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އމް50 :
ވޮލި ު

އަދަދު256 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ނބަރު2021/R-118 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

`

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދު
ނ
ތަޢާރުފާއި ނަ ް

) .1ހ(

މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ،އެ މީހުންގެ
ލ
ކލާއި މުވައްކި ާ
ހ ސުލޫކީ ހަމަތަކާއި ،ވަ ީ
މަސައްކަތުގައި ހިފަހައްޓަންޖެ ޭ
ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމުގެ އާންމު ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް
ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދު" އެވެ.

)ނ( މިއީ،

ނބަރު
ނަ ް

ޤާނޫނު

5/2019

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނ
ޤާނޫ ީ

ފަންނުގެ

ޤާނޫނު( ގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
ދ
ގސަ ު
މަ ު

 .2މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ،އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ.
)ހ(

ގހެއްޓުމުގައި
މގައްޔާއި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނެ ެ
ދނު ު
ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށް ި
ޤާނޫނީ

ވަކީލުންނަކީ،

ވންކަމާއި
މިނި ަ

ޒިންމާދާރުކަމާއެކު

މަސައްކަތްކުރާ

ބައެއް ކަމުގައި ހެދުމަށް ބާރުއެޅުން.
)ށ(

ކރާ އިތުބާރު
ނށާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަންނަށް އާންމުން ު
ޤާނޫނީ ވަކީލުން ަ
ދެމެހެއްޓުން.

މނިވަންކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން.
)ނ( ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ި
)ރ( ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދޭ ޚިދުމަތަކީ އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމުގެ މައްޗަށް
ދ ފަރާތްތަކުގެ
އ ކަށަވަރުކޮށް ،ޚިދުމަތް ހޯ ާ
ބިނާވެގެންވާ ޚިދުމަތެއް ކަމުގަ ި
ރއެޅުން.
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދީ ،ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމަށް ބާ ު
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އމް50 :
ވޮލި ު
މހައި
ސުލޫކީ ހަމަތައް އެން ެ

އަދަދު256 :

ނބަރު2021/R-118 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

) .3ހ(

ނ
ވަކީލުންގެ މައްޗަށް ހިނގު ް

މި

ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކުރާ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ސުލޫކީ

ހަމަތައް،

ވހިރާއްޖޭގައި
ދި ެ

ގ މައްޗަށް
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާ އެންމެހައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ެ
ހިނގާނެއެވެ.

އެއީ

ޕްރައިވެޓް

ސެކްޓަރއާއި،

ދައުލަތުގެ

ވަޒީފާގައި

ނވެ.
މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން ެ
)ށ(

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި
މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
ށ އަބަދުވެސް
އޓުމަ ް
އ ސުލޫކީ ހަމަތައް ނެގެހެ ް
އެ މީހުންގެ މަސައްކަތުގައިެ ،
މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ޓކައި ،ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ
މށް ަ
)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނު ަ
ލ ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ މަސްއޫލުވެރި
އ އެވަނީ ،ލީގަ ް
ލން ކަމަށް ބުނެފަ ި
ޤާނޫނީ ވަކީ ު
ފަރާތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ،ނުވަތަ ލޯ ފަރމެއްގެ ޕާޓްނަރެއް ކަމުގައި ވިޔަސް،
ށ
ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގެ އެސޯސިއޭޓެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ،ނުވަތަ ހިލޭސާބަހަ ް
މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ކަމުގައި
ވިޔަސް ،ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގެ ވަޒީފާގައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ،ނުވަތަ
ކށްދޭ ފަރާތެއް
ނސީއެއްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރު ޮ
ޓ ް
އެފަދަ ތަނެއްގައި ކޮންސަލް ަ
ނ
ނ އެހެން ފަރާތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ،ޤާނޫ ީ
ކަމުގައި ވިޔަސް ،ނުވަތަ މިނޫ ް
ނނެވެ.
ތ ް
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެ އެންމެހައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ހިމެނޭ ގޮ ު
އ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ
)ރ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކަ ި
ވަކީލުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ވަޒީފާގައި
ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގައި ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ
ނނެވެ.
ވަކީލުން ހިމެނޭ ގޮތު ް
ނ
ހން އޮތް ނަމަވެސް ،ވަކީލަކު މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކު ް
)ބ( މި މާއްދާގެ )ހ( އެ ެ
ށ ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި އިތުރު މިންގަނޑުތައް
ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރުމަ ް
އެ މުއައްސަސާއަކުން ކަނޑައަޅައި ،އެ މިންގަނޑުތައް ތަންފީޛުކުރުމަކަށް
މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
އ
ތ ް
ސސީ ހަމަ ަ
އަ ާ

) .4ހ(

ވ އަސާސީ
ވނީ އަންނަނި ި
ނނުގެ ސުލޫކީ ހަމަތައް ބިނާވެގެން ަ
ޤާނޫނީ ފަ ް
ހަމަތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
) (1މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުން؛
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އމް50 :
ވޮލި ު

އަދަދު256 :

ނބަރު2021/R-118 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

) (2ތެދުވެރިކަމާއި

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ކމާއި
ނަޒާހަތްތެރި ަ

އުސޫލުތައް

ހަމަހަމަކަމުގެ

އިސްކުރުން؛
) (3މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުން ތަނާޒުލުވުން؛
) (4ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން؛
) (5މުވައްކިލަށް

އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި،

މަޞްލަޙަތުގައި

މުވައްކިލުގެ

މަސައްކަތްކުރުން؛
މތައް ނެގެހެއްޓުން؛
ނނުގެ ހަ ަ
) (6ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަ ް
) (7މަސައްކަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި އިންސާފުވެރިވުން.
)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ހަމަތައް ،މި ގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު  1ގައި ތަފުސީލުކޮށްފައިވާނެއެވެ.
އ
ހމަތަ ް
އާންމު ަ

 .5މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ހަމަތަކުގެ އިތުރުން،
ހ
ލން ޢަމަލުކުރަންޖެ ޭ
ކ ު
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަ ީ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގަ ި
ނ އަބަދުވެސް ނަގަހައްޓަންވާނެއެވެ.
އާންމު ހަމަތައް ،ޤާނޫނީ ވަކީލު ް

ނ
އސަލަ ވަކިން ބެލު ް
ސުލޫކީ މަ ް

ތ
ގއި ނުވަ ަ
) .6ހ( ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިގެން މަނާކަމަށް ޤާނޫނު ަ
ކލަކު ކޮށްގެން
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމެއް ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަ ީ
ނުވާނެ

ޤާނޫނުގައި

ކަމަށް

ނުވަތަ

މި

ގަވާއިދުގައި

ކަނޑައެޅިގެން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކޮށްފިނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ،ސުލޫކީ
މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
ށލި ކަމަކީ މި މާއްދާގެ
)ށ( ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކުރި ކަމެއް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮ ް
)ހ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދަ

ކަމެއް

ނަމަ،

ގަވާއިދު

ނަންބަރު

ގވާއިދު( ގައި
ނގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމާބެހޭ ަ
) 2020/R-47ޤާނޫނީ ވަކީލު ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފިޔަވަޅު
ވއެވެ.
އެޅުމުގެ ބާރު ،ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެން ެ
ނ
ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް

 .7މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު
ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ނ
މާނަކުރު ް

 .8މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު،
ރ
ވނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަ ު
ކށް ދީފައި އެ ަ
އ ޢިބާރާތްތަ ަ
މި ގަވާއިދުގައިވާ ލަފުޒުތަކާ ި
3

އމް50 :
ވޮލި ު

އަދަދު256 :

ނބަރު2021/R-118 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ށ
ތކާއި ޢިބާރާތްތަކަ ް
ލފުޒު ަ
ނނު( ގައި އެ ަ
) 5/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާ ޫ
ދީފައިވާ މާނައެވެ.
______________________

4

އމް50 :
ވޮލި ު

ނބަރު2021/R-118 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

އަދަދު256 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ޖަދުވަލު 1
`

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އަސާސީ ސުލޫކީ ހަމަތައް
.1

މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުން

 1.1ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ވެސް އެ މީހެއްގެ މުވައްކިލަށް ލަފާ ދިނުމުގައްޔާއި މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުގައި
ށ ނުވަތަ ނުފޫޒަކަށް
ނކަމާއެކު ،އެހެން ފަރާތެއްގެ އިރުޝާދަކަށް ނުވަތަ ބާރަކަ ް
މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ،މިނިވަ ް
އއްކިބާވެހުރެއެވެ.
ޞބުން ެ
ނތި ،ތަޢައް ު
ލެނބުމެއް ެ
 1.2ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވާންޖެހޭނީ ،ސިޔާސީ ނުވަތަ މާލީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ނުފޫޒެއް ނެތި ،މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ
ބަޔަކަށެވެ.
ނ
ނނީ ވަކީލަށް އޮން ަ
ޤ ޫ
ނނުގެ އަސާސްތަކާއި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުމަށް ާ
 1.3ޤާނޫނީ ފަ ް
ރ
ޞލަޙަތުގައި ޢަމަލުކު ާ
ގން ނުވާނެއެވެ .މުވައްކިލުގެ މަ ް
ވސް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢަމަލުކޮށް ެ
ޒިންމާއާ ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށް އެއް ެ
ނ މިހެންނެވެ.
ހާލަތުގައި ވެސް މިކަން އޮންނާ ީ
ގ
 1.4ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލަށް ލަފާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،މުވައްކިލު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ލަފާދިނުމު ެ
އކިލަށް ލަފާދިނުމަށެވެ.
ބަދަލުގައި މިނިވަންކަމާއެކު މުވަ ް
 1.5ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރަނީ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކަމުގައި ވިޔަސް،
ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ މުވައްކިލަކީ ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްކިލެއް ކަމުގައި ވިޔަސް،
އެ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އެދޭ ގޮތަކަށް މުވައްކިލާމެދު ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މުވައްކިލަށް ލަފާދިނުމުގައްޔާއި
ތ
ވ ަ
ގ ބާރަކަށް ނު ަ
ނވަންކަމާއެކު ،އެހެން ފަރާތެއް ެ
މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރަންވާނީ މި ި
އނެތިއެވެ.
ނުފޫޒަކަށް ލެނބުމެ ް
ވޒީފާގައި ހުރި ވަކީލެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ،އޭނާ އެ ތަނުގައި ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން
 1.6ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ވަކި ތަނެއްގެ ަ
ނ
ނ ު
ބން އެއްކިބާވެހުރެ ،ޤާ ޫ
ތޢައްޞު ު
މަސައްކަތްކުރާއިރު ޤާނޫނީ ލަފާ ދޭންވާނީ ،އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތިަ ،
1

