
  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންނާބެހޭ ގަވާއިދު
  
 މި ގަވާއިދަކީ، ޖިނާއީ ކުށްކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާލިބޭ މީހުންގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރުމަށްދާ ވަކީލުންނާއި، -1

މި . ންނާއިބެހޭ ޤަވާއިދެވެ ވަކީލުމަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތްފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން ވަކާލާތުކުރުމަށްދާ
  .އެވެ" ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންނާބެހޭ ގަވާއިދު" ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، 

  
  ްވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުނ. 2
  

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރެވޭނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހުގެ 2.1
  .ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުންނަށެވެންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ގަވާއިދުން ޤާނޫނީވަކީލު

  
  ޤާނޫނީ ވަކީލުން ގެންގުޅެންޖެހޭ ސުލޫކު. 3
  

  . މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައ3.1ް
  
  .ހިތުންމަތްތެރިކޮށް ޝަރުޢީ މަޖިލިސްތަކުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ހުރު. ހ
  
  .އަދި، ވާހަކަ ދައްކާއިރު ކޮޅަށްހުރެ ވާހަކަ ދެއްކުން. ކޮޅަށް ތެދުވުންތުގެ މަޖިލީހަށް ޤާޟީ ވަނުމުން ޝަރީޢަ. ށ
  
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޤާޟީއަށް ފުރިހަމައަށް އިޙްތިރާމްކޮށް، ޤާޟީކުރާ ކޮންމެ އަމުރަކަށް، ޝަރީޢަތުގެ . ނ

  .ކިޔަމަންވުންކަށް، ޝަރީޢަތުގެ ބޭރުގައި މަޖިލީހުގައި އަދި ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ އަމުރަ
  

  . މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުން ކޮށްގެންނުވާނެ ކަންތައްތައ3.2ް
  
 ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައި، އިހާނާތްތެރި ވަކާލާތުކުޅައުމުގައި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދަތިކުރުން. ހ

  . ޢަމަލެއް ހިންގުން
  
  .ދަނެތި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދެއްކުންޤާޟީގެ ހުއް. ށ
  
ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި، އެތަކެތި އަޅަންގެންގުޅޭ ދަބަސްފަދަ ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަކެތި ލިޔެކިޔުމަށް . ނ

ރީޢަތުގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ އެކިއެކި އެއްޗެތި ޤާޟީގެ ހުއްދައާނުލައި ޝަ. ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުން
  .މަޖިލީހަށް ވެއްދުން

  



ނުންވާ އެއްޗެއްސާއި، ކެމެރާއާއި، މޯބައިލްފޯނުފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްވެސް އެއްޗެއް، ރެކޯޑުކުރުމަށް ބޭ. ރ
  .ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ގެނައުން

  
  .ވަކާލާތުކުރުމުގައި އަދަބާ ޚިލާފު ވާހަކައާއި، ހުތުރު ޢިބާރާތްތައް ބޭނުންކުރުން. ބ
  
އްވެސްކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ނަފީކުރުމަށްޓަކައި، ޙަޤީޤަތާއެއްގޮތަށް އެކަން ސާބިތުކުރެވޭ ފަދަ އެ. ޅ

  .ހެއްކާއި ޤަރީނާ ނެތި އެކަމާމެދު އެއްވެސް ވާހަކަދެއްކުން
  

  .ޤާޟީންނަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނުފޫޒެއްފޯރުވުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށާއި، 3.3
  
އަދި . ކީލަކު، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނުފޫޒެއް ފޯރުވައިގެން ނުވާނެއެވެއެއްވެސް ވަ. ހ

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ވަކީލަކު، ޤާޟީ އާ ބައްދަލަުކޮށް ވާހަކަ 
  .ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ

  
އްކިަލުގެ ފަރާތުން އެމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނުފޫޒެއް، ކޮންމެ ވަކީލަކުވެސް އޭނާގެ މުވަ. ށ

އަދި އަނެއްފަރާތުގެ ވަކީލާ ވާހަކަ ދައްކައި މައްސަލަ . މައްސަލަބަލާ ޤާޟީއަށް ފޯރުވިޔަދީގެން ނުވާނެއެވެ
  .ނުސީދާގޮތަކަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

