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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދު 

 މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން، އެ މީހުންގެ  (ހ)  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި

ވަކީލާއި މުވައްކިލާ ، މަސައްކަތުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކީ ހަމަތަކާއި

ގުޅުމުގެ އާންމު ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް  ދެމެދުގައި އޮންނަ

 ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެވެ.

 "ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދު" އެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

    (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫީނ ފަންނުގެ  2019/5މިއީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ނ)  

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 53ޤާނޫނު) ގެ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ. ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ  .2 މަުގސަދު 

ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނެެގހެއްޓުމުގައި  ގައްޔާއިއިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްިދނުމު  ޢަދުލު (ހ)  

  ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަކީ، މިނިަވންކަމާއި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ 

 ބައެއް ކަމުގައި ހެދުމަށް ބާރުއެޅުން.

ޤާނޫނީ ވަކީލުންަނށާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަންނަށް އާންމުން ުކރާ އިތުބާރު  (ށ)  

 ދެމެހެއްޓުން.

 ފަންނުގެ ިމނިވަންކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން.ޤާނޫނީ  (ނ)  

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދޭ ޚިދުމަތަކީ އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމުގެ މައްޗަށް  (ރ)  

ބިނާވެގެންވާ ޚިދުމަތެއް ކަމުގަިއ ކަށަވަރުކޮށް، ޚިދުމަތް ހޯާދ ފަރާތްތަކުގެ 

 ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމަށް ބާުރއެޅުން.މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދީ، ޙައްޤުތައް 
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ސުލޫކީ ހަމަތައް އެންެމހައި 

 ވަކީލުންގެ މައްޗަށް ހިނގުން 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ސުލޫކީ ހަމަތައް، ދިެވހިރާއްޖޭގައި  (ހ)  .3

އެންމެހައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންެގ މައްޗަށް  މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާ

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާގައި  ،ރއާއިސެކްޓަހިނގާނެއެވެ. އެއީ ޕްރައިވެޓް 

 ގޮތުންެނވެ. ވެސް ހިމެނޭ މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް،  (ށ)  

      އެންމެހައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތްކުރާ 

އެ މީހުންގެ މަސައްކަތުގައި، ެއ ސުލޫކީ ހަމަތައް ނެގެހެްއޓުމަްށ އަބަދުވެސް 

 މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ  ،ަޓކައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުަމށް (ނ)  

ޤާނޫނީ ވަކީުލން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ މަސްއޫލުވެރި 

 ،ލޯ ފަރމެއްގެ ޕާޓްނަރެއް ކަމުގައި ވިޔަސް  ފަރާތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ 

ބަހަްށ ސާހިލޭނުވަތަ  ،ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގެ އެސޯސިއޭޓެއް ކަމުގައި ވިޔަސް

މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ކަމުގައި 

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގެ ވަޒީފާގައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ،ވިޔަސް

އެފަދަ ތަނެއްގައި ކޮންސަލްަޓްނސީއެއްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުޮކށްދޭ ފަރާތެއް 

 މިނޫްނ އެހެން ފަރާތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ޤާނޫީނ ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ

 ގޮުތްނނެވެ. ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެ އެންމެހައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ހިމެނޭ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ  (ރ)  

އެއްގެ ވަޒީފާގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާވަކީލުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 

ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގައި ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ 

 ގޮތުްނނެވެ. ވަކީލުން ހިމެނޭ

މި މާއްދާގެ (ހ) އެެހން އޮތް ނަމަވެސް، ވަކީލަކު މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކުްނ  (ބ)  

   މިންގަނޑުތައް އިތުރު ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރުމަްށ ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި 

     ށް ކަތަންފީޛުކުރުމަމިންގަނޑުތައް އެ ކަނޑައަޅައި، އެ މުއައްސަސާއަކުން 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޤާނޫނީ ފަްނނުގެ ސުލޫކީ ހަމަތައް ބިނާވެގެންަވނީ އަންނަނިިވ އަސާސީ  (ހ)  .4 އަާސސީ ހަމަަތއް 

 ހަމަތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

 މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުން؛  )1(   
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ތެދުވެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިަކމާއި ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލުތައް   )2(   

 އިސްކުރުން؛

 މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުން ތަނާޒުލުވުން؛  )3(   

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން؛  )4(   

މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތުގައި  ،މުވައްކިލަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި  )5(   

 މަސައްކަތްކުރުން؛

 ؛ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަްނނުގެ ހަަމތައް ނެގެހެއްޓުން  )6(   

 މަސައްކަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި އިންސާފުވެރިވުން.  )7(   

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ހަމަތައް، މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

 ތަފުސީލުކޮށްފައިވާނެއެވެ.ގައި  1ޖަދުވަލު 

    ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ހަމަތަކުގެ އިތުރުން،  4މި ގަވާއިދުގެ   .5 އާންމު ަހމަތައް 

ޤާނޫނީ ވަީކުލން ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުްނ އަބަދުވެސް ނަގަހައްޓަންވާނެއެެވ.  ،އާންމު ހަމަތައް

      ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިގެން މަނާކަމަށް ޤާނޫނުަގއި ނުވަަތ  (ހ)  .6 ސުލޫކީ މަްއސަލަ ވަކިން ބެލުން 

 މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމެއް، ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަީކލަކު ކޮށްގެން

ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން ނުވާނެ ކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކޮށްފިނަމަ، އެ މައްސަލައެއް، ސުލޫކީ 

 މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

     މާއްދާގެޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކުރި ކަމެއް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮްށލި ކަމަކީ މި  (ށ)  

      (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ނަމަ، ގަވާއިދު ނަންބަރު

2020/R-47  ި(ޤާނޫނީ ވަކީލުްނގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމާބެހޭ ަގވާއިދު) ގައ

ބަލައި ފިޔަވަޅު އެ މައްސަލައެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް 

 ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.  ،އެޅުމުގެ ބާރު

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު   .7 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 (ތިނެއް) މަސްދުވަސް ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 3ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

   ނުވާހައި ހިނދަކު،  ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެންމި   .8 މާނަކުރުން 

   އެަވނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި ގަވާއިދުގައިވާ ލަފުޒުތަކާިއ ޢިބާރާތްތަަކށް ދީފައި



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-118/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:           256 އަދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

4 
 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާޫނނު) ގައި އެ ަލފުޒުަތކާއި ޢިބާރާތްތަކަްށ  5/2019

 ދީފައިވާ މާނައެވެ.
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 1ޖަދުވަލު 

` 

 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އަސާސީ ސުލޫކީ ހަމަތައް 

 މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުން  .1

މުވައްކިލަށް ލަފާ ދިނުމުގައްޔާއި މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުގައި ވެސް އެ މީހެއްގެ  ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  1.1

މަސައްކަތްކުރަންވާނީ، މިނިވަްނކަމާއެކު، އެހެން ފަރާތެއްގެ އިރުޝާދަކަށް ނުވަތަ ބާރަކަްށ ނުވަތަ ނުފޫޒަކަށް 

 ޢައްުޞބުން ެއއްކިބާވެހުރެއެވެ.ލެނބުމެއްެނތި، ތަ

ނުވަތަ މާލީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ނުފޫޒެއް ނެތި، މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވާންޖެހޭީނ، ސިޔާސީ   1.2

 ބަޔަކަށެވެ.

އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުމަށް ާޤޫނނީ ވަކީލަށް އޮންަނ  ޤާނޫނީ ފަްނނުގެ އަސާސްތަކާއި ޢަދުލު  1.3

މުވައްކިލުގެ މަްޞލަޙަތުގައި ޢަމަލުކުާރ  ކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.ޢަމަލު ޒިންމާއާ ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށް އެއްެވސް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު

 ވެސް މިކަން އޮންނާީނ މިހެންނެވެ. ހާލަތުގައި

މުވައްކިލު ބޭނުންވާ ޮގތަށް ލަފާދިނުުމެގ  ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލަށް ލަފާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުަރންވާނީ  1.4

 ލަފާދިނުމަށެވެ. ކު މުވަްއކިލަށްބަދަލުގައި މިނިވަންކަމާއެ

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރަނީ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކަމުގައި ވިޔަސް،   1.5

 ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ މުވައްކިލަކީ ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްކިލެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، 

މުވައްކިލަށް ލަފާދިނުމުގައްޔާއި ފަރާތަކުން އެދޭ ގޮތަކަށް މުވައްކިލާމެދު ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި  އެ ތިންވަނަ

މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރަންވާނީ މިިނވަންކަމާއެކު، އެހެން ފަރާތެއްެގ ބާރަކަށް ނުަވަތ 

 ނުފޫޒަކަށް ލެނބުމެްއނެތިއެވެ.