އަދަދު256 :

އމް50 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ނބަރު2021/R-118 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ނނު( އާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ހަމަތަކާ
ނަންބަރު ) 5/2019ދިވެހިރާއްޖޭގޭ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާ ޫ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

.2
2.1

އސްކުރުން
ތެދުވެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލުތައް ި

މކަމުގެ އުސޫލުތައް،
މހަ ަ
ނމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ،ތެދުވެރިކަމާއި ،ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ،ހަ ަ
ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ވެސް ކޮ ް
ހއްޓަންވާނެއެވެ.
އެންމެ މަތީ މިންގަނޑަށް ނަގަ ަ

2.2

ޤ
ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ވެސް އެ މީހެއްގެ މުވައްކިލާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،އަދި ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކާއި ތަޙުޤީ ީ
އިދާރާތަކާއި

އެނޫންވެސް

ޤާނޫނީ

ފަންނުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

އެހެން

ފަރާތްތަކާއެކު

މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،ތެދުވެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލުތަކުގެ އެންމެ މަތީ މިންގަނޑަށެވެ.
2.3

ނ
ޞބެއް ގެންގުޅެގެ ް
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ،އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު ތަފާތުކުރުމެއް ،ނުވަތަ ތަޢައް ު
ނުވާނެއެވެ .ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފުރައްސާރަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

2.4

ނ
ނ ާ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މުވައްކިލާ މުޢާމަލާތުކުރާއިރު ނުވަތަ އެހެން ޚަޞްމުންނާ ނުވަތަ އެ ޚަޞްމުންގެ ވަކީލު ް
ވނީ އިޙްތިރާމާއެކުގައެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ،އިޙްތިރާމު އަދާކުރުމާއި ،އިޙްތިރާމާއެކު
މުޢާމަލާތުކުރާއިރު ޢަމަލުކުރަން ާ
ނމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ދ ު
ޒންމާދާރުވުމާއި ،އެއްބާރުލުން ި
އޓުމާއިި ،
ޒހާތްތެރިކަން ދެމެހެ ް
ނނީ ނަ ާ
މުޢާމަލާތުކުރުމާއި ،ފަ ް
ހިމެނެއެވެ.

2.5

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުގައްޔާއި ލަފާދިނުމުގައި ،އެ މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި،
އެ ވަކީލަކަށް ލިބިހުރި ފަންނީ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ފެންނަ ގޮތް މުވައްކިލަށް
ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

2.6

އސޫލަކާ ގުޅޭގޮތުން
ނ ު
ތ ޤާނޫ ީ
ޢއަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަ ަ
ލ ތަމްސީލުކުރުމުގައި ،ވަކި ވާޤި ާ
އނާގެ މުވައްކި ު
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޭ
އެނގިހުރެ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ދީގެންނުވާނެއެވެ .ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް އެނގުމުން ،ކަމާބެހޭ ފަރާތުގައި
ނވާނެއެވެ.
އެކަން ފާހަގަނުކޮށް އަދި އެކަން އިޞްލާޙުނުކޮށް ދޫކޮށްލައިގެން ު

2.7

ށ
ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ މުވައްކިލަކީ އަގެއް ނެގުމެއްނެތި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކަށް ވިޔަސް ،އެ މުވައްކިލަ ް
ލަފާދިނުމުގައްޔާއި އެ މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުގައި ،އަގު އަދާކުރާ މުވައްކިލުންނާއި އެ މުވައްކިލުންނާ ދެމެދު އެއްވެސް
ވނެއެވެ.
ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެގެން ނު ާ

.3
3.1

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުން ތަނާޒުލުވުން

ތ
އކިލުގެ މަޞްލަޙަ ާ
ދކުރާ ހާލަތުގައި މެނުވީ ،އެއްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ،އޭނާގެ މުވަ ް
ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިގެން ހުއް ަ
ކ
ނ ،އެ މައްސަލައަ ީ
ނނީ ވަކީލަކު މައްސަލައަކާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރި ް
ވނެއެވެ .އަދި ޤާ ޫ
ގން ނު ާ
ފުށުއަރާ ޢަމަލެއް ކޮށް ެ
ލ
ގ ް
މއްގެ ނުވަތަ ލީ ަ
އ ވަކީލު މަސައްކަތްކުރާ ލޯ ފަރ ެ
ތ ެ
ކލުގެ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ މައްސަލައެއްތޯ ނުވަ ަ
އެ ޤާނޫނީ ވަ ީ
2

އމް50 :
ވޮލި ު

ނބަރު2021/R-118 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

އަދަދު256 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ރ މައްސަލައެއްތޯ
ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ވަކީލެއްގެ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަ ާ
ނުވަތަ އެ ވަކީލަކު ތަމްސީލުކުރާ އެހެން މުވައްކިލެއްގެ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ ފަދަ މައްސަލައެއްތޯ ބެލުމަށް،
އެ މައްސަލައިގެ ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރެސްޓް ޗެކެއް ހަދަންވާނެއެވެ .އަދި މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމެއް އޮތްނަމަ،
އވެ.
މުވައްކިލަށް އެކަން އަންގައި ،އެ މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވާންވާނެ ެ
3.2

ލ
ވކީލު އެ މުވައްކި ު
ފށުއެރުމެއް އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ ،އެ ަ
ވަކި މުވައްކިލެއް ތަމްސީލުކުރުމަކީ ،އޭގައި މަޞްލަޙަތު ު
ތަމްސީލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

3.3

ތ
ކލެއްގެ މަޞްލަޙަ ާ
މތު ،އެ މުވައް ި
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކުރިން ތަމްސީލުކުރި މުވައްކިލަކާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫ ާ
ށގެން ނުވާނެއެވެ.
ދެކޮޅަށް ފަހުންވިޔަސް ބޭނުންކޮ ް

3.4

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރަން ފެށުމަށް ފަހުގައި ،އެ މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތާއި އޭނާގެ އަމިއްލަ
އޖެނަމަ ،އެ މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުން ޤާނޫނީ ވަކީލު ތަނާޒުލު ވާންވާނެއެވެ.
މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާކަން އެނގި ް

3.5

ށ
މ ް
ށ ކަމެއް ނިންމު ަ
ނގެ މުވައްކިލެއް ތަމްސީލުކުރުމުގައި ،އޭނާގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަ ް
އެއްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭ ާ
މުވައްކިލަށް ބާރުއަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

.4
4.1

ތޔާޒާއި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން
އިމް ި

ތ
ވ ަ
ލކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައްކައިފައިވާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނު ަ
މުވައްކިލަކު އޭނާގެ ވަކީލާ ހަވާ ު
އވެ .މީގެ ތެރޭގައި،
މަންޒަރެއް ނުވަތަ ރިކޯޑިންގއެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެ ެ
ވސް ހިމެނިގެންވެއެވެ.
ޢލޫމާތު ެ
ލ ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ލިބޭ މަ ު
އެ މައްސަލައަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީ ު

4.2

މުވައްކިލު ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ދިނުމުން މެނުވީ ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކުން އެންގުމުން މެނުވީ ،ވަކީލާއި މުވައްކިލާ ދެމެދުގައި
އޮންނަ ގުޅުމުގެ ދަށުން އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ،ޤާނޫނީ ވަކީލު ހާމަކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.

4.3

އނާގެ މުވައްކިލު ކަނޑައެޅިގެން ލިޔުމުން ހުއްދަކުރާ ހާލަތުގައި މެނުވީ،
ނވީ ،ނުވަތަ ޭ
މ ު
ކޯޓު އަމުރަކުން އެންގުމުން ެ
ށ އޭނާ ދޭ ލަފާގެ
ބ މަޢުލޫމާތާއި އޭނާގެ މުވައްކިލަ ް
ލ ޭ
އނާގެ މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ި
ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ވެސް ޭ
ގ
ނމުމަކަށް އައުމަށްފަހުގައި ވެސް އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ެ
އދި މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުން ި
ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެަ .
ސިއްރުކަން ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ.

4.4

ނ
ތކަށް ހާމަކޮށްގެ ް
ހން ފަރާ ަ
ލމާތާއި ލިޔެކިޔުމާއި ވަކީލު މުވައްކިލަށް ދިން ލަފާ ،އެ ެ
މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ލިބޭ މަޢު ޫ
ނ
ނުވާނެއެވެ .އަދި އެ ވަކީލަކު މަސައްކަތްކުރާ ލޯ ފަރމްގައި ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެ ް
ފަރާތަކުން ވެސް މި މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

3

އމް50 :
ވޮލި ު

4.5

އަދަދު256 :

ނބަރު2021/R-118 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ތތަކާއި ،ކޮމްޕިއުޓަރުގައި
ގއި ،އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާ ު
މުވައްކިލުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާގެ ތެރޭ ަ
ރައްކައުކޮށްފައިވާ ޑާޓާ ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެއެވެ.