  
  .ން ވަކީލުންގެ ހެދ3.4ު
  
ކޮންމެ ވަކީލަކުވެސް ވަކާލާތުކުރުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވާއިރު ހުންނަންވާނީ، ރަސްމީގަޑީގައި . ހ

  .ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ދިއުމަށް ހުއްދަކުރާ ހެދުމެއްގައެވެ
  

  . މުވައްކިލަކަށް ޖާމިނުވުނ3.5ް
  
އަދި . ޓަކައި، ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ އެއްގައި ޖާމިނަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެއެއްވެސްވަކީލަކު، އޭނާގެ މުވައްކިލަށް. ހ

  .ޖާމިނުވާ ފަރާތަކީ ރަނގަޅު ފަރާތެއްކަމުގައި ތަޞްދީޤުކޮށް ނުވަތަ ގެރެންޓީ ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ
  

  . މައްސަލަތަކާގުޅޭ ވާހަކަ، ޝާއިޢުކޮށް ފާޅުކުރުނ3.6ް
  
ން އެއްވެސް ވަކީލަކު، ކޯޓުންބޭރުގައި، މައްސަލައާގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ބަޔާނެއް ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާގުޅޭގޮތު. ހ

  .ދީގެންނުވާނެއެވެ
  



  . ވަކީލުގެ ޒިންމ3.7ާ
  
ކޮންމެ ވަކީލަކުވެސް އޭނާ ވަކާލާތުކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި، ފަރުވާތެރިކަމާއި، ހީވާގިކަމާއެކު، މުވައްކިލުގެ . ހ

  .އޭނާ ކޮށްފައިވާ ހުވަޔާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދިފާޢުގައި، މުވައްކިލުގެ
  
.މުވައްކިލާމެދު ވަކީލުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކު. 4
  

  . ވަކާލާތުކުުރުމުން ތަނާޒުލުވުނ4.1ް
  
 ސަބަބެއްނެތި ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އެއްވެސް ވަކީލަކު، އޭނާ ވަކާލާތުކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި އެކަށީގެންވާ. ހ

  .ނޯޓިސްނުދީ، އެމައްސަލައެއްގައި ވަކާލާތުކުރުމުން ތަނާޒުލުވެގެން ނުވާނެއެވެ
  

  . ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ވަކީލަކުއައުނ4.2ް
  
އެއްވެސް ވަކީލަކު އެމައްސަލައެއްގައި އޭނާއަކީ ހެއްކެއްކަމުގައި ވެދާނެ މައްސަލައެއްގައި، ވަކީލަކަށް . ހ
  .ގެންނުވާނެއެވެވެ
  

  .ކިލުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން މުވައ4.3ް
  
އެއްވެސް ވަކީލަކު، މައްސަލައަކާގުޅޭގޮތުން، އޭނާއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް، ނުވަތަ އެމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ . ހ

ކީލަކުވެސް އެކަން އޭނާގެ ވަބަޔަކާމެދު އެއްވެސް ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެއްވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ކޮންމެ 
  .މުވައްކިލަށް ސާފުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ

  
އެއްވެސް ވަކީލަކު، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ އަމުރަކަށް ފިޔަވައި، އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި، އޭނާގެ މުވައްކިލުގެ . ށ

  .ސިއްރުހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
  
އޭނާގެ މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން އިރުޝާދު ލިބިގަންނަންވާނީ، ގައި އެއްވެސް ވަކީލަކު، އޭނާވަކާލާތުކުރާ މައްސަލައެއް. ނ

  .މުވައްކިލު ނުވަތަ މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ބާރުލިބިފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެއޭނާގެ 
  

  . ވަކާލާތުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ މުދ4.4ާ
  
ލެވޭ މުދަލެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ އެމުދާ އެއްވެސް ވަކީލަކު، އޭނާ ވަކާލާތުކުރާ މައްސަލައަކާގުޅިގެން، ވިއްކާ. ހ

  .ވިއްކާލުމަށްފަހު، ލިބޭ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ



  
  .ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފީ. 5
  

 އެއްވެސް ވަކީލަކު، އޭނާ ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް، އޭނާ ވަކާލާތުކޮށްގެންލިބޭ ފައިސާގެ ބަދަލުގައި، ނުވަތަ 5.1
  .މުގެ ފީގެ ބަދަލުގައި ހަމަޖައްސައިގެންނުވާނެއެވެވަކާލާތުކުރު