ލަކީ ވަކި ތަނެއްގެ ަވޒީފާގައި ހުރި ވަކީލެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އޭނާ އެ ތަނުގައި ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނީ ވަކީ  1.6

މަސައްކަތްކުރާއިރު ޤާނޫނީ ލަފާ ދޭންވާނީ، އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތި، ަތޢައްޞުުބން އެއްކިބާވެހުރެ، ޤާޫނުނ 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-118/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:           256 އަދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

2 
 

ންނުގެ ޤާޫނނު) އާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ހަމަތަކާ (ދިވެހިރާއްޖޭގޭ ޤާނޫނީ ފަ 5/2019ނަންބަރު 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 ތެދުވެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލުތައް ިއސްކުރުން  .2

 ،ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި، ހަމަހަަމކަމުގެ އުސޫލުތައް ،ތެދުވެރިކަމާއިކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ވެސް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް،  2.1

 ންގަނޑަށް ނަގަަހއްޓަންވާނެއެވެ.އެންމެ މަތީ މި

ޢަމަލުކުރަންވާނީ، އަދި ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކާއި ތަޙުޤީީޤ  ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ވެސް އެ މީހެއްގެ މުވައްކިލާމެދު 2.2

އި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގައި އިދާރާތަކާއި އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ފަންނުގަ

 .ތެދުވެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލުތަކުގެ އެންމެ މަތީ މިންގަނޑަށެވެ ،ޢަމަލުކުރަންވާނީ

ނުވަތަ ތަޢައްުޞބެއް ގެންގުޅެގެްނ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި، އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު ތަފާތުކުރުމެއް،  2.3

 ފުރައްސާރަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މުވައްކިލާ މުޢާމަލާތުކުރާއިރު ނުވަތަ އެހެން ޚަޞްމުންނާ ނުވަތަ އެ ޚަޞްމުންގެ ވަކީލުްނާނ  2.4

އެކުގައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އިޙްތިރާމު އަދާކުރުމާއި، އިޙްތިރާމާއެކު ޢަމަލުކުރަންާވނީ އިޙްތިރާމާ މުޢާމަލާތުކުރާއިރު

 މަސްއޫލިއްޔަތު މުޢާމަލާތުކުރުމާއި، ފަްނނީ ނަާޒހާތްތެރިކަން ދެމެހެްއޓުމާއި، ިޒންމާދާރުވުމާއި، އެއްބާރުލުންިދުނމުގެ

 ހިމެނެއެވެ.

ލަފާދިނުމުގައި، އެ މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި،  ތަމްސީލުކުރުމުގައްޔާއި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލު 2.5

ށް އެ ވަކީލަކަށް ލިބިހުރި ފަންނީ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ފެންނަ ގޮތް މުވައްކިލަ

 ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ވާޤިާޢއަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ުއސޫލަކާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޭއނާގެ މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުގައި، ވަކި  2.6

ަކމާބެހޭ ފަރާތުގަިއ  ،އެނގިހުރެ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ދީގެންނުވާނެއެވެ. ނުަވތަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް އެނގުމުން

 ކޮށް ދޫކޮށްލައިގެން ުނވާނެއެވެ.އިޞްލާޙުނުއަދި އެކަން ފާހަގަނުކޮށް އެކަން 

ވަކީލުގެ މުވައްކިލަކީ އަގެއް ނެގުމެއްނެތި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކަށް ވިޔަސް، އެ މުވައްކިލަްށ ޤާނޫނީ  2.7

ލަފާދިނުމުގައްޔާއި އެ މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުގައި، އަގު އަދާކުރާ މުވައްކިލުންނާއި އެ މުވައްކިލުންނާ ދެމެދު އެއްވެސް 

 ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެގެން ނުާވނެއެވެ.

 މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުން ތަނާޒުލުވުން  .3

ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިގެން ހުއްަދކުރާ ހާލަތުގައި މެނުވީ، އެއްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ، އޭނާގެ މުވަްއކިލުގެ މަޞްލަޙަާތ  3.1

    މައްސަލައަކީ އެ ،ފުށުއަރާ ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ. އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މައްސަލައަކާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން 

އެ ޤާނޫނީ ވަީކލުގެ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ މައްސަލައެއްތޯ ނުވަތަ އެ ވަކީލު މަސައްކަތްކުރާ ލޯ ފަރެމއްގެ ނުވަތަ ލީަގްލ 
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ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ވަކީލެއްގެ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަާރ މައްސަލައެއްތޯ 

           ،ކު ތަމްސީލުކުރާ އެހެން މުވައްކިލެއްގެ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ ފަދަ މައްސަލައެއްތޯ ބެލުމަށްނުވަތަ އެ ވަކީލަ

 ،އެ މައްސަލައިގެ ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރެސްޓް ޗެކެއް ހަދަްނވާނެއެވެ. އަދި މަޞްލަޙަތު ފުުށއެރުމެއް އޮތްނަމަ

 ނާޒުލުވާންވާނެެއވެ. ސަލައިން ތައެ މައް ،މުވައްކިލަށް އެކަން އަންގައި

ވަކި މުވައްކިލެއް ތަމްސީލުކުރުމަކީ، އޭގައި މަޞްލަޙަތު ުފށުއެރުމެއް އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ވާނަަމ، އެ ަވކީލު އެ މުވައްކިުލ  3.2

 ތަމްސީލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މަޢުލޫާމތު، އެ މުވައްިކލެއްގެ މަޞްލަޙަާތ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކުރިން ތަމްސީލުކުރި މުވައްކިލަކާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ  3.3

 ޔަސް ބޭނުންކޮްށގެން ނުވާނެއެވެ.ދެކޮޅަށް ފަހުންވި

އޭނާގެ އަމިއްލަ  އިފަހުގައި، އެ މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރަން ފެށުމަށް 3.4

 ވާންވާނެއެވެ. ކިލު ތަމްސީލުކުރުމުން ޤާނޫނީ ވަކީލު ތަނާޒުލުމަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާކަން އެނގިްއޖެނަމަ، އެ މުވައް

އެއްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭާނގެ މުވައްކިލެއް ތަމްސީލުކުރުމުގައި، އޭނާގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަްށ ކަމެއް ނިންމުަމްށ  3.5

 މުވައްކިލަށް ބާރުއަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 އިމްތިޔާޒާއި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން  .4

މުވައްކިލަކު އޭނާގެ ވަކީލާ ހަވާުލކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައްކައިފައިވާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުަވަތ  4.1

 ،މީގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ. ،މަންޒަރެއް ނުވަތަ ރިކޯޑިންގއެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް

 ުޢލޫމާތު ެވސް ހިމެނިގެންވެއެވެ.ކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ލިބޭ މަ ކީލު ޢައްޔަނުއެ މައްސަލައަކަށް ޤާނޫނީ ވަ

ވަކީލާއި މުވައްކިލާ ދެމެދުގައި  ،މެނުވީމުވައްކިލު ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ދިނުމުން މެނުވީ ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކުން އެންގުމުން  4.2

ޤާނޫނީ ަވކީލު ހާމަކޮށްގެްނ  ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް، އޮންނަ ގުޅުމުގެ ދަށުން އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ އެއްވެސް މަޢުލޫާމތެއް 

 ނުވާނެއެވެ.

ރާ ހާލަތުގައި މެނުީވ، ނުވަތަ އޭނާގެ މުވައްކިލު ކަނޑައެޅިގެން ލިޔުމުން ހުއްދަކު، މެުނވީކޯޓު އަމުރަކުން އެންގުމުން  4.3

ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ވެސް ޭއނާގެ މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ިލޭބ މަޢުލޫމާތާއި އޭނާގެ މުވައްކިލަްށ އޭނާ ދޭ ލަފާގެ 

ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. ައދި މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުން ިނމުމަކަށް އައުމަށްފަހުގައި ވެސް އެފަދަ މަޢުލޫމާތުެގ 

 މަހައްޓަންވާނެއެވެ.ދަސިއްރުކަން 

މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ލިބޭ މަޢުޫލމާތާއި ލިޔެކިޔުމާއި ވަކީލު މުވައްކިލަށް ދިން ލަފާ، އެެހން ފަރާަތކަށް ހާމަކޮށްގެްނ  4.4

ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެްނ  ގައިނުވާނެއެވެ. އަދި އެ ވަކީލަކު މަސައްކަތްކުރާ ލޯ ފަރމް

 ވެސް މި މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ކުންފަރާތަ
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މުވައްކިލުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާގެ ތެރޭަގއި، އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާުތތަކާއި، ކޮމްޕިއުޓަރުގައި  4.5

 ވެ.ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެއެރައްކައުކޮށްފައިވާ ޑާޓާ ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ 

އެއްެވސް އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ. ނުަވަތ  ،ޤާނޫނީ ވަކީލު ،މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ލިބޭ މަޢުޫލމާތަކުން 4.6

 އެހެން މީހަކަށް ވެސް އެފަދަ ފައިދާއެއް ހޯދައިދީގެން ނުވާނެއެވެ.

 މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރުން މުވައްކިލަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި މުވައްކިލުގެ  .5

ވާންވާނެއެވެ. އަދި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގެ  ވެސް އޭނާގެ މުވައްކިލަށް އިޚްލާޞްތެރި ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 5.1

ހުިރާހ  ،ގޮތުން ކުރެވޭ ޤާޫނނީ މަސައްކަތާއި ޤާނޫނުގެ ވެރިަކން ނެގެެހއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ ފުށުނާރާހަިއ ހިނދަކު

ޞްލަޙަތު ކަމުގައި ހާލަތެއްގައި ވެސް އޭނާ މަސައްަކތްކުރަންވާނީ އޭނާގެ މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތަކީ އެންމެ މުހިންމު މަ 

 ދެކިގެންނެވެ.

ހިާދެނ މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ޤާނޫނީ ވަކީަލށް ބުރަެއއް އުފުލަންޖެ 5.2

ހެޔޮ ިނޔަތުގައި، އަދި ފަންުނގެ ހަމަތަާކ އެއްގޮތްވާ ގޮުތެގ   ،ސް، މަސައްކަތާ ހަވާލުވުމަށްަފހުކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަ

މަތީން އެ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ކަމެއް ހާސިލު ކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީްނ 

         އެންމެހައި ކަންކަން ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި މިހެން ބަޔާންކޮށްަފއި  އޭނާގެ މުވައްކިލަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ

އޮތް ނަމަވެސް، މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތުގައި ކުރަންޖެހޭ އިތުރު މަސައްކަތަކީ މަސައްކަތާ ހަވަލުވާ އެއްބަސްވުމުގައި 

 ކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ނުގެ ވެރިކަން ނެެގހެއްޓުމަާށއި، ޢަދުލު އިންާޞފު ޤާއިމުކުުރމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް، މުވައްކިލެއް ޤާނޫ 5.3

  ވަކީލަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ތަމްސީލުކުރުމުގައި ޤާނޫނީ

ތަނާޒުލުވެގެން ނުވާނެއެވެ. ޤާޫނީނ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި، ާޤނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުން  5.4

މުވައްކިލަށް އެކަށީގެންވާ ނޯޓިހެއް ލިޔުމުްނ ، ވަކީލު އޭނާގެ މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުން ތަނާޒުލުވާ ހާލަުތގައި

ެނ ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ތަނާޒުލުވާ ހާލަތުގައި، އެކަމުގެ ސަބަބުން މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާ

 ހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.ކަމެއް މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެ

މައްސަލައެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ތަމްސީލުކުރަމުންދާ މުވައްކިލަކު އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިޚްތިޔާރުކުރަން ބޭނުންވެއްެޖ  5.5

ލަކު ކަނޑައެޅުމަށް މުވައްކިލަށް ލިބިދޭ ިމނިވަންކަމަށް ާޤނޫީނ މުވައްކިލު އިޚްތިޔާރުކުރާ އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީ  ،ހާލަތެއްގައި

 ވަކީލު އިޙްތިރާމު ކުރަންވާނެއެވެ.

 ޤާނޫނީ ވަކީލުން ފަންނީ ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުން  .6

 ަނގަހައްޓަންވާނެއެވެ.ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލަކަށް ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ފަްނނީ ހަމަތައް  6.1
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ޤާނޫނީ ވަކީލު ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިުދމަތާމެދު ޤާނޫީނ ވަކީލާއި މުވައްިކލާ ދެމެދު ލިޔުމުން އެއްބަސްވެެގން މެނުވީ، ޤާނޫީނ  6.2

 ނީ ވަކީލަކު ދީގެން ނުވާނެއެވެ.ވަކީލު ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ޤާނޫ

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި، ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްދިނުމަްށ  6.3

ރިހަމަކޮށްދެމުްނ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންކަން ފުިރހަމަވެ ނިމެންދެްނ، އެކަންކަްނ އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގަިއ ފު

 ދާންވާނެއެވެ.

ވަކީލަކަށް ފުރިހަމަކޮށް ުނދެވޭނެ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްޭދނެ ަކމުގެ ޔަގީންކަން، ާޤނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލަްށ ޤާނޫނީ  6.4

ކީލަކު ހަވާލުވެެގްނ ދީގެން ނުވާނެއެވެ. ނުަވތަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ފުރިހަމަކޮށް ނުދެވޭެނކަމަށް ބެލެވޭ މަސައްކަތަކާ އެ ވަ

 ނުވާނެއެވެ.

ލަކީ ޤާނޫނީގޮުތން ވަކި ދާއިރާއަކަށް ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ނުވަތަ ޢިލްމީގޮތުން ޚާއްޞަވެފަިއވާ ވަކީލެއް ކަމުގައި ޤާނޫނީ ވަކީ 6.5

 ނުވާނަމަ، އޭނާއަކީ އެފަދަ ދާއިާރއަކަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 އްކިލުންގެ މެދުގައި އިންސާފުވެރިވުން މަސައްކަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި މުވަ  .7

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޭއނާގެ މުވައްިކލަށް ފޯރުކޮށްދިނުަމށް އެއްބަސްާވ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން އޭނާ ަކނޑައަޅާ އަގު، ލިޔުމުްނ  7.1

 އްބަސްވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.އެ

(ދިވެހިރާއްޖޭގޭ ޤާނޫީނ  5/2019ާޤނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މަަސއްކަަތށް އަުގ ކަނަޑއެޅުމުަގއި،  7.2

 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ުއސޫލުތަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. 44 ފަންނުގެ ޤާނޫުނ) ގެ
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 

 ންމު ހަމަތައް އާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 އެއްވަނަ ބައި 

 ޤާނޫނީ ވަކީލާއި މުވައްކިލުގެ ގުޅުން 

 

 ވަކީލާއި މުވައްކިލާ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުން  ،މަސައްކަތާ ހަވާލުވުމާއި 1.1

 ،ނުވަތަ ނަސްަލށް ،ނުވަތަ ދީނަށް ،މީހެއްގެ ޤައުމަށް ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 1.1.1

ުނވަަތ  ،ނުވަތަ ީމހެއްގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް ،ނުވަތަ އުމުރަށް ،ނުވަތަ ިޖންސަށް ،ނުވަތަ ކުލަޔަށް

ނުވަތަ މީހަކު ނިސްަބތްވާ  ،މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންެތރިކަމަކަށް

ނުވަތަ މީހެއް  ،ނުވަތަ މީހެއް ނިސްބަތްާވ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ،ަށށްޢާއިލާއަށް ނުވަތަ އުފަން ރަ

 ގޮތުން ގަބޫލުކުރާ ގަބޫލުކުރުމަކަށް ބަލައިގެން ތަފާތުޮކށްގެްނ ނުވާނެއެވެ.ސިޔާސީ

ޤާނޫނީ ވަކީލު މުވައްކިލަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ، ޤާޫނނީ ވަކީލާއި މުވައްކިލާ ދެމެދުގައި ލިޔުމުން  1.1.2

ފަހުގައެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ވުމަށް ފަހުގައި މެނުވީ، ޤާނޫނީ ވަކީލު  ސްވުމެއް ވުމަށްއެއްބަ

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ދީގެން  ،ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން

 ނުވާނެއެވެ.

         ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮށްޭދނެ މަސައްކަާތއި މަސައްކަތާ ހަވާލުވުމުގެ އެއްަބސްވުމުގައި، އެ 1.1.3

އެ އަގު އަދާކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި  ،އެ މަސައްކަތަށް ކަނޑައެޅޭ އަގަކީ ކޮބައިކަމާއި

 އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ކޮށްދެވޭނެކަމަށް ޤާޫނނީ ވަކީލަށް މުވައްކިލު ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ުނވަތަ ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މަސައްކަތް  1.1.4

ނުވަތަ މުވައްކިލަށް ދޭންވާ ވަުގތު ، ލިބިހުރި ފަްނނީ ތަޖުރިބާއަށް ިރޢާޔަތްކޮށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭނަމަ

ލު ވާނަމަ، އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނުވަތަ މަަސއްކަތް ކޮށްދިނުމަްށ ޤާޫނނީ ަވކީ ކަމަށް  ނުދެވޭނެ

 އެއްބަސްވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ނޫނީ ވަކީލެއްގެ ތަޖުިރބާއެއް ެނތް ޚާއްޞަ ދާއިރާއެއްގެ މަސައްކަތަކާ އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަވާލުެވގެން ޤާ 1.1.5

 ނުވާނެއެވެ.