4.6

ތ
ވ ަ
ނ ނުވާނެއެވެ .ނު ަ
ވސް އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ހޯދައިގެ ް
ލ ،އެއް ެ
ޤނޫނީ ވަކީ ު
ލމާތަކުންާ ،
ލބޭ މަޢު ޫ
މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ި
އެހެން މީހަކަށް ވެސް އެފަދަ ފައިދާއެއް ހޯދައިދީގެން ނުވާނެއެވެ.

.5
5.1

މުވައްކިލަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރުން

ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ވެސް އޭނާގެ މުވައްކިލަށް އިޚްލާޞްތެރި ވާންވާނެއެވެ .އަދި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގެ
ހ
ހއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ ފުށުނާރާހައި ހިނދަކު ،ހުރި ާ
ގޮތުން ކުރެވޭ ޤާނޫނީ މަސައްކަތާއި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނެގެ ެ
މޞްލަޙަތު ކަމުގައި
މ ަ
ގ މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތަކީ އެންމެ މުހިން ު
ކތްކުރަންވާނީ އޭނާ ެ
ހާލަތެއްގައި ވެސް އޭނާ މަސައް ަ
ދެކިގެންނެވެ.

5.2

ނ
ދ ެ
އއް އުފުލަންޖެހި ާ
ލށް ބުރަ ެ
މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ޤާނޫނީ ވަކީ ަ
ހ،
ކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ،މަސައްކަތާ ހަވާލުވުމަށްފަ ު

ގ
ކ އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ،އަދި ފަންނުގެ ހަމަތަ ާ

ނ
ތވާ ގޮތުގެ މަތީ ް
މަތީން އެ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ކަމެއް ހާސިލު ކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނާ އެއްގޮ ް
އ
ފ ި
އޭނާގެ މުވައްކިލަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކޮށްދޭންވާނެއެވެ .މި މާއްދާގައި މިހެން ބަޔާންކޮށް ަ
އޮތް ނަމަވެސް ،މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތުގައި ކުރަންޖެހޭ އިތުރު މަސައްކަތަކީ މަސައްކަތާ ހަވަލުވާ އެއްބަސްވުމުގައި
ކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
5.3

ރމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ،މުވައްކިލެއް
ޞފު ޤާއިމުކު ު
ށއި ،ޢަދުލު އިން ާ
ގހެއްޓުމަ ާ
ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނެ ެ
ތަމްސީލުކުރުމުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

5.4

ނ
ނ ީ
ލ ތަމްސީލުކުރުމުން ތަނާޒުލުވެގެން ނުވާނެއެވެ .ޤާ ޫ
ޤނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކި ު
އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައިާ ،
ވަކީލު އޭނާގެ މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުން ތަނާޒުލުވާ ހާލަތުގައި ،މުވައްކިލަށް އެކަށީގެންވާ ނޯޓިހެއް ލިޔުމުން
ނ
ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދައިން ތަނާޒުލުވާ ހާލަތުގައި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާ ެ
ކަމެއް މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.

5.5

ޖ
މައްސަލައެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ތަމްސީލުކުރަމުންދާ މުވައްކިލަކު އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިޚްތިޔާރުކުރަން ބޭނުންވެއް ެ
ނ
ހާލަތެއްގައި ،މުވައްކިލު އިޚްތިޔާރުކުރާ އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކަނޑައެޅުމަށް މުވައްކިލަށް ލިބިދޭ މިނިވަންކަމަށް ޤާނޫ ީ
ވަކީލު އިޙްތިރާމު ކުރަންވާނެއެވެ.

.6
6.1

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ފަންނީ ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުން

ނގަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ނނީ ހަމަތައް ަ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލަކަށް ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ފަ ް

4

އމް50 :
ވޮލި ު

6.2

އަދަދު256 :

ނބަރު2021/R-118 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ނ
ގން މެނުވީ ،ޤާނޫ ީ
ކލާ ދެމެދު ލިޔުމުން އެއްބަސްވެ ެ
ނ ވަކީލާއި މުވައް ި
ދމަތާމެދު ޤާނޫ ީ
ޤާނޫނީ ވަކީލު ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚި ު
ވަކީލު ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

6.3

ށ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްދިނުމަ ް
ނ
އ ފުރިހަމަކޮށްދެމު ް
ނ އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގަ ި
ރހަމަވެ ނިމެންދެން ،އެކަންކަ ް
އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންކަން ފު ި
ދާންވާނެއެވެ.

6.4

ށ
ޤނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލަ ް
ކމުގެ ޔަގީންކަންާ ،
ދނެ ަ
ނދެވޭނެ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށް ޭ
ށ ފުރިހަމަކޮށް ު
ޤާނޫނީ ވަކީލަކަ ް
ނ
ގ ް
ނކަމަށް ބެލެވޭ މަސައްކަތަކާ އެ ވަކީލަކު ހަވާލުވެ ެ
ނ ވަކީލަކަށް ފުރިހަމަކޮށް ނުދެވޭ ެ
ވތަ ޤާނޫ ީ
ދީގެން ނުވާނެއެވެ .ނު ަ
ނުވާނެއެވެ.

6.5

އވާ ވަކީލެއް ކަމުގައި
ތން ވަކި ދާއިރާއަކަށް ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ނުވަތަ ޢިލްމީގޮތުން ޚާއްޞަވެފަ ި
ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ޤާނޫނީގޮ ު
ރއަކަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ނުވާނަމަ ،އޭނާއަކީ އެފަދަ ދާއި ާ

.7
7.1

މަސައްކަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި މުވައްކިލުންގެ މެދުގައި އިންސާފުވެރިވުން

ނ
ވ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން އޭނާ ކަނޑައަޅާ އަގު ،ލިޔުމު ް
މށް އެއްބަސް ާ
ކލަށް ފޯރުކޮށްދިނު ަ
އނާގެ މުވައް ި
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޭ
އެއްބަސްވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

7.2

ނ
ޤނޫނު ނަންބަރު ) 5/2019ދިވެހިރާއްޖޭގޭ ޤާނޫ ީ
ގއިާ ،
ޑއެޅުމު ަ
ގ ކަނ ަ
ތށް އަ ު
ސއްކަ ަ
ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މަ ަ

އވެ.
އސޫލުތަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަންވާނެ ެ
ބޔާންކުރާ ު
ފަންނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ަ

5

އަދަދު256 :

އމް50 :
ވޮލި ު

ނބަރު2021/R-118 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހި ސަރު ާ

ޖަދުވަލު 2
`

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އާންމު ހަމަތައް
އެއްވަނަ ބައި
ގޅުން
ޤާނޫނީ ވަކީލާއި މުވައްކިލުގެ ު

 1.1މަސައްކަތާ ހަވާލުވުމާއި ،ވަކީލާއި މުވައްކިލާ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުން
1.1.1

ނވަތަ
ށު ،
ގ ޤައުމަށް ،ނުވަތަ ދީނަ ް
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ،މީހެއް ެ
ވތަ ޖިންސަށް ،ނުވަތަ އުމުރަށް ،ނުވަތަ މީހެއްގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް،
ނަސްލަށް ،ނުވަތަ ކުލަޔަށް ،ނު ަ
ނުވަތަ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ،ނުވަތަ މީހަކު
ނވަތަ
ނސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށްު ،
ވތަ މީހެއް ި
ށ ،ނު ަ
އފަން ރަށަ ް
ތ ު
އށް ނުވަ ަ
ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާ ަ
ތކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
މީހެއް ސިޔާސީގޮތުން ގަބޫލުކުރާ ގަބޫލުކުރުމަކަށް ބަލައިގެން ތަފާ ު

1.1.2

ނނީ ވަކީލާއި މުވައްކިލާ ދެމެދުގައި ލިޔުމުން
ޤާނޫނީ ވަކީލު މުވައްކިލަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ،ޤާ ޫ
އެއްބަސްވުމެއް ވުމަށް ފަހުގައެވެ .އަދި އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ވުމަށް ފަހުގައި މެނުވީ ،ޤާނޫނީ ވަކީލު
ދގެން
ނނީ ވަކީލަކު ީ
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ،ޤާ ޫ
ނުވާނެއެވެ.

1.1.3

މަސައްކަތާ ހަވާލުވުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮށްދޭނެ މަސައްކަތާއި،
ފއި
ނ ގޮތް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށް ަ
އެ މަސައްކަތަށް ކަނޑައެޅޭ އަގަކީ ކޮބައިކަމާއި ،އެ އަގު އަދާކުރާ ެ
އޮންނަންވާނެއެވެ.
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1.1.4

އަދަދު256 :

ނބަރު2021/R-118 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހި ސަރު ާ

ނނީ ވަކީލަށް
ނވަތަ ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނެކަމަށް ޤާ ޫ
މުވައްކިލު ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ު
ތ
ރބާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭނަމަ ،ނުވަތަ މުވައްކިލަށް ދޭންވާ ވަގު ު
ލިބިހުރި ފަންނީ ތަޖު ި
ވކީލު
ނނީ ަ
ށ ޤާ ޫ
ސއްކަތް ކޮށްދިނުމަ ް
ށ ވާނަމަ ،އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނުވަތަ މަ ަ
ނުދެވޭނެ ކަމަ ް
އެއްބަސްވެގެން ނުވާނެއެވެ.

