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 ކައުްނސިލު  ބާގެ އްޖޭ ރާ ވެހި ދި

 މާލެ،

 .ދިވެިހރާްއޖެ 

   

 ދު އި ވާ ގަ  ގުޅޭ  ކުރުމާ ދަރަޖަ ވަކީލުން ޤާނޫނީ 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫީނ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) ެގ  5/2019ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ދަކީއިވާގަމި  (ހ)  .1 ރަފު ތަޢާ

އިން ބާރު ލިބިގެން، ތަފާތު ދަރަޖަތަުކގެ ކޯޓުތަކަށް ހާޒިރުވެ ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)  29

ވަކާލާތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދަރަޖަކޮށް، އެ ދަރަޖަތަކުގެ ފެންވަރާއި 

 ދެކެވެ.އިވާގަލެވިފައިވާ ވައިއެކުލަޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި 

  

 ދު" އެވެ.އި ވާގަ ގުޅޭ ދަރަޖަކުރުމާވަކީލުން ޤާނޫނީ " ،ދަށް ކިޔާނީއިވާގަ މި (ށ)  

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ލުން ވައި ކޮމިޓީ އެކުލަ  ގުޅޭ  ދަރަޖަކުރުމާ 

 

 ގުޅޭ ދަަރޖަކުުރމާ

 ކޮމިޓީ

ޙަލާތަކުގެ ކޯޓުތަކާއި ރުތަފާތު މަދުގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިވާގަމި  (ހ)  .2

 ދަރަޖަރުވެ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ާޤނޫނީ ވަކީލުން ހާޒިޓްރައިބިއުނަލްތަަކށް 

ގެ އެގްޒެކެޓިވް ލުބާ ކަުއންސި ،ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަކިން ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް

 ލަންވާނެއެވެ.ވައިއެކުލަން ކޮމިޓީ

 

   ނީ، އެކުލެވިގެންވާކޮމިޓީ ގުޅޭ  ދަރަޖަކުރުމާކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި  ،ގައި ހިމެނޭމެންބަރުންގެ ތެރޭގެ ލުބާ ކައުންސި

 ދަރަޖަކުރުމާ  ނެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.(ތި 3ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ 

ގެ އެގްޒެކެޓިވް ލުބާ ކައުންސި ،ކުރާނީނު ގުޅޭ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަ

 ންނެވެ. މިޓީކޮ

 

ގުޅޭ  ދަަރޖަކުުރމާ

ކޮމިޓީގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

ޙަލާތަކުެގ ރުގުޅޭ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާތު މަ ދަރަޖަކުރުމާ (ހ)  .3

       ރުވެ ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، ހާޒިކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަްލތަކަްށ 

 މަތިން، ޤާޫނނީ ވަކީލުްނ ދަރަޖަ ކުރުމެވެ. ފައިވާ ގޮތުގެޅައިދުގައި ކަނޑައައިވާގަމި 
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ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އި ވާގަޖެހޭނީ ިމ  މަސައްކަތް ކުރަންން ގުޅޭ ކޮމިޓީ ދަރަޖަކުރުމާ (ށ)  

ދުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އިވާގަަމތިންނެވެ. ިމ  ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެސޫއު

ގުޅޭ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެނެއް  ދަރަޖަކުރުމާ ،ިއޚްތިޔާރެއް ކަމަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ

 ނުވެއެވެ. 

ގުޅޭ ގޮތުްނ  އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަަކށް ހުއްަދ ދިނުމާ ށްޔަދުގެ ދަށުން ހުއްދައިވާގަމި  (ނ)  

         ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަަމ، ން ގުޅޭ ކޮމިޓީ ދަރަޖަކުރުމާ

        ތުހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞައެ ކަމެއް މިޓީއަށް ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮލުބާ ކައުންސި

ދުގައި އިވާގަމި ، ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އެ

ގުޅޭ ކޮމިޓީގެ  މަތިން، ދަރަަޖކުރުމާ ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެސޫބަޔާންވެގެންވާ އު

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ގެ ލުބާ ކައުންސި ،ބާރުނިންމުމަށް ބަދަލު ެގނައުމުެގ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ބާބު  ދެވަނަ   

 ތަރު ފުކާއި ދަރަޖަކުރެވޭ ވަކީލުންގެ ދަ ދަރަޖަތަ  ބެހިގެންވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން 

 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ 

 ތައް ދަަރޖަ

ޤާނޫީނ ދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދިެވހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އިވާގަމި    .4

 ތަކުގެ މައްޗަެށވެ.ދަރަޖަކުރެވިގެންދާނީ އަންނަނިވި  ދަރަޖަވަކީލުން 

ޤާނޫީނ ދަށު ކޯޓުތަކާއި ޓްރަިއބިއުނަލްތަުކގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ިލބިފައިވާ  )1(   

 ވަކީލުން.