     ލަސްނުކޮށް ލަށް ހަވާލުނުވެވޭނެނަަމ، ވަކި ފަރާތަކުން ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މަސައްކަތަކާ ޤާނޫނީ ވަކީ 1.1.6

 އަންގަންާވނެއެވެ.އެކަން އެ ފަރާތަކަށް 

އަދި ކަާމ ގުޅޭގޮތުން  ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މަސައްކަތަކާ ހަވާލުވުމުގެގޮތުން އިރުޝާުދތަްއ ހޯދަންވާނީ 1.1.7

ސީދާ މުވައްކިލާ ނުވަތާ އޭނާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ނުވަތަ ލިޔުމުން  ،މަޝްވަރާކުރަންވާނީ

 ޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއެވެ.ޢައް

ވަކީލަށް ރިފަރކުރީ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކަމުގައި ވާނަމަ، އަދި އެފަދައިން މުވައްކިލަކު ޤާނޫނީ  1.1.8

ރިފަރކުރިއިރު އެ ތިންވަނަ ފަާރތުން އެއްވެސް އިރުޝާދެއް ދީަފއިވާނަމަ، އެ އިރުޝާދާމެދު ާޤނޫނީ 

 ޝާދުކަން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ.ވަކީލު މުވައްކިލާ ސީދާ މަޝްވަރާކޮށް، އެއީ މުވައްކިލުގެ އިރު

މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ފަރާްތތަކަށް ދައުލަތުން ނުވަތަ ިތންަވނަ ފަރާތަކުން ޤާޫނނީ އެހީތެިރކަން  1.1.9

ވެސް މުވައްކިލު  ފޯރުކޮށްދޭ މައްސަލަތަކުގައި ހަމަޖައްސާ ނުވަތަ ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު

މުވައްކިލުގެ  އެ، އެ މުވައްކިލު ދޭ އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ތަމްސީލުކުރަންވާނީ

 މަޞްލަޙަތުގައެވެ.

ޤާނޫނީ މުޢާމަލާތެއް ކުރުމުގެ ނަފްސާނީ ޤާބިލުކަން ނެތް ފަރާތެއްގެ ވަކީލެއް ކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން  1.1.10

ެތއްގެ އެ ފަރާތުގެ މަޞްަލޙަތު ޙިމާޔާތްކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާ ،ވާންވާނީ

 ބައިވެރިވުމާއެކުގައެވެ.

ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައަޅަނީ، މަސައްކަތަށް ހޭދަވާ ވަގުތަށް ކަނޑައެޅޭ ރޭޓަކަށް ބިނާކޮށްގެން ކަުމގައި  1.1.11

 ގެ ރެކޯޑެއް ވަކީލު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ވާނަމަ، އެ މައްސަލައިގައި ހޭދަވާ ވަގުތު

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  1.2

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މުވައްކިލާ ކުރާ އެންމެހައި މުޢާމަލާތެއް ކުރަންވާނީ، ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި  1.2.1

 އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. 
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 ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަންވާނީޤާނޫނީ ވަކީލަކު މުވައްކިލަްށ ޚިދުމަތް  1.2.2

 ވަރެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށެވެ.ފަރުވާތެރިކަމާއެކު، އެންމެ ރަނގަޅު ފެން

ޤާނޫނީ ވަކީލު މަސައްކަތް ކުރަްނވާނީ، އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި އެ ވަކީލު ހުރީތީ، ވަކީލަށް މުވަްއކިލު  1.2.3

އެ އިތުބާރުކުރާނެކަން ދަނެގެން، އެ އިތުބާރު ނެގެހެއްޓުމާއެކު، އެއީ ވަކީލާއި މުވައްކިލުގެ ގުޅުމުގެ 

 އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.

ގުކަމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ވަކި ކަމެއްގެ ތަޖުރިބާ ނެްތކަމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ވަކި ފެންވަރަކަށް އުމުރުގެގޮތުން ހަ 1.2.4

ތަޢުލީމު އުނގެނިފައި ނުވާކަމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރިކަމަށް ޓަކައި ުނވަތަ 

ހުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ެބލެވޭ  އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަންކަން ދޭހަވުމަށް އަސަރުކޮށްފައި

މުވައްކިލުންނަށް ޚިދުމަތް ިދނުުމގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުްނ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި 

މުވައްކިލެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި އެފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ މުވައްކިލެއްގެ ކިބައިން އެހެން ފަރާތަކުން 

 ނުވާނެއެވެ. ފައިދާ ނެގިޔަދީގެންނާޖާއިޒު 

މުވައްކިލަކު ޤާނޫނީ ވަކީލާ މަަސއްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ގޮތުން ޭދ އިރުޝާދަކީ ނުވަތަ އޭގެ ފަުހން ދޭ  1.2.5

      އިރުޝާދަކީ ވަކި ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުން ދޭ އިރުޝާދެއް ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ، އެ އިރުޝާދަކީ 

ޓަކައި އެ މުވައްކިލާ ވަކިން ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު އެ މުވައްކިލު ދޭ އިރުޝާދުކަން ދެނެގަތުމަށް 

ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ވަކި ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒުން މުވައްކިލު ލައްވާ ވަކި ކަމެއް ކުރުވަން މަސައްކަތްކުރާ 

  ތަމްސީލު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ހާލަތުގައި، އެ މުވައްކިލު

ޓިސްކުރާ އޭރިއާގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން އެ ފަރާތްތަކުން ޕްރެކް 1.2.6

އަހުލުވެރިވާންވާނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަަކށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުްނ 

 އިޖުރާއީގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކަށް އަންނަ ބަދަުލތަކަށް އަހުލުވެރިވާންވާނެއެވެ. 

ލުންނަށް ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި، މުވައްކިލުގެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް މުވައްކި 1.2.7

އައިސްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލުތައް މުވައްކިލުންނަށް ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި ވަކި ކަމަކާ 

ވެ. އަދި އެ އިޖުރާއަތުތައް ވެސް ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް

ވަގުުތ  އެ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަރުޙަލާތަކާއި

 ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ވަތަ ށްދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ނު އްބަސްވެފައިވާ މަސައްކަތް ކުރިޔަމުވައްކިލަށް ކޮށްދިނުމަށް ޤާޫނނީ ވަކީލު އެ 1.2.8

ގަވާއިދުން މުވައްކިލާ  ،ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މަްއސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެހެން ފަރާތަކާ މުޢާމަލާތުކުރާ ހާަލތުގައި އަދި ެއކަން 

 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އި، އެ މުޢާމަލާތެއް މުވައްކިލާމުވައްކިލަށް އެނގެންޖެހޭ ހާލަުތގަ 
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ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މުވައްކިލު ތަމްީސލުކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ވަކި ކަމެއް ކުރުމުގައި ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރަން  1.2.9

ެއ ވަކީލެއްގެ މުވައްކިލަކާ ގުޅޭގޮތުން  ޔުން ބަދަލުކުރަންާވނެއެވެ. އަދިލާޒިމުވާ ހާލަތުގައި، އެ ލިޔެކި

 އެހެން ވަކީލަކު ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އެހެން ފަރާތަކުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ވަކީލު ޖަވާބުޭދންވާނެއެެވ.

މުވައްކިލެއްގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އެއްވެސް ފައިސާއަކާ ހަވާލުވާނަމަ، އެ ފައިސާއަކާ ގުޅޭގޮތުން  1.2.10

 ކިލަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ.މުވައް އެ ވަކީލު

މުވައްކިލަށް ކޮށްދިނުމަްށ އެއްަބސްވާ މަސައްކަތެއްގެ ވަކި ބައެއް ޤާނޫނީ ވަކީލު ތިންވަނަ ަފރާތެއް  1.2.11

މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ހާލަތުގައި، އެ މަސައްކަތް އެ ފަރާތުން ކުރަނީ  ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި 

 ވަރަށް ކަށަވަރުުކރަންވާނެއެވެ.އެކަށީގެންވާ މިން ،ލުޤާނޫނީ ވަކީ ،ރަނގަޅަށްކަން

ޤާނޫނަކުން ހުއްދަކުރާ ހާލަތުގައި މެނުވީ ނުވަތަ މުވައްކިލު ހުއްދަުކރާ ހާލަތުގައި މެނުީވ، ޤާޫނނީ ވަީކލަށް  1.2.12

މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާއި އޭނާގެ މުވައްކިލަށް އޭނާ ދޭ ލަފާގެ ސިއްރުކަން 

އްޓަންވާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭަގއި އަނގަބަހުންނާއި ލިޔުމުން ޭދ މަޢުލޫމާތާއި ލަފާވެސް ހިމެނެެއވެ. ދަމަހަ

އަދި މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުން ނިމުމަކަށް އައުމަށްފަހުގައި ވެސް އެފަދަ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ސިއްރުކަން 

 ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މަށް އެދޭ ފަރާތަކުން އެ ވަކީލު ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ވަީކލަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެީހތެރިކަން ޯހދު 1.2.13

ނުވަތަ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުމުގެ ސިއްރުކަން އެ ވަކީލު  ގެ ސިއްރުކަންހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް

 ކަން ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ.  އެ ފަރާތުން އެ ވަކީލު ޢައްޔަނު ނުކުރުމަށް ނިންމާ ހާލަތުގައި ވެސް އެ

 އެގޮތަށް ދަމަހައްޓަންާވނެއެވެ.