1.1.5

ވގެން
ނތް ޚާއްޞަ ދާއިރާއެއްގެ މަސައްކަތަކާ އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަވާލު ެ
ރބާއެއް ެ
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ތަޖު ި
ނުވާނެއެވެ.

1.1.6

ވަކި ފަރާތަކުން ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މަސައްކަތަކާ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ހަވާލުނުވެވޭނެނަމަ ،ލަސްނުކޮށް
ވނެއެވެ.
އެ ފަރާތަކަށް އެކަން އަންގަން ާ

1.1.7

ނ
އ ހޯދަންވާނީ ،އަދި ކަމާ ގުޅޭގޮތު ް
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މަސައްކަތަކާ ހަވާލުވުމުގެގޮތުން އިރުޝާދުތަ ް
މަޝްވަރާކުރަންވާނީ ،ސީދާ މުވައްކިލާ ނުވަތާ އޭނާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ނުވަތަ ލިޔުމުން
ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއެވެ.

1.1.8

މުވައްކިލަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ރިފަރކުރީ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކަމުގައި ވާނަމަ ،އަދި އެފަދައިން
ނނީ
ޤ ޫ
ފއިވާނަމަ ،އެ އިރުޝާދާމެދު ާ
ރތުން އެއްވެސް އިރުޝާދެއް ދީ ަ
ރިފަރކުރިއިރު އެ ތިންވަނަ ފަ ާ
ވަކީލު މުވައްކިލާ ސީދާ މަޝްވަރާކޮށް ،އެއީ މުވައްކިލުގެ އިރުޝާދުކަން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ.

1.1.9

ރކަން
ނނީ އެހީތެ ި
ވނަ ފަރާތަކުން ޤާ ޫ
ތން ަ
ތތަކަށް ދައުލަތުން ނުވަތަ ި
މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ފަރާ ް
ފޯރުކޮށްދޭ މައްސަލަތަކުގައި ހަމަޖައްސާ ނުވަތަ ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ވެސް މުވައްކިލު
ތަމްސީލުކުރަންވާނީ ،އެ މުވައްކިލު ދޭ އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެ މުވައްކިލުގެ
މަޞްލަޙަތުގައެވެ.

1.1.10

ޤާނޫނީ މުޢާމަލާތެއް ކުރުމުގެ ނަފްސާނީ ޤާބިލުކަން ނެތް ފަރާތެއްގެ ވަކީލެއް ކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ވާންވާނީ ،އެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔާތްކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ
ބައިވެރިވުމާއެކުގައެވެ.

1.1.11

މގައި
ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައަޅަނީ ،މަސައްކަތަށް ހޭދަވާ ވަގުތަށް ކަނޑައެޅޭ ރޭޓަކަށް ބިނާކޮށްގެން ކަ ު
ވާނަމަ ،އެ މައްސަލައިގައި ހޭދަވާ ވަގުތުގެ ރެކޯޑެއް ވަކީލު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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އަދަދު256 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހި ސަރު ާ

ނބަރު2021/R-118 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

 1.2ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު
1.2.1

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މުވައްކިލާ ކުރާ އެންމެހައި މުޢާމަލާތެއް ކުރަންވާނީ ،ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި
އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކުގައެވެ.

1.2.2

ޤާނޫނީ

ވަކީލަކު

މުވައްކިލަށް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

ޚިދުމަތް

އަބަދުވެސް

މަސައްކަތްކުރަންވާނީ،

ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ،އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށެވެ.
1.2.3

އކިލު
ނވާނީ ،އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި އެ ވަކީލު ހުރީތީ ،ވަކީލަށް މުވަ ް
ޤާނޫނީ ވަކީލު މަސައްކަތް ކުރަ ް
އެ އިތުބާރުކުރާނެކަން ދަނެގެން ،އެ އިތުބާރު ނެގެހެއްޓުމާއެކު ،އެއީ ވަކީލާއި މުވައްކިލުގެ ގުޅުމުގެ
އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.

1.2.4

ތކަމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ވަކި ފެންވަރަކަށް
އުމުރުގެގޮތުން ހަގުކަމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ވަކި ކަމެއްގެ ތަޖުރިބާ ނެ ް
ނވަތަ
ތަޢުލީމު އުނގެނިފައި ނުވާކަމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރިކަމަށް ޓަކައި ު
ބލެވޭ
އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަންކަން ދޭހަވުމަށް އަސަރުކޮށްފައި ހުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ެ
ނ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި
މގައި ޤާނޫނީ ވަކީލު ް
ދނު ު
މުވައްކިލުންނަށް ޚިދުމަތް ި
މުވައްކިލެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި އެފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ މުވައްކިލެއްގެ ކިބައިން އެހެން ފަރާތަކުން
ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގިޔަދީގެން ނުވާނެއެވެ.

1.2.5

ހން ދޭ
ދ އިރުޝާދަކީ ނުވަތަ އޭގެ ފަ ު
ސއްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ގޮތުން ޭ
މުވައްކިލަކު ޤާނޫނީ ވަކީލާ މަ ަ
އިރުޝާދަކީ ވަކި ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުން ދޭ އިރުޝާދެއް ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ ،އެ އިރުޝާދަކީ
އެ މުވައްކިލު ދޭ އިރުޝާދުކަން ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި އެ މުވައްކިލާ ވަކިން ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ވަކި ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒުން މުވައްކިލު ލައްވާ ވަކި ކަމެއް ކުރުވަން މަސައްކަތްކުރާ
ހާލަތުގައި ،އެ މުވައްކިލު ތަމްސީލު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

1.2.6

ޤާނޫނީ

ވަކީލުން

އެ

ފަރާތްތަކުން

ޕްރެކްޓިސްކުރާ

އޭރިއާގެ

ޤާނޫނުތަކާއި

ގަވާއިދުތަކަށް

ނ
ނ ބަދަލުތަކާއި ،ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތު ް
ކށް އަން ަ
އަހުލުވެރިވާންވާނެއެވެ .އަދި އެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަ ަ
ލތަކަށް އަހުލުވެރިވާންވާނެއެވެ.
އިޖުރާއީގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކަށް އަންނަ ބަދަ ު
1.2.7

މުވައްކިލުންނަށް ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ،މުވައްކިލުގެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް
އައިސްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލުތައް މުވައްކިލުންނަށް ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އަދި ވަކި ކަމަކާ
ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ވެސް ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެ އިޖުރާއަތުތައް
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ވގުތު
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަރުޙަލާތަކާއި ،އެ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ަ
ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
1.2.8

ނވަތަ
ނނީ ވަކީލު އެއްބަސްވެފައިވާ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ު
މުވައްކިލަށް ކޮށްދިނުމަށް ޤާ ޫ
ކޯޓުގައި

ހިނގަމުންދާ

މައްސަލަ

ހިނގަމުންދާ

ގ
ގޮތު ެ

ގަވާއިދުން

މަޢުލޫމާތު،

މުވައްކިލާ

އކަން
ލތުގައި އަދި ެ
ކ މުޢާމަލާތުކުރާ ހާ ަ
އސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެހެން ފަރާތަ ާ
ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މަ ް
ގއި ،އެ މުޢާމަލާތެއް މުވައްކިލާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
ތ ަ
މުވައްކިލަށް އެނގެންޖެހޭ ހާލަ ު
1.2.9

ސލުކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ވަކި ކަމެއް ކުރުމުގައި ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރަން
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މުވައްކިލު ތަމް ީ
ތން
އ ވަކީލެއްގެ މުވައްކިލަކާ ގުޅޭގޮ ު
ވނެއެވެ .އަދި ެ
ލާޒިމުވާ ހާލަތުގައި ،އެ ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރަން ާ
ދންވާނެއެވެ.
އެހެން ވަކީލަކު ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އެހެން ފަރާތަކުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ވަކީލު ޖަވާބު ޭ

1.2.10

މުވައްކިލެއްގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އެއްވެސް ފައިސާއަކާ ހަވާލުވާނަމަ ،އެ ފައިސާއަކާ ގުޅޭގޮތުން
އެ ވަކީލު މުވައްކިލަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ.

1.2.11

ފރާތެއް
ބސްވާ މަސައްކަތެއްގެ ވަކި ބައެއް ޤާނޫނީ ވަކީލު ތިންވަނަ ަ
ށ އެއް ަ
މުވައްކިލަށް ކޮށްދިނުމަ ް
މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ހާލަތުގައި ،އެ މަސައްކަތް އެ ފަރާތުން ކުރަނީ

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި

ކރަންވާނެއެވެ.
ލ ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކަށަވަރު ު
ރަނގަޅަށްކަން ،ޤާނޫނީ ވަކީ ު
1.2.12

ކލަށް
ނނީ ވަ ީ
ކރާ ހާލަތުގައި މެނުވީ ،ޤާ ޫ
ލ ހުއްދަ ު
ޤާނޫނަކުން ހުއްދަކުރާ ހާލަތުގައި މެނުވީ ނުވަތަ މުވައްކި ު
މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ލިބޭ

މަޢުލޫމާތާއި އޭނާގެ މުވައްކިލަށް އޭނާ ދޭ ލަފާގެ ސިއްރުކަން

އވެ.
ދ މަޢުލޫމާތާއި ލަފާވެސް ހިމެނެ ެ
ގއި އަނގަބަހުންނާއި ލިޔުމުން ޭ
ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ .އޭގެ ތެރޭ ަ
އަދި މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުން ނިމުމަކަށް އައުމަށްފަހުގައި ވެސް އެފަދަ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ސިއްރުކަން
ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ.
1.2.13