 ވަކީލުން.ާޤނޫނީ ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައިދި )2(   

ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  )3(   

 ވަކީލުން.

 

ދަަރޖަކުެރވޭ ޤާޫނނީ 

ތަރު ފުދަ ވަކީލުންގެ

 ބެލެހެއްޓުން 

ޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ރުމަތީ މަ (ހ)  .5

        ،ތަރުތައް ފުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ާޤނޫނީ ަވކީލުންގެ ދަކޯޓުގައި ވަކާލާތު 

ތަރުތަކުގައި އަންނަނިވި ފުވަކިވަކިން ަބލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ދަ ލުން ބާ ކައުންސި

 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ.

 ؛ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ފުރިހަމަ ނަން  )1(   

 ؛ނަންބަރު ގެދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު )2(   

 ނަންަބރު؛ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ )3(   

 ؛ދާއިމީ އެޑްރެސް )4(   
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 ؛މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް )5(   

 ؛ކޯޓުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް ޮފނުވަންވީ އެޑްރެސް )6(   

 ؛ފޯނު ނަންބަރު (ޯމބައިލް / ލޭްނޑް ލައިން) )7(   

 ؛ތަރު ނަންބަރު ފުދަ )8(   

 އަދި ؛ އީމެއިލް އެޑްރެސް )9(   

 މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހުގެ ނަން. )10(   

އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް  ހިެމނޭތަރުގައި ފުދަަބލަހަްއޓަމުންދާ ދަށުން ދުގެ އިވާގަމި  (ށ)  

     (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  3ގިނަވެގެްނ ބަދަލުއަތުވެއްޖެނަަމ، 

ޤާނޫނީ ވަކީލު ހުށަހަޅާ  އަންގަންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުންލަށް އެ ކަމެއް ބާ ކައުންސި

 ތަރަށް އެ ބަދަލު ގެްނަނންޖެހޭނެއެވެ.ފުމަިތން ދަ ތްވާ ގޮތުގެމަޢުލޫމާތާ އެއްގޮ

    ،ތަރުަތކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ފު ތަރުތަކާއި އެ ދަފުމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ދަ (ނ)  

 އްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.ހިލުން ބާ ކައުންސި ،ގުޅޭ ކޯޓުތަކާ ކަމާ

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި 

 

ދިވެިހާރއްޭޖގެ 

ހައިކޯޓުަގއި ވަކާލާތު 

 ކުރުުމގެ ހުްއދަ 

ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރެވޭނީ،   .6

ތަރު" ގައި ހިމެނޭ، އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަާވ ފު"ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންގެ ދަ

 ވަކީލުންަނށެވެ.ޤާނޫނީ 

 ވުން؛ ކަމުގައި ހުއްދަ ލިބިަފއިވާ ފަރާތެއް ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ (ހ)  

     ކަމުގައި މަދުވެގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގައި ނުވަތަ މި ދެ (ށ)  

 (ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުިރބާ ލިބިފައިވުްނ؛ 3

އްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ނުަވތަ ހައިސްލާމްދީނުގައި  (ނ)  

އްގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ެއއްވެސް އިރެ

 ކަމުގައި ނުވުން.

 ،މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ކުށެއް މި (ރ)  

 މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު  (ފަހެއް) އަހަރުދުަވހުގެ ތެރޭގައި އެ 5ވޭތުވެދިޔަ 

ނުަވތަ ެއ މުއްދަތުގެ ކުރިން ކުށެްއ ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެއް ކަމުގައި ނުވުން. 

   ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިުމނުތާ ލިބުނުތާ ުނވަތަ އެ މާފުޙުކުމަކަށް  ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ

 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަސް ވެފައިވުން. 5
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ހައިކޯޓުަގއި ވަކާލާތު 

ކުރުުމގެ ހުްއދައަށް 

އެދި ހުށަަހޅަްނޖެހޭ 

 ތަކެތި

ހައިކޯޓުގައި ، ވެސް ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުްއދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ޤާޫނނީ ވަކީލަކު  .7

ހުށަހަޅާ ސިޓީއާއެކު، އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުންތައް  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

 ހުއްދައިގެ ކޮޕީ؛ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ )ހ(  

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛ )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާކަން  6ދުގެ އިވާގަމި  )ނ(  

 އަންގައިދޭ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ 

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް؛ އަދި (ރ)  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ފުރިހަމައަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާނެ  )ބ(  

 ދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އިވާގަކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި 

 ވަކީލެއްގެ ޢަމަލުތައް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ބަހައްާޓނެކަމުގެ އިޤްރާރު. މަތިން އެ

 

ދިވެިހާރއްޭޖގެ 

ސުޕްީރމް ކޯޓުގައި 

ވަކާލާތުކުރުުމގެ ުހއްދަ 

ލިބިފަިއވާ ޤާޫނނީ 

 ވަކީލުން 

އިިސއްޔަތުން ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހަދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ  (ހ)  .8

ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަީކލުން ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުުރމަށް އިތުރު ހުއްދައެއް 

 ނުޖެހޭނެއެވެ. ށެއްނަގާކަ

އޮތް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު "ހައިކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ (ށ)  

    ދުގެ އިވާގަތަރު" ގައި ހިމެނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މި ފުވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންގެ ދަ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ބަަދލުަގއި،  7

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ  އާއިއަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ތަރު" ގައި ފުފަރާތެއް "ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންގެ ދަ އެ ،ހުށަހެޅުމުން

 ރީ ކޮށްދެވޭނެއެވެ.ޓަރަޖިސް

 

ދިވެިހާރއްޭޖގެ 

ސުޕްީރމް ކޯޓުގައި 

ކުރުުމގެ ވަކާލާތު 

 ހުއްދަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރެވޭނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ   .9

ތަރު" ގައި ހިމެނޭ، އަންނަނިވި ފުލިބިފައިވާ "ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންގެ ދަ

 ަވކީލުންނަށެވެ.ޤާނޫނީ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ 

 ވުން؛ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިަފއިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި (ހ)   

     ކަމުގައި މަދުވެގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގައި ނުވަތަ މި ދެ (ށ)  

 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުިރބާ ލިބިފައިވުްނ؛ 5

ރުވެ ވަާކލާތު ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ހާޒިޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޮގތުގައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް  (ނ)  

 ވުން؛ ކަމުގައި

 



 ޒެޓް ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެ                              1180  އަދަދު:                               48 ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

7 

އްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ނުަވތަ ހައިސްލާމްދީނުގައި  )ރ(  

ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ެއއްވެސް އިރެއްގައި ޝަރީޢަތަށް 

 ؛ކަމުގައި ނުވުން

 ،މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ކުށެއް މި )ބ(  

 ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު މީހެއްގެ މައްޗަށް  (ފަހެއް) އަހަރުދުަވހުގެ ތެރޭގައި އެ 5ވޭތުވެދިޔަ 

ެއ މުއްދަތުގެ ކުރިން ކުށެްއ ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެއް  ނުަވތަކަމުގައި ނުވުން. 

ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުުނތާ  ޙުކުމަކަށް މަޢާފު ލިބުނުތާ ނުަވތަ އެ ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ

 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަސް ވެފައިވުން. 5

 

ސުޕްީރމް ކޯޓުގައި 

ވަކާލާތު ކުރުުމގެ 

ހުއްަދއަށް ެއދި 

 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތި 

، ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  .10

ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީއާއެކު، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ  ސުޕްރީމް

 ހިމެނޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެޭހނެއެވެ.