ޤާނޫނީ  ،ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތީން މެނުވީ، ޤާނޫނީ އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް 1.2.14

 ތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.އެއްވެސް ފަރާ ،ވަކީލަކު

 މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން  1.3

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ހާލަތެއްގައި މުވައްކިލަކު ތަމްސީލުކުރުމުން ޤާނޫނީ ވަކީލު ތަނާޒުލުވާންވާނެެއވެ.  1.3.1

 ތްތަކެްއ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.އަންނަނިވި ހާލަްތތަކަކީ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމެއް އޮތް ހާލަ

ފުށުއަރާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން ވަކީލުގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތަކާ މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތާ  1.3.1.1 

 ނުވަތަ މެދުވެރިވެދާނެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛

ވަކި މުވައްކިލަކަށް އޮތް ޒިންމާ އެހެން މުވައްކިލެއްގެ މައްޗަށް އިސްކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް  1.3.1.2 

 މެދުވެރިވެާދނެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛މެދުވެރިވުން ނުވަތަ 
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 ތަމްސީލުކުރުމަކީ އަނެއް މުވައްކިލަށް އޭގެ ސަބަބުން ނުރަނގަޅު އަސަރެއް އެއް މުވައްކިލު  1.3.1.3 

 ކޮށްފާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ވުން؛

އެއް މުވައްކިލާއެކު ހިންގާ މުޢާމަލާތެއްގެ ސިއްރުކަން އަނެއް މުވައްކިލަށް ހާމަކުރަންޖެހިދާނެ  1.3.1.4 

 އޮތުން؛މެުދވެރިވެދާނެ ފުރުޞަތު ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން ނުވަތަ 

ވަކީލު ތަމްސީލުކުރާ އެހެން ުމވައްކިލަކަށް ނުވަތަ އެެހން ިތންވަނަ ފަރާތަކަށް ޮއތް  1.3.1.5 

އިލްތިޒާމެއްގެ ދަށުން އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މުވައްކިލަށް 

ން ނުވަތަ ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންަވރަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ހާލަތެްއ މެދުވެރިވު

 މެދުވެރިވެދާނެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛

މުވައްކިލަށް ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ާހމަކުރުމަށް ވަކީލުގެ މައްޗަށް އޮްނނަ ޒިންމާ އަދާނުކުރެވޭނެ  1.3.1.6 

 މެުދވެރިވެދާނެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން ނުވަތަ 

                ،އެއް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ،މުވައްކިލުތައާރުޒުވާ ދެ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް ދެ  1.3.1.7 

 އްސަލައެއްގައި ތަމްސީލުކުރުން؛އެއް މަ

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ތަމްސީލުކުރާ މުވައްކިލާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ  1.3.1.8 

 ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން. ޚަޞްމެއްގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ

މުވައްކިލެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ހާލަތެއްގައި، އެ ޕަވަރ  1.3.2

އޮފް އެޓަރނީގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލު މަސައްކަތްކުރަންވާނީ، މުވައްކިލު ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަްއ 

ސް ހާލެއްގައި، އެ ޕަވަރ އޮފް ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި، އެ މުވައްކިލުގެ ފަރާތުންނެވެ. އަދި އެއްވެ

 ރެއް ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެެއވެ.އެޓަރނީގައި މުވައްކިލު ދީފައިނުވާ ބާ

މުވައްކިލެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ާޤނޫނީ ވަކީލަކަށް ޕަވަރ އޮފް ެއޓަރނީ ދީފައިވާ ހާަލތެއްގައި، ޭއނާގެ  1.3.3

 ކޮށްގެން  މަސައްކަތްމަޞްލަޙަތުގައި އެ ޤާނޫނީ ވަކީލުއަމިއްލަ މަޞްލަޙަތުގައި ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ 

 ނުވާނެއެވެ.

މުވައްކިލެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ހާލަތެއްގައި، އަމިއްލައަށް  1.3.4

 ންފާއެއް ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ހަދިޔާެއއް ނުވަތަ މަ

 މަސައްކަތް ނިމުމަކަށް ގެނައުން  1.4

 ތަނާޒުލުވެގެންގެ މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާ 1.4.1

 މުމަކަށް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެެވ.ނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ ވަކީލާއި މުަވއްކިލާ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ނި
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މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުން ތަނާޒުލުވާ ާހލަތުގައި ނުވަތަ ވަކީލާއި މުވައްކިލާ ދެމެުދގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  1.4.2

އޮންނަ ގުޅުން ނިމުމަކަށް ެގންަނ ހާލަތުގައި، މުވައްކިަލށް އެކަީށގެންވާ ނޯޓިހެއް ޭދންވާނެއެވެ. އަދި 

ތުވެދާނެ ކަމެއް މެދުވެިރވިޔަ އެފަދައިން ތަނާޒުލުވާ ާހލަތުގަިއ މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތަށް އުިނކަން އަ

 ހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ އަޅަންވާނެއެވެ.ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެ

  މުވައްކިލަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އިތުރު އެއްވެސް އިރުޝާދެއް ނުދޭނަމަ،  1.4.3

 ވައްކިލަކު ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.އެ ވަކީލަކަށް އެ މު

ނޫީނ ވަކީލަކު ޭދ ލަފާ އެ މުވައްކިުލ ގަބޫުލ ުނކުރާނަމަ، ނުވަަތ ވަކީލު ދޭ ަލފަޔާ މުވައްކިލަށް ޤާ 1.4.4

އެއްގޮތަށް މުވައްކިލު ޢަމަލުނުކުރާނަމަ، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަކީލާއި މުވައްކިލާ ދެމެދުގައި އޮންނަ 

ކަށް ކުރުން އެ ވަކީލަނަަމ، އެ މުވައްކިލު ތަމްސީލުށް ނުގެންދެވޭ ހާަލތަކަށް ހިނގައްޖެގުޅުން ކުރިޔަ

 ނިމުމަކަށް ގެނެވިދާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މުވައްކިލެއް ތަމްސީލުކުރާ ކުރުން ނިމުމަކަށް ގެންނައިރު ކޯޓަށް ހުށަހެޅިަފއިވާ  1.4.5

މައްސަލައެއް ފެށިފައިވާނަމަ، އެ ވަކީލު އެކަން ވަގުތުން ކޯޓަށް އަންގައި، ކަމާ ގުޅޭޮގތުން 

 ތުތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.ޖުރާއަފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އި

މައްސަލައެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ތަމްސީލުކުރަމުންދާ މުަވއްކިލަކު އެހެން ޤާނޫނީ ވަީކލަކު  1.4.6

އިޚްތިޔާރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، މުވައްކިލަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކަނޑައެޅުމަށް 

ިމނިވަންކަަމށް ޤާނޫނީ ވަީކލު އިޙްތިރާމު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ މުަވއްކިލު މުވައްކިލަށް ލިބިދޭ 

ތައް، ޭއނާގެ ންތަކާއި މުޢާމަލާތުތަމްސީލުކުރި ކުރުމުގައި ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ލިޔެލިޔު

 ވާނެއެވެ.ކީލަކަށް ބަދަލުކުރަންމުވައްކިލު އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީްނ އެ މުވައްކިލު ކަނޑައަޅާ ވަ

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ކޮށްދިނުމަށް ލިޔުމުން އެއްބަސްވެަފއިވާ  1.4.7

މަސައްކަތް ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެންނަ ހާލަތުގައި، އޭނާ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަްށ 

އޮންނާނެއެވެ. އެެހންނަަމވެސް، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ިލޔުމުން އަގު އަދާކުރުމުގެ ޒިންމާ މުވައްކިލަށް 

އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ަމސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާަނމަ، ނުކުރާ މަސައްކަތަށް މުވައްކިލުގެ 

 ކިބައިން އަގު ހޯދައިގެން ނުވާނެެއވެ.
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 ދެވަނަ ބައި 

ޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން އި އޯލްޓަނޭޓިވް ޑިސް އްޔާ ކުގަ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަ 

 ދަށުން ބެލޭ މައްސަލަތަކުގައި މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުން  ނިޒާމެއްގެ 

 ކޯޓުތަކުގައި މުވައްކިލުން ތަމްސީލުކުރުން   2.1

މުވައްކިލުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކޯޓުތަކުގައި މުވައްކިލުން ތަމްސީލުކުރަންވާީނ، އެ މައްސަލައިގައި  2.1.1

މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޯޓުތަުކގައި މުވައްކިލުން ތަމްސީލުކުރާއިރު، 

މުވައްކިލަށް އޮންނަ ޒިންމާގެ އިތުރުން، ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ކޯޓަށް ދޭންޖެހޭ 

   އަދާކުރަްނވާނެއެވެ.އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިވުމުގެ ޒިންމާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކޯޓުގައި ފަނޑިޔާރުންނާ ނުވަތަ ކޯޓު އޮފިސަރުންނާ މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީ  2.1.2

އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި، އިޙްތިރާމު  ،މުޚްތަރިފްކަމާއެކުގައެވެ. އަދި އެ މީހުންގެ ޢަމަލުތައް ބައްަޓންކުރަްނވާނީ

ތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއި، ޢާމަލާތުކުރުމާއި، ފަންނީ ނަޒާހައަދާކުރުމާއި، އިޙްތިރާމާއެކު މު

 އްބާރުލުންިދނުމުގެ މައްޗަށެވެ.ޒިންމާދާރުވުމާއި، އެ

 ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ  ،އެއްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ،ކޯޓުތަކުގައި މުވައްކިލުން ތަމްސީލުކުރުމުގައި 2.1.3

 ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމުގެ ނަހަމަ  ،އެއްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ،ކޯޓުތަކުގައި މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުގައި 2.1.4

 ނުވާނެއެވެ.ބޭނުން ހިފައިެގން 

ނޫނީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެއް ނުވަަތ ޖަވާބެއް ނުވަތަ ބަޔާނެއް ނުަވތަ އެނޫންވެސް ހުށަހެޅުމެއް ޤާ 2.1.5

އެކުގައެވެ. އަދި ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ޙަޤީޤަތާ  ޒިންމާދާރުކަމާ ވަކީލު ތައްޔާރުކުރަންވާނީ

މާތު ހުަށހަޅައިގެން ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ގަސްުތގައި ކޯޓަށް އޮޅުވައިލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޯޓަށް މަޢުލޫ

 ނުވާނެއެވެ.

ރަނީ އެ މުވައްކިލު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ވަކީލަކު ޢަމަލުކު މުވައްކިލަކު ތަމްސީލުކުރުމުގައިކޯޓުގައި  2.1.6

މައްޗަށް ކަމުގައި ވާނަމަ، އަދި އެ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަަށވަރުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ވަކީުލ އަޅައިފައިވާނަމަ، އެފަދަ ަމޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ަފހުން 

 ލު ޒިންމާވާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.ގައި، އެ ވަކީސުވާލުއުފެދޭ ހާލަތެއް
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ކޯޓުން ތާވަލުކުރާ ގޮތެއްެގ މަީތން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކަްށ ޤާނޫނީ ވަކީުލން ހާޒިރުވާންވާެނއެވެ.  2.1.7

އަދި މައްސަލައިގެ އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ކޯޓުން ައންގާ ކަންކަން، އެ ކަންަކން ކުރުމަށް 

 ކުގައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚުތަ

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކޯޓަށް ގަޑިއަްށ ހާޒިރުވާންވާނެއެއެވެ. އަދި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގައި ހެދުން އަޅަންވާނީ،  2.1.8

  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ކޯޓުގެ ގަވާއިދުތަކާ

އްކިލަކު ތަމްސީލުކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރާއި ކޯޓުގެ އޮފިސަރުންނާއި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކޯޓުގައި މުވަ  2.1.9

މައްސަލައިގެ އެހެން ޚަޞްމުންނާއި އެ ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ މުޢާމަލާތުކުރަްނވާނީ 

 ކޯޓުގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީންެނވެ. އަދި އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށް، އިޙްތިރާމާއެކު

 ށް ވެސް އިރުޝާދު ދޭންވާނެއެވެ.މުވައްކިލަ

ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓުން އަންގާ އެންމެހައި އެންގުންތަކާއި ކުރާ އަމުރުތަކަށް  2.1.10

ޤާނޫނީ ވަކީުލ ތަބާާވންވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުގެ އެންުގންތަކާއި އަމުރުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުުރމަށް 

 ވެސް އިރުޝާދު ދޭންވާނެއެވެ. ށްމުވައްކިލަ

 ހެއްކަކަށް ވެގެން ކޯޓެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ އޭނާގެ މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރާ މައްސަލައެއްގައި 2.1.11

 ނުވާނެއެވެ.

ަޓކައި  ކޯޓެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރާ މައްސަލައެއްގައި އޭނާގެ މުވައްކިލަށް 2.1.12

 ނުވާނެއެވެ. ތަ ކަފީލަކަށް ވެެގންޖާމިނަކަށް ނުވަ

ޝަރީޢަތުގައި ހިނގާ މައްސަލައެއްގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށް ހުށަަހޅައިފައިވާ ފަރަތަކާ ކޯޓުގައި ހެކިބަސް  2.1.13

     ދިނުމުގެ ކުރިން ޤާޫނނީ ވަީކލަށް ބައްދަލުކުރެވިާދނެއެވެ. ެއހެންނަމަވެސް، ހެިކބަސްދޭ ފަާރތުން 

ވަކި ގޮތަކަށް ހެކިބަސް ދިނުަމށް އަންގައިގެން ނުވާނެއެވެ. ައދި ވަކިގޮތަކަށް ހެކިބަސް ދިުނމުގެ 

 މުޤާބިލުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަންފާއެއް ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ޓަކައި، ރަސްމީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ  މަށްކޯޓުގައި އޮތް މައްސަލައެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔު 2.1.14

 ،މުޢާމަލާތެއް ފިޔަވައި، އިޖުރާތުތަކާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ އެ ވަކީލުގެ ފަރާތުން އެހެން ީމަހކު

ނުވަތަ އެ ކޯޓެއްގެ  ،ނުވަތަ ޓްރައިބިުއނަލްގެ މެންބަރު ،ނުވަތަ ޤާޟީ ،އެ މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު

ނުވަތަ ކޯޓުގެ ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގެ އެހެން އޮފިސަރަކާ  ،ގެ ރަޖިސްޓްރާރނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލް

 މަލާތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މުޢާ

މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުެގ ހައިސިއްޔަތުން ކޯޓަށް ީދފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުެގ މަޢުލޫމާަތށް ައންނަ  2.1.15

 ރަންވާނެއެވެ.ންގައި، އަާދހަމަކުބަދަލުތައް، ކޯަޓށް އަ
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 އި މުވައްކިލުން ތަމްސީލުކުރުން ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގަ  2.2

ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި މުވައްކިުލން ތަމްސީލުކުރުމުގައި ޤާނޫނީ ވަީކލުން ޢަމަލުކުރަންާވނީ، މި ޖަދުަވލުގެ  2.2.1

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ގައި  ވަނަ ނަންބަރު (ކޯޓުތަކުގައި މުވައްކިލުން ތަމްސީލުކުރުން) 2.1

 އެްއގޮތްވާ ތެރެއިން، ހަމައެކަިނ ކޯޓަކަށް ާޚއްޞަވާ އުސޫލުތައް ފިޔަވައި ެދން ހުރި އާންމު އުސޫުލތަކާ

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި މުވައްކިުލން ތަމްސީލުކުރުމުގައި ޤާނޫީނ ވަކީލުން އެ ޓްރަިއބިއުނަެލއްގެ  2.2.2

ކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އަޑުއެހުމަށް މުވައްކިލު ހާޒިރުވާ ގަވާއިދުތަ

ކުރުމަށް ހާލަތުގައި މުވައްކިލު ވެސް ްޓރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަަމލު

 އިރުޝާދު ދޭންވާނެއެވެ.

އޯލްޓަނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ނިޒާމެއްގެ ދަށުން އާބިޓްރޭޝަން ނުވަތަ މީޑިއޭޝަން ފަދަ   2.3

 އި މުވައްކިލުން ތަމްސީލުކުރުން ބެލޭ މައްސަލަތަކުގަ 

އޯލްަޓނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓް ިރޒޮލިއުޝަން ނިޒާމެއްގެ ދަުށން ބެލޭ އާބިޓްރޭޝަން ނުވަތަ މީޑިއޭޝަން ފަދަ  2.3.1

މުވައްކިލުން ތަމްސީލުކުރަންވާނީ، ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ  މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން 

        އަދި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެްނދަނީ ގަވާއިދުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަީތންނެވެ. 

ގަވާއިދުތަކާ ވަކި ސެންޓަރެއް ނުވަތަ މަރުކަޒެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ސެންޓަރެއްގެ 

  މަތިން ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.ނުވަތަ މަރުކަޒެއްގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

އޯލްަޓނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓް ިރޒޮލިއުޝަން ނިޒާމެއްގެ ދަުށން ބަލާ އާބިޓްރޭޝަން ނުވަތަ މީޑިއޭޝަން ފަދަ  2.3.2

ުރންނަށް ޤާޫނނީ ވަކީލުން އެއްާބރުލުން މައްސަލައެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އާބިޓްރޭޓަރުންނާއި މީޑިއޭޓަ

 ދޭންވާނެއެވެ.