ކލަށް
ނ އެ ވަކީލު ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ވަ ީ
ހދުމަށް އެދޭ ފަރާތަކު ް
ހތެރިކަން ޯ
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެ ީ
ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސިއްރުކަން ނުވަތަ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުމުގެ ސިއްރުކަން އެ ވަކީލު
ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އެ ފަރާތުން އެ ވަކީލު ޢައްޔަނު ނުކުރުމަށް ނިންމާ ހާލަތުގައި ވެސް އެކަން

ވނެއެވެ.
އެގޮތަށް ދަމަހައްޓަން ާ
1.2.14

ނނީ
ގންވާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ،ޤާ ޫ
ނނީ އިމްތިޔާޒު ލިބި ެ
މތީން މެނުވީ ،ޤާ ޫ
ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ ަ
ވަކީލަކު ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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 1.3މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން
1.3.1

އވެ.
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ހާލަތެއްގައި މުވައްކިލަކު ތަމްސީލުކުރުމުން ޤާނޫނީ ވަކީލު ތަނާޒުލުވާންވާނެ ެ
އ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
ތތަކަކީ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމެއް އޮތް ހާލަތްތަކެ ް
އަންނަނިވި ހާލަ ް
 1.3.1.1ވަކީލުގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތަކާ މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން
ނުވަތަ މެދުވެރިވެދާނެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛
 1.3.1.2ވަކި މުވައްކިލަކަށް އޮތް ޒިންމާ އެހެން މުވައްކިލެއްގެ މައްޗަށް އިސްކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް
ދނެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛
މެދުވެރިވުން ނުވަތަ މެދުވެރިވެ ާ
1.3.1.3

އެއް މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމަކީ އަނެއް މުވައްކިލަށް އޭގެ ސަބަބުން ނުރަނގަޅު އަސަރެއް
ކޮށްފާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ވުން؛

1.3.1.4

އެއް މުވައްކިލާއެކު ހިންގާ މުޢާމަލާތެއްގެ ސިއްރުކަން އަނެއް މުވައްކިލަށް ހާމަކުރަންޖެހިދާނެ
ދވެރިވެދާނެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛
ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން ނުވަތަ މެ ު

އތް
ތންވަނަ ފަރާތަކަށް ޮ
ހން ި
މވައްކިލަކަށް ނުވަތަ އެ ެ
 1.3.1.5ވަކީލު ތަމްސީލުކުރާ އެހެން ު
އިލްތިޒާމެއްގެ ދަށުން އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މުވައްކިލަށް
ލިބިދޭންޖެހޭ

ޚިދުމަތުގެ

ވރަށް
ފެން ަ

އަސަރުކޮށްފާނެ

އ
ހާލަތެ ް

މެދުވެރިވުން

ނުވަތަ

މެދުވެރިވެދާނެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛
ނނަ ޒިންމާ އަދާނުކުރެވޭނެ
ހމަކުރުމަށް ވަކީލުގެ މައްޗަށް އޮ ް
ތ ާ
 1.3.1.6މުވައްކިލަށް ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާ ު
ދވެރިވެދާނެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛
ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން ނުވަތަ މެ ު
 1.3.1.7ތައާރުޒުވާ

ދެ

މަޞްލަޙަތެއް

އޮތް

ދެ

މުވައްކިލު،

އެއް

ޤާނޫނީ

ވަކީލަކު،

އެއް މައްސަލައެއްގައި ތަމްސީލުކުރުން؛
 1.3.1.8ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ތަމްސީލުކުރާ މުވައްކިލާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ
ޚަޞްމެއްގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.
1.3.2

މުވައްކިލެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ހާލަތެއްގައި ،އެ ޕަވަރ
އ
އޮފް އެޓަރނީގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލު މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ،މުވައްކިލު ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަ ް
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އމް50 :
ވޮލި ު

އަދަދު256 :

ޓ
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ކ ު
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ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި ،އެ މުވައްކިލުގެ ފަރާތުންނެވެ .އަދި އެއްވެސް ހާލެއްގައި ،އެ ޕަވަރ އޮފް
އވެ.
ގން ނުވާނެ ެ
އެޓަރނީގައި މުވައްކިލު ދީފައިނުވާ ބާރެއް ބޭނުންކޮށް ެ
1.3.3

އނާގެ
ލތެއްގައިޭ ،
އޓަރނީ ދީފައިވާ ހާ ަ
ޤނޫނީ ވަކީލަކަށް ޕަވަރ އޮފް ެ
މުވައްކިލެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ާ
އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތުގައި ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތުގައި އެ ޤާނޫނީ ވަކީލު މަސައްކަތް ކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.

1.3.4

މުވައްކިލެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ހާލަތެއްގައި ،އަމިއްލައަށް
އއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ހަދިޔާ ެ

 1.4މަސައްކަތް ނިމުމަކަށް ގެނައުން
1.4.1

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުން ތަނާޒުލުވެގެން
ވއްކިލާ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.
ނުވާނެއެވެ .ނުވަތަ ވަކީލާއި މު ަ

1.4.2

ދގައި
ހލަތުގައި ނުވަތަ ވަކީލާއި މުވައްކިލާ ދެމެ ު
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުން ތަނާޒުލުވާ ާ
ދންވާނެއެވެ .އަދި
ށގެންވާ ނޯޓިހެއް ޭ
ލށް އެކަ ީ
ނ ހާލަތުގައި ،މުވައްކި ަ
ގން ަ
އޮންނަ ގުޅުން ނިމުމަކަށް ެ
ރވިޔަ
ނކަން އަތުވެދާނެ ކަމެއް މެދުވެ ި
އ މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތަށް އު ި
ހލަތުގަ ި
އެފަދައިން ތަނާޒުލުވާ ާ
އ އަޅަންވާނެއެވެ.
ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަ ް

1.4.3

މުވައްކިލަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އިތުރު އެއްވެސް އިރުޝާދެއް ނުދޭނަމަ،
އެ ވަކީލަކަށް އެ މުވައްކިލަކު ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

1.4.4

ލފަޔާ
ތ ވަކީލު ދޭ ަ
ނކުރާނަމަ ،ނުވަ ަ
ލ ު
ލ ގަބޫ ު
ދ ލަފާ އެ މުވައްކި ު
ނ ވަކީލަކު ޭ
މުވައްކިލަށް ޤާނޫ ީ
އެއްގޮތަށް މުވައްކިލު ޢަމަލުނުކުރާނަމަ ،އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަކީލާއި މުވައްކިލާ ދެމެދުގައި އޮންނަ
ލތަކަށް ހިނގައްޖެނަމަ ،އެ މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުން އެ ވަކީލަކަށް
ގުޅުން ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭ ހާ ަ
ނިމުމަކަށް ގެނެވިދާނެއެވެ.

1.4.5

ފއިވާ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މުވައްކިލެއް ތަމްސީލުކުރާ ކުރުން ނިމުމަކަށް ގެންނައިރު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ަ
ގތުން
މައްސަލައެއް ފެށިފައިވާނަމަ ،އެ ވަކީލު އެކަން ވަގުތުން ކޯޓަށް އަންގައި ،ކަމާ ގުޅޭ ޮ
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

1.4.6

މައްސަލައެއްގައި

ޤާނޫނީ

ވަކީލަކު

ތަމްސީލުކުރަމުންދާ

ވއްކިލަކު
މު ަ

އެހެން

ޤާނޫނީ

ކލަކު
ވަ ީ

އިޚްތިޔާރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،މުވައްކިލަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކަނޑައެޅުމަށް
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ވއްކިލު
ކލު އިޙްތިރާމު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އޭނާގެ މު ަ
މށް ޤާނޫނީ ވަ ީ
މނިވަންކަ ަ
މުވައްކިލަށް ލިބިދޭ ި
އނާގެ
ތަމްސީލުކުރި ކުރުމުގައި ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ލިޔެލިޔުންތަކާއި މުޢާމަލާތުތައްޭ ،
ނ އެ މުވައްކިލު ކަނޑައަޅާ ވަކީލަކަށް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.
މުވައްކިލު އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީ ް
1.4.7

ފއިވާ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ކޮށްދިނުމަށް ލިޔުމުން އެއްބަސްވެ ަ
ށ
މަސައްކަތް ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެންނަ ހާލަތުގައި ،އޭނާ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަ ް
ލޔުމުން
މވެސް ،ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ި
ހންނަ ަ
އަގު އަދާކުރުމުގެ ޒިންމާ މުވައްކިލަށް އޮންނާނެއެވެ .އެ ެ
ނމަ ،ނުކުރާ މަސައްކަތަށް މުވައްކިލުގެ
މސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ަ
އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ަ
އވެ.
ކިބައިން އަގު ހޯދައިގެން ނުވާނެ ެ

ދެވަނަ ބައި

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައްޔާއި އޯލްޓަނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން
ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ބެލޭ މައްސަލަތަކުގައި މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުން
 2.1ކޯޓުތަކުގައި މުވައްކިލުން ތަމްސީލުކުރުން
2.1.1

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކޯޓުތަކުގައި މުވައްކިލުން ތަމްސީލުކުރަންވާނީ ،އެ މައްސަލައިގައި މުވައްކިލުގެ
ކގައި މުވައްކިލުން ތަމްސީލުކުރާއިރު،
މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް ކޯޓުތަ ު
މުވައްކިލަށް އޮންނަ ޒިންމާގެ އިތުރުން ،ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ކޯޓަށް ދޭންޖެހޭ
ނވާނެއެވެ.
އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިވުމުގެ ޒިންމާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން އަދާކުރަ ް