 ހުއްދައިގެ ކޮޕީ؛ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ (ހ)  

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛ (ށ)  

(ނ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް  އާއިވަނަ މާއްދާގެ (ށ)  9ދުގެ އިވާގަމި  (ނ)  

 ފުރިހަމަވާކަން އަންގައިދޭ ޝަރުީޢ ކޯޓަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް؛ އަދި (ރ)  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ފުރިހަމައަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާނެ  )ބ(  

 ދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އިވާގަކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި 

 އިޤްރާރު.ވަކީލެއްގެ ޢަމަލުތައް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ބަހައްާޓނެކަމުގެ  މަތިން އެ

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

 

ދައުލަތް ތަްމސީލުކުރާ 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުން 

ބަންޑާރަނައިބުގެ ފަރާތުންާނއި ޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުމަށް ރުމަތީ މަ  .11

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުގައި އިވާގަމި ، ރުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންހާޒިޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 

 ލުތަކުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.ސޫއު

 

ޖިނާއީ 

މަްއސަލަތަކުަގއި 

ދައުލަތުން ޤާނޫނީ 

ވަކީލެްއގެ 

އެހީތެރިަކން 

 ފޯރުކޮށްދިުނން 

 އީވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުްނ، ޖިނާ 53ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   .12

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި، ތުހުަމތުކުރެވޭ މީހަކީ ޤާޫނނީ ވަކީލެްއގެ އެހީތެރިކަން ހޯޭދފަދަ މާލީ 

ޮކށްދޭ ާޤނޫނީ ނު މީހަަކށް  ދަުއލަތުން ޢައްޔަ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް ީމހަކަށްވުުމގެ ސަބަބުްނ، އެ

 އާއި ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)  9 އާއިވަނަ މާއްދާގެ (ށ)  6ދުގެ އި ވާގަމި  ،ވަކީލުންގެ ކިބައިގައި

އެފަދަ ވިޔަސް،  ކަމުގައި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަުނވި
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ޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދިނުމުގެ ރު މައްސަލަތަކުގައި މަތީ މަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.ލަށް އިޚްތިޔާރު ބާ ކައުންސި

 

ޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ރުދުގެ ދަށުން މަތީ މައިވާގަމި   .13 އެޅުން ފިޔަވަޅު 

ނުވަތަ  ،ނަމަ ކޮށްފިަކން ސާބިތުވެއްޖެ ވަކީލަކު، ޤާޫނނީ ވަކީލުންެގ ސުލޫކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް

ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް  ކަމާބެހޭ ކޯޓަކުން އެފަދަ ވަީކލެއްގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި

ޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ރުމަތީ މަ ،ބެލުމަށްފަުހ، އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަަކށް ދޫކުރެވިފައިވާ

ލަށް ބާ ކައުންސި ،ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރުމުގެ ބާރު ކުރު ލުހުއްދަ ބާޠި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ 

 އައުުކރުން  ހުއްދަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  34(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާޫނނު) ގެ  5/2019ޤާނޫނު ނަްނބަރު   .14

މަތިން އައުކުރަންޖެހޭ ަޝރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އައު ނުކުރާ ޤާނޫނީ  ގޮތުގެ

 ކުރުމުގެ ހުއްދަވެސް އެހިސާބުން ޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުރުަމތީ މަ ،ވަކީލުންނަށް ދޫޮކށްފައިވާ

މީހުްނަނށް ލިބިފައިވާ ވަކާލާތު ކުރުމުގެ  އެ ،އަދި އެފަދަ ޤާނޫނީ ވަކީލުންޓޭނެއެވެ. ހިފެހެއް

ޙަލާގެ ރުމަތީ މަ ،އެ ހުއްދަ އައުކުރުމުން، ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ،ޅައިހުއްދަ އައުކުރުމަށް ހުށަހަ

 ދޫކުރާނެއެވެ. ދަވެސް އަލުން ކޯޓުތަކުގެ ހުއް

 

ހުއްަދިއގައި 

 ސޮއިުކރުން 

    ،ޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދައިގައި ރުމަތީ މަ ،ދުގެ ދަށުން ދޫކުރާއިވާގަމި   .15

  ސެވެ.ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީލުބާ ކައުންސި ،ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރާނީލުބާ ކައުންސި

 

ދަށް އި ވާ ގަ

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ކުރާ އިޢުދު ޝާއިވާގަގައި މި ޓުދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ ،ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީއިވާގަމި   .16

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

................................... 
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