 ތިންވަނަ ބައި 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޚިދުމަތް ދިނުން 

 ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުން   3.1

ޒިންމާ އުފުލަންވާެނއެވެ. ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއް ހިންގާ ވަކީލަކު، އެ ޕްރެކްޓިސްގެ އެންމެހައި ކަންކަމަށް  3.1.1

       ޤާނޫނުތަކާިއ ގަވާއިުދތަކަށް  ،އަދި އެ ޕްރެކްޓިސްއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޤާޫނނީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ެފންވަރާއި

 ބަތަށް ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ.އެ ޕްރެކްޓިސްއިން ތަބާވާ ނިސް

އެ ަފރމްގެ ، އެއްބަސްނުވާހައި ހިނދަކު ނަމަ، އެ ލޯ ފަރމެްއގެ ޕާޓްނަރުން އެ ނޫން ގޮތަކަށް ލޯ ފަރމެއް 3.1.2

އެންމެހައި ކަންކަމަށް، އެ ފަރމްގެ އެންމެހައި ޕާޓްނަރުން ވަކިވަކިންނާއި އެކުގައި ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ. 
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         ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަްށ  ،އަދި އެ ލޯ ފަރމްއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި

 ފަރމްއިން ތަބާވާ ނިސްބަަތްށ ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ.އެ 

    ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއަކުން ނުވަތަ ލޯ ފަރމަކުން ޭބނުންކުރާ ެލޓަރހެޑާއި ބިޒްނަސް ކާޑާއި އެނޫންެވސް  3.1.3

 ، އެ ޕްރެކްޓިސްއަށް ނިސްބަތްވާ އެއްޗެހީގައި ނުވަތަ ފަރމަށް ނިސްބަތްވާ އެއްޗެހީގައި ބޭނުންކުރަްނވާނީ

 ޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނަމުގައެވެ.ގައި ރަބާ ކައުންސިލު ،ނުވަތަ ލޯ ފަރމެއް އެ ޕްރެކްޓިސްއެއް

ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއަކުން ނުވަތަ ލޯ ފަރމަކުން ދޭ ޤާޫނނީ ޚިދުމަތްަތއް، އެ ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ މަސްއޫލުވެރި  3.1.4

ކަމަށް  ،ޓަކައި އެއިން ފަރާތަކުން ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތުން ނުވަަތ ފަރމެއްގެ ޕާްޓނަރުން ނުވަތަ އެކަަމށް

 ކުން ސުޕަވައިޒް ކުރަންވާނެއެވެ.އެކަށީގެންވާ އަދި ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތަ

ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގައި ނުވަތަ ލޯ ފަރމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކުރުމަށް ހަވާލުވާ  3.1.5

ސްގައި ނުވަތަ ލޯ ަފރމްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކާ މަސައްކަތެއް، އެ ލީގަލް ްޕރެކްޓި

           ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް، އެއީ އޭނާ ކުރުމަްށ ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތެއްނަމަ، 

 މާ އުފުލާނީ އެ ޤާނޫނީ ވަކީލެވެ.އެ މަސައްކަތަށް ޒިން

އްގައި މަސައްަކތްކުރާ އިންޓަރނުްނ ފަދަ ާޤނޫީނ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގައި ނުވަތަ ލޯ ފަރމެ 3.1.6

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ސުޕަވައިޒް 

ކީލަކު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ޤާނޫނީ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް އެ ޤާނޫނީ ވަ

 ޒިންމާވާންވާނެއެވެ.

ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއަކުން ނުވަތަ ލޯ ފަރމަކުން ދޭ ޚިދުމަތެްއ ިއސްތިހާރުކުރަންވާނީ، ަފންނުގެ ސުލޫކީ  3.1.7

ހަމަތަކާއި އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިްނގަނޑުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ ަމތީންނެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި، ޤާނޫީނ 

ގެ އިސްތިހާރު އެއްވެސް ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއަކުން ފަންނުގެ އިތުބާރު ގެއްލޭ ފަދައަކުން ޤާނޫނީ ޚިދުމަތެއް

 މަކުން ކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ.ނުވަތަ ލޯ ފަރ

ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއަކުން ނުވަތަ ލޯ ފަރމަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ފައިލްތަކާއި  3.1.8

ނެއްގައި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު އެ ތަލިޔެކިޔުމާއި އެނޫންވެސް މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑުތައް 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ނުވަތަ ލޯ ފަރމެއްގެ ސިސްޓަމްތައް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ، ޤާނޫީނ  3.1.9

މުވައްކިލުންނާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތާިއ ތިޔާޒު ލިބިގެންވާ މަޢުލޫމާތާއި އިމް

 ެފހެއްޓޭނެ ގޮތެއްގެ މަތީްނނެވެ.ތްތަކުގެ ސިއްރުކަން ހިމުޢާމަލާ
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ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ނުވަތަ ލޯ ފަރމެއްގެ ފައިސާއާއި ހިސާބުތައް، ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި  3.1.10

      ނުވަަތ މަތީން ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ  އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

ލޯ ފަރމެއްގެ ފައިސާއާއި ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓެނީ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ަޢމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުަތކާއި 

އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންކަން އެ ޕްރެކްޓިސްގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުން ނުވަތަ ފަރމްގެ 

 ނެއެވެ.ޕާޓްނަރުން ކަށަވަރު ކުރަންވާ

ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއަކުން ނުވަތަ ލޯ ފަރމަކުން މުވައްކިލެއްގެ ފަާރތުން އެ މުވައްކިލަށް ލިބެންޖެހޭ ނުވަތަ  3.1.11

އެ މުވައްކިލު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއާ ހަވާލުވާނަމަ، އެ ފައިސާ ބަހައްޓަންވާނީ، އެ ޕްރެކްޓިސްގެ ނުވަތަ 

         ލެްއގެ ފަރާތުން ފައިސާއާ ހަވާލުާވނަމަ، ފަރމްގެ ފައިސާއާ ވަކިންނެވެ. އަދި އެފަދައިން މުވައްކި

ނުވަތަ ފަރމުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ މުވައްކިލަކު އަންާގ  އަކުންއެ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޕްރެކްޓިސް

އަދި އެ ފައިސާ ބަހައްޓަންވާނީ މުވައްކިލު ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށެވެ. އަދި އެ ފައިސާއާ  ،ގޮތެއްގެ މަތީން

 ކިލަށް ޖަވާބުދާީރވާންވާނެއެވެ. ޕްރެކްޓިސް ނުވަތަ ފަރމުން މުވައްގުޅޭގޮތުން އެ

ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުން އެ ޕްރެކްޓިސއެއް އުވައިލަން ނުވަތަ ލޯ ފަރމެއްގެ  3.1.12

ޕްރެކްޓިސްއެއްެގ އެ ފަރމެއް އުވައިލަްނ ނިންމާނަަމ، އެންމެހައި ޕާޓްނަރުން އެްއބަސްވެގެން އެ 

 މުވައްކިލުންނަށް ނުވަތަ ފަރމެްއގެ މުވައްކިލުންނަށް އެކަން އަްނގަންވާނެއެވެ.

 ދައުލަތުގެ ވަކީލުން  ،ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި ،ހައުސް ކައުންސެލުންނާއި-އިން   3.2

ހައުސް ކައުންސެލުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން މަސައްކަތްކުރާީނ -ވަކި ތަނެއްގައި އިން 3.2.1

އެ ވަކީލުން މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމުގައި ވީ ނަމަެވސް، 

 ހަމަތައް ކަމުގައި މި ގަވާިއދުގަިއ ޤާނޫނީ ވަކީުލން ޢަމަލުކުރަންެޖހޭ ޤާނޫީނ ފަންނުެގ ސުލޫކީ

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ވެސް ތަބާވާންޖެޭހެނއެވެ. 

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން މަސައްކަތްކުރާނީ އެ ވަކީލުން މަސައްކަތްކުރާ  3.2.2

ވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ މުއައްސަސާއަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް

ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫީނ ފަންނުގެ ސުލޫކީ ހަމަތައް ކަމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިާވ 

 ން ވެްސ ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ. ކަންކަމަށް، އެ ފަރާތްތަކު

ފަރމެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ ކޮންސަލްަޓންސީގެ ޚިދުމަތް ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގައި ނުވަތަ ލޯ  3.2.3

ދޭންވާނީ، ކަމާ ގުޅޭގޮުތން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ެއފަދަ ކޮންސަލްޓަންުޓން ވެސް ާޤނޫީނ 

އިާވ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫީނ ފަންނުގެ ސުލޫކީ ހަމަތައް ކަމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފަ

 ކަންކަމަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
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 ވަނަ ބައި ހަތަރު

 ޤާނޫނީ ވަކީލާއި އެހެން ފަރާތްތަކާ އޮންނަ ގުޅުން 

 ޤާނޫނީ ވަކީލާއި އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ އޮންނަ ގުޅުން   4.1

 މުޚްތަރިފްކަމާއެކުގައެވެ.ވާނީ ޤާޫނނީ ފަންުނގެ އެހެން މެންބަރުންނާ މުޢާަމާލތުކުރަން ،ޤާނޫނީ ވަކީލުން 4.1.1

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ މަސައްކަތުގައި އެހެން ވަކީލުންނާ ކުރާ ކޮންމެ މުޢާމަލާތެއް ކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާއެކު  4.1.2

 ހެޔޮ ނިޔަތުގައެވެ. 