2.1.2

ޤާނޫނީ

ވަކީލުން

ކޯޓުގައި

ފަނޑިޔާރުންނާ

ނުވަތަ

ކޯޓު

އޮފިސަރުންނާ

މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީ

ނވާނީ ،އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި ،އިޙްތިރާމު
ޓންކުރަ ް
މުޚްތަރިފްކަމާއެކުގައެވެ .އަދި އެ މީހުންގެ ޢަމަލުތައް ބައް ަ
އަދާކުރުމާއި،

އިޙްތިރާމާއެކު

މުޢާމަލާތުކުރުމާއި،

ފަންނީ

ނަޒާހަތްތެރިކަން

ދެމެހެއްޓުމާއި،

ދނުމުގެ މައްޗަށެވެ.
ޒިންމާދާރުވުމާއި ،އެއްބާރުލުން ި
2.1.3

ކޯޓުތަކުގައި މުވައްކިލުން ތަމްސީލުކުރުމުގައި ،އެއްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ،ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ
ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

2.1.4

ކޯޓުތަކުގައި މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުގައި ،އެއްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ،ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމުގެ ނަހަމަ
ގން ނުވާނެއެވެ.
ބޭނުން ހިފައި ެ
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އމް50 :
ވޮލި ު

2.1.5

އަދަދު256 :

ނބަރު2021/R-118 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހި ސަރު ާ

ނނީ
ވތަ އެނޫންވެސް ހުށަހެޅުމެއް ޤާ ޫ
ތ ޖަވާބެއް ނުވަތަ ބަޔާނެއް ނު ަ
ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެއް ނުވަ ަ
ވަކީލު ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ޒިންމާދާރުކަމާ އެކުގައެވެ .އަދި ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ޙަޤީޤަތާ
ށހަޅައިގެން
ތގައި ކޯޓަށް އޮޅުވައިލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޯޓަށް މަޢުލޫމާތު ހު ަ
ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ގަސް ު
ނުވާނެއެވެ.

2.1.6

ކޯޓުގައި މުވައްކިލަކު ތަމްސީލުކުރުމުގައި ވަކީލަކު ޢަމަލުކުރަނީ އެ މުވައްކިލު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ
ށވަރުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
މައްޗަށް ކަމުގައި ވާނަމަ ،އަދި އެ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަ ަ
ފހުން
މޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ަ
ލ އަޅައިފައިވާނަމަ ،އެފަދަ ަ
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ވަކީ ު
ސުވާލުއުފެދޭ ހާލަތެއްގައި ،އެ ވަކީލު ޒިންމާވާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

2.1.7

ނއެވެ.
ލން ހާޒިރުވާންވާ ެ
ށ ޤާނޫނީ ވަކީ ު
ތން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކަ ް
ގ މަ ީ
ކޯޓުން ތާވަލުކުރާ ގޮތެއް ެ
ކން ކުރުމަށް
އންގާ ކަންކަން ،އެ ކަން ަ
އަދި މައްސަލައިގެ އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ކޯޓުން ަ
ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚުތަކުގައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

2.1.8

ށ ހާޒިރުވާންވާނެއެއެވެ .އަދި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގައި ހެދުން އަޅަންވާނީ،
ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކޯޓަށް ގަޑިއަ ް
ކޯޓުގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

2.1.9

ވއްކިލަކު ތަމްސީލުކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރާއި ކޯޓުގެ އޮފިސަރުންނާއި
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކޯޓުގައި މު ަ
ނވާނީ
މައްސަލައިގެ އެހެން ޚަޞްމުންނާއި އެ ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ މުޢާމަލާތުކުރަ ް
ނވެ .އަދި އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށް
މތީން ެ
އިޙްތިރާމާއެކު ،ކޯޓުގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ
މުވައްކިލަށް ވެސް އިރުޝާދު ދޭންވާނެއެވެ.

2.1.10

ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓުން އަންގާ އެންމެހައި އެންގުންތަކާއި ކުރާ އަމުރުތަކަށް
ރމަށް
ގންތަކާއި އަމުރުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކު ު
ވންވާނެއެވެ .އަދި ކޯޓުގެ އެން ު
ލ ތަބާ ާ
ޤާނޫނީ ވަކީ ު
މުވައްކިލަށް ވެސް އިރުޝާދު ދޭންވާނެއެވެ.

2.1.11

ކ އޭނާގެ މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ހެއްކަކަށް ވެގެން
ކޯޓެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަ ު
ނުވާނެއެވެ.

2.1.12

ޓކައި
ގ މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރާ މައްސަލައެއްގައި އޭނާގެ މުވައްކިލަށް ަ
ކޯޓެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާ ެ
ގން ނުވާނެއެވެ.
ޖާމިނަކަށް ނުވަތަ ކަފީލަކަށް ވެ ެ

2.1.13

ހޅައިފައިވާ ފަރަތަކާ ކޯޓުގައި ހެކިބަސް
ޝަރީޢަތުގައި ހިނގާ މައްސަލައެއްގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށް ހުށަ ަ
ރތުން
ކބަސްދޭ ފަ ާ
އހެންނަމަވެސް ،ހެ ި
ދނެއެވެެ .
ކލަށް ބައްދަލުކުރެވި ާ
ނނީ ވަ ީ
ދިނުމުގެ ކުރިން ޤާ ޫ
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އމް50 :
ވޮލި ު

ނބަރު2021/R-118 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

އަދަދު256 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހި ސަރު ާ

ނމުގެ
އދި ވަކިގޮތަކަށް ހެކިބަސް ދި ު
މށް އަންގައިގެން ނުވާނެއެވެަ .
ވަކި ގޮތަކަށް ހެކިބަސް ދިނު ަ
މުޤާބިލުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަންފާއެއް ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.
2.1.14

ކޯޓުގައި އޮތް މައްސަލައެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި ،ރަސްމީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ
ހކު،
މ ަ
ކ ޚިލާފަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ އެ ވަކީލުގެ ފަރާތުން އެހެން ީ
މުޢާމަލާތެއް ފިޔަވައި ،އިޖުރާތުތަ ާ
އނަލްގެ މެންބަރު ،ނުވަތަ އެ ކޯޓެއްގެ
އެ މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު ،ނުވަތަ ޤާޟީ ،ނުވަތަ ޓްރައިބި ު
ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަޖިސްޓްރާރ ،ނުވަތަ ކޯޓުގެ ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގެ އެހެން އޮފިސަރަކާ
މުޢާމަލާތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

2.1.15

އންނަ
ތށް ަ
ގ މަޢުލޫމާ ަ
ދފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ެ
ގ ހައިސިއްޔަތުން ކޯޓަށް ީ
މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތު ެ
ދހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ޓށް އަންގައި ،އަ ާ
ބަދަލުތައް ،ކޯ ަ

 2.2ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި މުވައްކިލުން ތަމްސީލުކުރުން
2.2.1

ވލުގެ
ވނީ ،މި ޖަދު ަ
ކލުން ޢަމަލުކުރަން ާ
ނ ތަމްސީލުކުރުމުގައި ޤާނޫނީ ވަ ީ
ލ ް
ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި މުވައްކި ު
 2.1ވަނަ ނަންބަރު )ކޯޓުތަކުގައި މުވައްކިލުން ތަމްސީލުކުރުން( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ
އގޮތްވާ
ލތަކާ އެ ް
ދން ހުރި އާންމު އުސޫ ު
ޚއްޞަވާ އުސޫލުތައް ފިޔަވައި ެ
ނ ކޯޓަކަށް ާ
ތެރެއިން ،ހަމައެކަ ި
ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

2.2.2

ލއްގެ
އބިއުނަ ެ
ނ ވަކީލުން އެ ޓްރަ ި
ލން ތަމްސީލުކުރުމުގައި ޤާނޫ ީ
ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި މުވައްކި ު
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އަޑުއެހުމަށް މުވައްކިލު ހާޒިރުވާ
މލުކުރުމަށް
އގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަ ަ
ޓރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުތަކާ އެ ް
ހާލަތުގައި މުވައްކިލު ވެސް ް
އިރުޝާދު ދޭންވާނެއެވެ.

 2.3އާބިޓްރޭޝަން ނުވަތަ މީޑިއޭޝަން ފަދަ އޯލްޓަނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ނިޒާމެއްގެ ދަށުން
ބެލޭ މައްސަލަތަކުގައި މުވައްކިލުން ތަމްސީލުކުރުން
2.3.1

ބލޭ
ށން ެ
ރޒޮލިއުޝަން ނިޒާމެއްގެ ދަ ު
ޓނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓް ި
ނ ފަދަ އޯލް ަ
އާބިޓްރޭޝަން ނުވަތަ މީޑިއޭޝަ ް
ނ މުވައްކިލުން ތަމްސީލުކުރަންވާނީ ،ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ
މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލު ް
ގަވާއިދުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކާ

ނދަނީ
ތންނެވެ .އަދި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެ ް
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ީ

ވަކި ސެންޓަރެއް ނުވަތަ މަރުކަޒެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ ސެންޓަރެއްގެ ގަވާއިދުތަކާ
ނުވަތަ މަރުކަޒެއްގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހި ސަރު ާ

ނބަރު2021/R-118 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ބލާ
ށން ަ
ރޒޮލިއުޝަން ނިޒާމެއްގެ ދަ ު
ޓނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓް ި
ނ ފަދަ އޯލް ަ
އާބިޓްރޭޝަން ނުވަތަ މީޑިއޭޝަ ް
ބރުލުން
ނނީ ވަކީލުން އެއް ާ
ރންނަށް ޤާ ޫ
މައްސަލައެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އާބިޓްރޭޓަރުންނާއި މީޑިއޭޓަ ު
ދޭންވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ބައި
ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޚިދުމަތް ދިނުން
 3.1ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުން
3.1.1

ވނެއެވެ.
ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއް ހިންގާ ވަކީލަކު ،އެ ޕްރެކްޓިސްގެ އެންމެހައި ކަންކަމަށް ޒިންމާ އުފުލަން ާ
ދތަކަށް
ފންވަރާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއި ު
އަދި އެ ޕްރެކްޓިސްއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ެ
އެ ޕްރެކްޓިސްއިން ތަބާވާ ނިސްބަތަށް ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ.

