑު ޖަހާފައިާވ  އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭްނ ބޭރުގައި ނަމަ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ތައްގަ
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ކޮބައިކަމާއި ދޫކޮށްލާ މުދަލަީކ ނުވަތަ ޙައްޤަކީ ގެ ދަށުންއެޓަރނީ އޮފް ޕަވަރ ޚާއްޞަ މި )ށ(  
 އެނގެން  ސާފުކޮށް ފަރާްތތައް ނުަވތަ ފަރާތް ހަދިޔާކުަރންއެދޭ މިންވަރާއި ދޫކޮށްލާ

 ކޮބައިކަން  ފަރާތަކީ ަހވާލުވާ ފަރާތާއި ދޭ އެޓާރނީ އޮފް ޕަވަރ އަދި. އޮންނަންވާނެއެވެ
 . އޮންނަންާވނެއެވެ އެނގެން

 ހަވާލުވާ ފަރާތުން ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ޤަބޫލުކުރިކަން  ގެ ދަށުންޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ )ނ(  
 އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވެ. ލިޔުމުން

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 
 ޢައްޔަންކުރުން 

ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ވަކީލުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެޭނ  )ހ( .7
 ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

ޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ސަސް ނޫނީ ވަކީލަކީ ޢައްޔަންކުރާ ޤާ )ށ(  
 ވަކީލަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ވުމަށް ޙާޟީރުޝަރީޢަތަށް  މަ،ނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަން ކުރާނަޤާނޫއިގެ ޚަޞްމަކު މައްސަލަ )ނ(  
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ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ  ނޑައެޅިފައިވާ ފޯމާ މިނިޓް ކުރިން )ތިރީސް( 30 ކަ އެ  އިއެކަމަށް ކަ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ލިޔެކިޔުންފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މައްސަލައެއްގައި ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު، އެ މައްސަލައިގައި ޝަރީޢަތަށް  )ރ(  
ފަރާތުން، ވުމަށް އެދޭނަމަ، މުވައްކިލުގެ ޙާޟީރުވާންޖެހޭ މީހާގެ ބަދަލުގައި ޙާޟީރު
ބަޔާންކޮށް، ނުވަތަ ާޤނޫީނ  އެދޭކަމަށް ކުރަން ލުޤާޫނނީ ވަކީލު ފޯމު ބާޠިފައިވާ ހުށަހަޅާ

 ވަކީލުގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލައިގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުން ތަނާޒުްލވާން އެދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް
ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުން  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެކަމަށް ކަ

މައްސަލައެއްގައި ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ވަކިކުރަން ނުވަތަ ބަދަލުކުރަްނ  )ބ(  
ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންމުވައްކިލުގެ ފަރާތުން، ، އެދޭނަމަ  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެކަމަށް ކަ

އެކަމަށް  ،ވުމަށް އެދޭނަމަަތނާޒުލު  މައްސަލައެއްގައި ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު )ޅ(  
ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުން   .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެކަ

ފޯމުގެ އަސްލު ކޯޓަށް 
 ހުށަހެޅުން 

އޭގެ އަސްލު ކޯޓަްށ ، ޅާއިރުރނީ ހުށަހަވަކީލު ފޯމު، ބަދަލު ފޯމު އަދި ޕަވަރ އޮފް އެޓާ .8
 ހަޅަންވާނެއެވެ. ހުށަ

ޢަމަލުކުރަން މިއުސޫލަށް 
 ގެނައުން  ފެށުމާއި ބަދަލު 

 އިން ފެށިގެންނެވެ. 2021ނޮވެމްބަރ  01ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށީނ މި  )ހ( .9

ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން  ފެމިލީމި ޤަވާޢިދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ  )ށ( 
 ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
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