އް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ މަސައްކަތުގައި މުޢާމަލާތުކުރާ އެހެން ވަކީލުްނނާމެދު އެއްވެސް ޒާތީ ތަޢައްޞުބެ 4.1.3

 ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ތަމްސީލުކުރާ މުވައްކިލާ ދެކޮޅަށް އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  4.1.4

ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި އަަބދުވެސް މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީ އެ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި އެއްވެސް 

ފަރާތުގެ ވަީކަލށް އެނގުމަކާ ނުލައި އެ ވަކީލުގެ މުވައްކިލާ ބައްދަލުކޮށް، އެ މުވައްކިލަށް ހާލެއްގައި، އަނެއް 

އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެްނނަމަވެސް، އަނެއް ޚަޞްމުގެ ވަކީލާ މުާޢމަލާުތ 

ޖަވާބެއް ލިިބފައިނުވާ ހާަލތުގައި،  ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ަމސައްކަތް ކުރުމަށްފަހުގައި، އެ ަވކީލުގެ

އެކަން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ސީދާ އެ ޚަޞްމަކާ މުޢާމަލާތު ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ސީދާ މުވައްކިލަކު އަމިއްލަ 

އިސްނެގުމުގައި އަނެއް ފަރާތުެގ ވަކީލަށް ނުަވތަ އަނެއް ފަާރަތށް ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުން މި މާްއދާއިން 

 .އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ މުވައްކިލެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް އެއް ވަކީލަށްވުރެ ގިނަ ވަކީލުން ޢައްޔަނުކޮށްަފއިވާ  4.1.5

އިތުރަށް ޢައްޔަނުކޮށްަފއިވާ ވަކީލުންނަކީ އެހެން ލޯ ފަރމެއްގެ ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ  ،ހާލަތުގައި

ވަކީލުން ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ަވކީލުންގެ މަސައްކަތުގައި އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. އަިދ އެކުގައި ކުާރ 

ާހލަތުގައި، މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ޮފނުވާ މަސައްކަތުގައި މުވައްކިލު އެހެން ގޮތަކަށް އިރުޝާދު ދީފައިނުވާ 

 ލިޔެކިޔުމަކާއި ކުރާ އެހެން މުޢާމަލާތްތައް، އެ ވަކީލުންނާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

މުވައްކިލުންގެ ފަރާތުން ާޤނޫީނ ވަކީލުންގެ މެދުގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ހިންގޭ "ވިަތއުޓް  4.1.6

 ލަކު ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެެއވެ.ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީޕްރެޖުޑިސް" މުޢާމަލާތެއް އެ ފަރާތަކާ 

މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުމެއް، މައްސަލައިގެ އަނެއް ޚަޞްމުގެ ވަކީލާ ހިއްސާކުރަންވާނީ އެކަން ކުރުމަްށ  4.1.7

 ދީފައިވާ ހާލަތުގައި އެކަންޏެވެ.މުވައްކިލު އިރުޝާދު 
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ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ މަސައްކަތުގައި އޭނާ ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށް އެހެން ވަކީލެއްގެ  4.1.8

ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ، އެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ ސާފު އިރުޝާދު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް 

 ކީލަކަށް ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުން، އެއްބަްސވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ވަ

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު، ބޭރު ޤައުމެއްގެ ވަކީލެއްގެ ނުވަތަ ލޯ ފަރމެއްގެ ލޯކަލް ކައުންސެލްގެ ގޮތުގައި  4.1.9

މަސައްކަތްކުރާ ހާލަތުގައި،  ބޭރުގެ އެ ވަކީލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ޞައްޙަ މަުޢލޫމާުތ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ނޫނީ ވަކީލެއްގެ މުވައްކިލަކު އެހެން ވަކީލެއް އިޚްތިޔާރުކުރާ ހާލަތުގައި، ނުވަތަ އެ ވަކީލު އަމިއްލައަްށ ޤާ 4.1.10

، އޭނާގެ މުވައްކިލާއެކު އޮތް ގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެންނަ ހާލަތުގައި، މައްސަލައިގެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި

ން ފަރާްތތަކާއި ތިންވަނަ ފަރާްތތަކާއެކު ހިންގައިަފއިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެހެ

މުޢާމަލާތްތަކާއި، މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގައިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުޫލމާތު ހިމެނޭގޮތުްނ، މައްސަލައިގެ ފައިލު 

 އަނެއް ވަކީލާ ނުވަތަ މުވައްކިލާ ލަސްނުކޮށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މުވައްކިލާއި ވަކީލާ ދެމެދު ވެފައިވާ ގައި  4.1.10މި މާއްދާގެ  4.1.11

އެ ފައިސާ އަދާކުރުމާ ހަމައަށް މަްއސަލައާ  ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވަކީަލށް ޭދންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްނަމަ

         . ނަމަވެސް، ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ފައިލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަކީލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

މުގައި ވާނަމަ، އެ މައްސަލައަކީ އަވަހަށް ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ މުވައްކިލަށް ގެއްުލންވެދާނެ މައްސަލައެއް ކަ

ޖެހޭ ފައިސާ ދިުނމާ ހަމައަށް އެ މައްސަލައާ ހަާވލުވާ އަނެއް ވަކީލު އެ ލިޔެކިޔުންތަްއ މުވައްކިލު ދޭން

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ެއ ވަކީލަކާމުވައްކިލަށް ދޫނުކޮށް އަނބުރާ 

ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަެލއްގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި އެހެން ވަކީލަކު އެ މައްސަލައާ  4.1.12

ލަސްނުކޮށް ކޯޓަށް އެކަން އަންގައި، ކޯޓުގެ ރެކޯޑަށް  ،މައްސަލައާ ހަވާލުވާ ވަކީލު ،ހަވާލުވާ ހާލަތުގައި

 ތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާ ބޭނުންވާ ވަކީލުގެ

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ މަސައްކަތުގަިއ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަަމލެއް ކުރާކަން އޭނާއާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ނުވަަތ  4.1.13

އޭނާއާއެކު މުޢާމަލާތުކުރާ އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އެނގޭނަމަ، އެކަން އެނގުމާއެކު އެ މައްސަލަ 

 ބާ ކައުންސިލަށް ުހށަަހޅަންވާނެއެވެ.  ،ބެލުމަށް

 ޤާނޫނީ ވަކީލާއި ތިންވަނަ ފަރާތްތަކާ އޮންނަ ގުޅުން   4.2

ޤާނޫނީ ވަކީުލން ތިންަވނަ ފަރާްތތަކާ މުޢާމަލާތުކުރަންާވނީ އިޚްާލޞްތެރިކަމާއި އިޙްތިރާމާއެކުގައެވެ. އަދި  4.2.1

ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުމެއްގައި ނުވަތަ ހިންގާ  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 މުޢާމަލާތެއްގައި ބޭއަދަބީ ބަސްމަގު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ނަސްލަށް ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ތިންވަނަ ފަާރަތކާ މުޢާމަލާތުކުރާއިރު، އެ މީހެއްގެ ދީނަށް 4.2.2

ނުވަތަ ީމހެއްެގ  ،އެ މީހެއްގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް ނުވަތަ ،ނުަވތަ އުމުރަށް ،ނުވަތަ ޖިންސަށް ،ކުލަޔަށް

ނުވަތަ އެ މީހަކު ނިސްބަތްވާ  ،ކިބައިގައި ހުރި ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަަމކަށް

ނުވަތަ މީހެއްެގ  ،ނުވަތަ މީހެއް ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ،ނުވަތަ އުފަން ރަށަށް ،ޢާއިލާއަށް

ގެން ތަފާތުކޮްށގެްނ ނުވަތަ މިނޫންވެސް ކަމަކަށް ބަލައި ،ކުރާ ގަބޫލުކުރުމަކަށްސިޔާސީގޮތުން ގަބޫލު

 ނުވާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ތިންވަނަ ފަރާތަކާއެކު ހިންގާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި، ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކުރުމަށް  4.2.3

 އެއްބަސްވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ހާަލތެއްގައި މެނުވީ މުވައްކިލަކު ތަމްސީލުކުރުމުގައި ނުވަތަ މުވައްކިލެއްގެ ަފރާތުްނ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ  4.2.4

 އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ފަންނީ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޔަގީންކަން ނުވަތަ ކަށަވަރުކަން ދޭ 4.2.5

ތުގައި ތަްނފީުޛ އޭނާ ޔަގީންކަން ނުވަތަ ަކށަވަރުކަން ދޭ ކަންކަމަށް ޒިންމާެވ، އެކަންކަން ހެޔޮ ނިޔަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

_______________________ 

 

 