3.1.2

ނ ގޮތަކަށް އެއްބަސްނުވާހައި ހިނދަކު ،އެ ފަރމްގެ
އގެ ޕާޓްނަރުން އެ ނޫ ް
ލޯ ފަރމެއް ނަމަ ،އެ ލޯ ފަރމެ ް
ވނެއެވެ.
މގެ އެންމެހައި ޕާޓްނަރުން ވަކިވަކިންނާއި އެކުގައި ޒިންމާ އުފުލަން ާ
އެންމެހައި ކަންކަމަށް ،އެ ފަރ ް
ފންވަރާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް
އަދި އެ ލޯ ފަރމްއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ެ
ށ ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ.
ތ ް
އެ ފަރމްއިން ތަބާވާ ނިސްބަ ަ

3.1.3

ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއަކުން ނުވަތަ ލޯ ފަރމަކުން ބޭނުންކުރާ ލެޓަރހެޑާއި ބިޒްނަސް ކާޑާއި އެނޫންވެސް
އެ ޕްރެކްޓިސްއަށް ނިސްބަތްވާ އެއްޗެހީގައި ނުވަތަ ފަރމަށް ނިސްބަތްވާ އެއްޗެހީގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ،
އެ ޕްރެކްޓިސްއެއް ނުވަތަ ލޯ ފަރމެއް ،ބާ ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނަމުގައެވެ.

3.1.4

ތތައް ،އެ ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ މަސްއޫލުވެރި
ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއަކުން ނުވަތަ ލޯ ފަރމަކުން ދޭ ޤާނޫނީ ޚިދުމަ ް
ޓނަރުން ނުވަތަ އެކަމަށް ޓަކައި އެއިން ފަރާތަކުން ޢައްޔަނުކުރާ ،ކަމަށް
ފަރާތުން ނުވަތަ ފަރމެއްގެ ޕާ ް
އެކަށީގެންވާ އަދި ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކުން ސުޕަވައިޒް ކުރަންވާނެއެވެ.

3.1.5

ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގައި ނުވަތަ ލޯ ފަރމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކުރުމަށް ހަވާލުވާ
މަސައްކަތެއް،

އެ

ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ލީގަލް

ޕްރެކްޓިސްގައި

މވެސް،
އެހެންނަ ަ

ނުވަތަ

އެއީ

އޭނާ

ލޯ

ފަރމްގައި

ކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ހަވާލުވެފައިވާ

މުވައްޒަފަކާ

މަސައްކަތެއްނަމަ،

އެ މަސައްކަތަށް ޒިންމާ އުފުލާނީ އެ ޤާނޫނީ ވަކީލެވެ.
3.1.6

ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގައި ނުވަތަ ލޯ ފަރމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންޓަރނުން ފަދަ ޤާނޫނީ
ސޕަވައިޒް
ު
ސއްކަތްތައް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
ހމަނުވާ ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަ ަ
ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޝަރުޠު ފުރި ަ
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހި ސަރު ާ

ނނީ ވަކީލަކު
މ މަސައްކަތަކަށް އެ ޤާ ޫ
ކން ެ
ޤނޫނީ ޮ
ރތްތަކުން ކުރާ ާ
ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ފަ ާ
ޒިންމާވާންވާނެއެވެ.
3.1.7

ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއަކުން ނުވަތަ ލޯ ފަރމަކުން ދޭ ޚިދުމަތެއް އިސްތިހާރުކުރަންވާނީ ،ފަންނުގެ ސުލޫކީ
މތީންނެވެ .އެއްވެސް ހާލެއްގައި ،ޤާނޫނީ
ނގަނޑުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ ަ
މ ް
ހަމަތަކާއި އާންމު އިޖުތިމާޢީ ި
ކން ޤާނޫނީ ޚިދުމަތެއްގެ އިސްތިހާރު އެއްވެސް ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއަކުން
ފަންނުގެ އިތުބާރު ގެއްލޭ ފަދައަ ު
ނވާނެއެވެ.
ނުވަތަ ލޯ ފަރމަކުން ކޮށްގެން ު

3.1.9

ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއަކުން ނުވަތަ ލޯ ފަރމަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ފައިލްތަކާއި ލިޔެކިޔުމާއި
ވނެއެވެ.
ކޑުތައް ރައްކައުތެރިކަމާއެކު އެ ތަނެއްގައި ބަލަހައްޓަން ާ
އެނޫންވެސް މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެ ޯ

3.1.1

ނނަންވާނީ ،ޤާނޫނީ
ތ ލޯ ފަރމެއްގެ ސިސްޓަމްތައް ޤާއިމުކޮށްފައި ހު ް
ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ނުވަ ަ

0

ގ
އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ މަޢުލޫމާތާއި މުވައްކިލުންނާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތާއި މުޢާމަލާތްތަކު ެ
ގ މަތީންނެވެ.
ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ެ

3.1.1

ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ނުވަތަ ލޯ ފަރމެއްގެ ފައިސާއާއި ހިސާބުތައް ،ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި

1

ތ
ލހައްޓަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ނުވަ ަ
އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަ ަ
ދތަކާއި
ޓނީ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއި ު
ލޯ ފަރމެއްގެ ފައިސާއާއި ހިސާބުތައް ބެލެހެއް ެ
އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންކަން އެ ޕްރެކްޓިސްގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުން ނުވަތަ ފަރމްގެ
ޕާޓްނަރުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

3.1.1

ބންޖެހޭ ނުވަތަ
ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއަކުން ނުވަތަ ލޯ ފަރމަކުން މުވައްކިލެއްގެ ފަރާތުން އެ މުވައްކިލަށް ލި ެ

2

ވނީ ،އެ ޕްރެކްޓިސްގެ ނުވަތަ
އސާއާ ހަވާލުވާނަމަ ،އެ ފައިސާ ބަހައްޓަން ާ
އެ މުވައްކިލު އަދާކުރަންޖެހޭ ފަ ި
ލވާނަމަ،
ފަރމްގެ ފައިސާއާ ވަކިންނެވެ .އަދި އެފަދައިން މުވައްކިލެއްގެ ފަރާތުން ފައިސާއާ ހަވާ ު
އެ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޕްރެކްޓިސްއަކުން ނުވަތަ ފަރމުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ މުވައްކިލަކު އަންގާ ގޮތެއްގެ
ޓންވާނީ މުވައްކިލު ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށެވެ .އަދި އެ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން
މަތީން ،އަދި އެ ފައިސާ ބަހައް ަ
އވެ.
އެ ޕްރެކްޓިސް ނުވަތަ ފަރމުން މުވައްކިލަށް ޖަވާބުދާރީވާންވާނެ ެ

3.1.1

ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުން އެ ޕްރެކްޓިސއެއް އުވައިލަން ނުވަތަ ލޯ ފަރމެއްގެ

3

ސއެއްގެ
ނ ނިންމާނަމަ ،އެ ޕްރެކްޓި ް
ސވެގެން އެ ފަރމެއް އުވައިލަ ް
އެންމެހައި ޕާޓްނަރުން އެއްބަ ް
ނގަންވާނެއެވެ.
އގެ މުވައްކިލުންނަށް އެކަން އަ ް
މުވައްކިލުންނަށް ނުވަތަ ފަރމެ ް
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހި ސަރު ާ

 3.2އިން-ހައުސް ކައުންސެލުންނާއި ،ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި ،ދައުލަތުގެ ވަކީލުން
3.2.1

ނ މަސައްކަތްކުރާނީ
ތކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ް
ވަކި ތަނެއްގައި އިން-ހައުސް ކައުންސެލުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަ ް
އެ ވަކީލުން މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް،
ޖހޭ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ސުލޫކީ ހަމަތައް ކަމުގައި މި ގަވާއިދުގައި
ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަން ެ
ނއެވެ.
ހ ެ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ވެސް ތަބާވާންޖެ ޭ

3.2.2

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން މަސައްކަތްކުރާނީ އެ ވަކީލުން މަސައްކަތްކުރާ
ނ ވަކީލުން
ނ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ،ޤާނޫ ީ
ގ މަތީ ް
މުއައްސަސާއަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
ގ ސުލޫކީ ހަމަތައް ކަމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަމަށް،
ނނު ެ
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފަ ް
އެ ފަރާތްތަކުން ވެސް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

3.2.3

ލޓަންސީގެ ޚިދުމަތް
ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގައި ނުވަތަ ލޯ ފަރމެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ ކޮންސަ ް
ނ
ދޭންވާނީ ،ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ .އެފަދަ ކޮންސަލްޓަންޓުން ވެސް ޤާނޫ ީ
ނ ފަންނުގެ ސުލޫކީ ހަމަތައް ކަމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫ ީ
ކަންކަމަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބައި
ގޅުން
ޤާނޫނީ ވަކީލާއި އެހެން ފަރާތްތަކާ އޮންނަ ު
 4.1ޤާނޫނީ ވަކީލާއި އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ އޮންނަ ގުޅުން
4.1.1

ލތުކުރަންވާނީ މުޚްތަރިފްކަމާއެކުގައެވެ.
މ ާ
ނގެ އެހެން މެންބަރުންނާ މުޢާ ަ
ނނީ ފަން ު
ޤާނޫނީ ވަކީލުން ،ޤާ ޫ

4.1.2

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ މަސައްކަތުގައި އެހެން ވަކީލުންނާ ކުރާ ކޮންމެ މުޢާމަލާތެއް ކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާއެކު
ހެޔޮ ނިޔަތުގައެވެ.