  
 އެއްވެސް ވަކީލަކު، އޭނާ ވަކާލާތު ކުރާމައްސަލައެއްގައި އޭނާއަށްލިބެންވާ ފީ، ނުވަތަ އޭނާގެ އަތުން ހިނގި 5.2

  .ހުގައެވެލިޔުމަކުން ލިބުމަށްފަޚަރަދު، މުވައްކިލުގެ ފައިސާއިން ކަނޑަންވާނީ، އެކަމަށްޓަކައި މުވައްކިލުގެ ހުއްދަ 
  

  . މުވައްކިަލުގެ އަތުން ވަކީލަށް ފީ ނެގޭނީ، އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވ5.3ެ
  
މުޅިމައްސަލައަށް ފީއެއް ވަކީލާއި މުވައްކިލާމެދު ފީ އާބެހޭގޮތުން، ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، . ހ

  .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ
  
ލާ ދެމެދު، ފީއާބެހޭގޮތުން، ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ގަޑިއަކަށް ވަކީލާއި މުވައްކި. ށ

  .ވަކިމިންވަރެއްގެ ފީއެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ
  
ވަކީލާއި މުވައްކިލާ ދެމެދު، ފީ އާ ބެހޭގޮތުން، ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ހިނގާކޮންމެ . ނ

  .ކިމިންވަރެއްގެ ފީއެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަކަށް، ވަ
  

ފެށުމުގެކުރިން ލިޔެވި،  ވަކީލާއި މުވައްކިލާ ދެމެދުގައިވެވޭ ފީގެ އެއްބަސްވުން އޮންނަންވާނީ، ވަކީލުގެ މަސައްކަތް 5.4
  .ދެފަރާތުން ސޮއިކުރެވިފައެވެ

  
 ދަށުން ފީނެގުމާބެހޭގޮތުން، ވަކިގޮތަކަށް  އެއްވެސް ވަކީލަކު، އޭނާ ވަކާލާތުކުރާ މައްސަލައެއްގައި މިގަވާއިދުގ5.5ެ

އިތުރު ފީ ގަންފެށުމުން ނުވަތަ މައްސަލަ ނިމުމުން، އޭނާގެ މުވައްކިލުގެ އަތުން ހިނއެއްބަސްވުމަށްފަހު، އެމައްސަލަ 
  . ވެފައިވާ ފީގެ އިތުރުން ފައިސާ ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެއެއް ނުވަތަ އެއްބަސް

  
  .ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން. 6
  

  .އްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުން ވަކާލާތު ކުރަންވާނީ، މިގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ މ6.1ަ
  



 މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތު ކުޅައުމުގައި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދަތިކޮށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތް 6.2
ގެ ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 85އެވަކީލަކާމެދު ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ ތްތެރި ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، ކަނޑައި، އިހާނާ

ގެ ދަށުން ވަގުތުން އަދަބު ދިނުމުގެ ބާރު، ޝަރީޢަތް ހިންގާފަރާތަށް )ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 88ދަށުންނާއި، 
ރީ އޮފް  އަދި، ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އަތުލުމާއި، ހުއްދަ ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މިނިސްޓް.ލިބިގެންވެއެވެ

  .ޖަސްޓިހަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން، އެއްވެސް ވަކީލަކު މިގަވާއިދާ 6.2 މި ޤަވާޢިދުގެ 6.3
 ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ 5000/-ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި، 

 ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަތުލުމާއި ބާޠިލްކުރުމުގެ އަދި، ވަކާލާތު. ޚްތިޔާރު ޝަރީޢަތް ހިންގާފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެއި
  .އިޚްތިޔާރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
  1 ޖަދުވަލު

  
   ޤާނޫނީވަކީލުންގެ ހުވާ

  
ތުން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަހުރެން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަ"   

ޝަރްޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތުކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، 
އި، ދިވެހި ގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ

ވުމަށާއި، ޝަރުޢީ އުސޫލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރި  ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ
ތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ ގޮތުގެމަތިން، ތެދުވެރިކަމާއި، އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

  ".ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެهللا  މާތްދެމިހުރުމަށް،
----------------------------------  
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