4.1.3

ނނާމެދު އެއްވެސް ޒާތީ ތަޢައްޞުބެއް
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ މަސައްކަތުގައި މުޢާމަލާތުކުރާ އެހެން ވަކީލު ް
ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.

4.1.4

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ތަމްސީލުކުރާ މުވައްކިލާ ދެކޮޅަށް އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
ބދުވެސް މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީ އެ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށެވެ .އަދި އެއްވެސް
ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި އަ ަ
ގ މުވައްކިލާ ބައްދަލުކޮށް ،އެ މުވައްކިލަށް
ލށް އެނގުމަކާ ނުލައި އެ ވަކީލު ެ
ކ ަ
ހާލެއްގައި ،އަނެއް ފަރާތުގެ ވަ ީ
ތ
ޢމަލާ ު
ނނަމަވެސް ،އަނެއް ޚަޞްމުގެ ވަކީލާ މު ާ
އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ .އެހެ ް
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ލތުގައި،
ބފައިނުވާ ހާ ަ
ވކީލުގެ ޖަވާބެއް ލި ި
މސައްކަތް ކުރުމަށްފަހުގައި ،އެ ަ
ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ަ
އެކަން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ސީދާ އެ ޚަޞްމަކާ މުޢާމަލާތު ކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި ސީދާ މުވައްކިލަކު އަމިއްލަ
އދާއިން
ހށަހެޅުން މި މާ ް
ތށް ހުށަހަޅާ ު
ރ ަ
ވތަ އަނެއް ފަ ާ
ގ ވަކީލަށް ނު ަ
އިސްނެގުމުގައި އަނެއް ފަރާތު ެ
އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.
4.1.5

ފއިވާ
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ މުވައްކިލެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް އެއް ވަކީލަށްވުރެ ގިނަ ވަކީލުން ޢައްޔަނުކޮށް ަ
ފއިވާ ވަކީލުންނަކީ އެހެން ލޯ ފަރމެއްގެ ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ
ހާލަތުގައި ،އިތުރަށް ޢައްޔަނުކޮށް ަ
ރ
ދ އެކުގައި ކު ާ
ވކީލުންގެ މަސައްކަތުގައި އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ .އަ ި
ވަކީލުން ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ ަ
ފނުވާ
ހލަތުގައި ،މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ޮ
މަސައްކަތުގައި މުވައްކިލު އެހެން ގޮތަކަށް އިރުޝާދު ދީފައިނުވާ ާ
ލިޔެކިޔުމަކާއި ކުރާ އެހެން މުޢާމަލާތްތައް ،އެ ވަކީލުންނާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

4.1.6

ތއުޓް
ނ ވަކީލުންގެ މެދުގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ހިންގޭ "ވި ަ
ޤނޫ ީ
މުވައްކިލުންގެ ފަރާތުން ާ
އވެ.
ގން ނުވާނެ ެ
ޕްރެޖުޑިސް" މުޢާމަލާތެއް އެ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ބޭނުންކޮށް ެ

4.1.7

ށ
މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުމެއް ،މައްސަލައިގެ އަނެއް ޚަޞްމުގެ ވަކީލާ ހިއްސާކުރަންވާނީ އެކަން ކުރުމަ ް
މުވައްކިލު އިރުޝާދު ދީފައިވާ ހާލަތުގައި އެކަންޏެވެ.

4.1.8

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ މަސައްކަތުގައި އޭނާ ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށް އެހެން ވަކީލެއްގެ
ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ ،އެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ ސާފު އިރުޝާދު ދޭންވާނެއެވެ .އަދި މަސައްކަތް
ސވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ވަކީލަކަށް ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.
ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުން ،އެއްބަ ް

4.1.9

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ،ބޭރު ޤައުމެއްގެ ވަކީލެއްގެ ނުވަތަ ލޯ ފަރމެއްގެ ލޯކަލް ކައުންސެލްގެ ގޮތުގައި
މަސައްކަތްކުރާ ހާލަތުގައި،

ތ
ޢލޫމާ ު
ބޭރުގެ އެ ވަކީލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ޞައްޙަ މަ ު

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
4.1.10

ށ
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ މުވައްކިލަކު އެހެން ވަކީލެއް އިޚްތިޔާރުކުރާ ހާލަތުގައި ،ނުވަތަ އެ ވަކީލު އަމިއްލައަ ް
އޭނާގެ މުވައްކިލާއެކު އޮތް ގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެންނަ ހާލަތުގައި ،މައްސަލައިގެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި،
ފއިވާ
ތތަކާއެކު ހިންގައި ަ
ތތަކާއި ތިންވަނަ ފަރާ ް
މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެހެން ފަރާ ް
ލމާތު ހިމެނޭގޮތުން ،މައްސަލައިގެ ފައިލު
މުޢާމަލާތްތަކާއި ،މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގައިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢު ޫ
އަނެއް ވަކީލާ ނުވަތަ މުވައްކިލާ ލަސްނުކޮށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

4.1.11

މި މާއްދާގެ  4.1.10ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މުވައްކިލާއި ވަކީލާ ދެމެދު ވެފައިވާ
އސަލައާ
އ ފައިސާ އަދާކުރުމާ ހަމައަށް މަ ް
ދންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްނަމަެ ،
ލށް ޭ
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވަކީ ަ
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އަދަދު256 :

ނބަރު2021/R-118 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހި ސަރު ާ

ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ފައިލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަކީލަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް،
ލންވެދާނެ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ވާނަމަ،
އެ މައްސަލައަކީ އަވަހަށް ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ މުވައްކިލަށް ގެއް ު
އ
ވލުވާ އަނެއް ވަކީލު އެ ލިޔެކިޔުންތަ ް
ނމާ ހަމައަށް އެ މައްސަލައާ ހަ ާ
މުވައްކިލު ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދި ު
އ ވަކީލަކާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
މުވައްކިލަށް ދޫނުކޮށް އަނބުރާ ެ
4.1.12

ލއްގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި އެހެން ވަކީލަކު އެ މައްސަލައާ
ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަ ެ
ހަވާލުވާ ހާލަތުގައި ،މައްސަލައާ ހަވާލުވާ ވަކީލު ،ލަސްނުކޮށް ކޯޓަށް އެކަން އަންގައި ،ކޯޓުގެ ރެކޯޑަށް
މތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ބޭނުންވާ ވަކީލުގެ މަޢުލޫ ާ

4.1.13

ތ
މލެއް ކުރާކަން އޭނާއާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ނުވަ ަ
އ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަ ަ
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ މަސައްކަތުގަ ި
އޭނާއާއެކު މުޢާމަލާތުކުރާ އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އެނގޭނަމަ ،އެކަން އެނގުމާއެކު އެ މައްސަލަ
ހޅަންވާނެއެވެ.
ހށަ ަ
ބެލުމަށް ،ބާ ކައުންސިލަށް ު

 4.2ޤާނޫނީ ވަކީލާއި ތިންވަނަ ފަރާތްތަކާ އޮންނަ ގުޅުން
4.2.1

ލޞްތެރިކަމާއި އިޙްތިރާމާއެކުގައެވެ .އަދި
ވނީ އިޚް ާ
ތތަކާ މުޢާމަލާތުކުރަން ާ
ވނަ ފަރާ ް
ލން ތިން ަ
ޤާނޫނީ ވަކީ ު
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުމެއްގައި ނުވަތަ ހިންގާ
މުޢާމަލާތެއްގައި ބޭއަދަބީ ބަސްމަގު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

4.2.2

ތކާ މުޢާމަލާތުކުރާއިރު ،އެ މީހެއްގެ ދީނަށް ،ނުވަތަ ނަސްލަށް ،ނުވަތަ
ރ ަ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ތިންވަނަ ފަ ާ
ގ
މހެއް ެ
ވތަ އުމުރަށް ،ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް ،ނުވަތަ ީ
ކުލަޔަށް ،ނުވަތަ ޖިންސަށް ،ނު ަ
މކަށް ،ނުވަތަ އެ މީހަކު ނިސްބަތްވާ
ކިބައިގައި ހުރި ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަ ަ
ގ
ޢާއިލާއަށް ،ނުވަތަ އުފަން ރަށަށް ،ނުވަތަ މީހެއް ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ،ނުވަތަ މީހެއް ެ
ނ
ށގެ ް
ސިޔާސީގޮތުން ގަބޫލުކުރާ ގަބޫލުކުރުމަކަށް ،ނުވަތަ މިނޫންވެސް ކަމަކަށް ބަލައިގެން ތަފާތުކޮ ް
ނުވާނެއެވެ.

4.2.3

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ތިންވަނަ ފަރާތަކާއެކު ހިންގާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި ،ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކުރުމަށް
އެއްބަސްވެގެން ނުވާނެއެވެ.

4.2.4

ނ
ފރާތު ް
ލތެއްގައި މެނުވީ މުވައްކިލަކު ތަމްސީލުކުރުމުގައި ނުވަތަ މުވައްކިލެއްގެ ަ
ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ހާ ަ
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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4.2.5

އަދަދު256 :

ނބަރު2021/R-118 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހި ސަރު ާ

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ފަންނީ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޔަގީންކަން ނުވަތަ ކަށަވަރުކަން ދޭނަމަ،
ޛ
ނފީ ު
ކށަވަރުކަން ދޭ ކަންކަމަށް ޒިންމާވެ ،އެކަންކަން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ތަ ް
އޭނާ ޔަގީންކަން ނުވަތަ ަ
ކުރަންވާނެއެވެ.
_______________________
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