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ސުު 5
ދ ް
ަކ ުރ ާ

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ު

ު6ޖުލައިު2017

ލީގަލް ސެކްޓަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބއި ަތ ްއު
ދ ުހ ަގއިުހިމެނިގެ ް
މިު ަކ ުރ ާ
ނވާު ަ

ަތޢާ ުރ ުފު ު
މި ކަރުދާހަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއީ
އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން،
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލީގަލް ސެކްޓަރ ރިސޯސް ސެންޓަރގެ
ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ސިލްސިލާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތަކުގެ ތެރެއިން
ފަސްވަނަ ކަރުދާހެވެ.
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަކީ ،ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި
އެކި ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުޞޫލުތަކާއި ،އެކި
ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކާ އަދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ

➢ ަދ ުޢވާކު ުރމުގެ ަމ ުރ ަޙލާ
ނމު ުއ ޫ
➢ ަދ ުޢވާކު ުރމުގެ ޢާ ް
ޞލު
ނވީ ޮގތް
➢ ަދ ުޢވާ ހު ަށ ަހ ަޅ ް
ނވީ ޮގތް
ނ ަނ ް
➢ ަދ ުޢވާ ޮއ ް
ނ
ސބިތުކު ުރ ަމ ް
ށ ެހކި ހު ަށ ެހޅު ް
➢ ަދ ުޢވާ ާ
ޗ ް
➢ ެއ ަކ ަކ ް
ށ ެއކު ަގއި ަދ ުޢވާ
ިނ މީ ުހ ް
ނގެ ަމ ްއ ަ
ށ ުވ ެރ ގ ަ
ނ
ުއފުލު ް

ބާރުތަކާއި ،އެ ބާރުތައް ބޭނުންކުރަންވީ ގޮތް އެންމެ ތަފްޞީލުކޮށް

ނ
➢ ަދ ުޢވާ ައ ް
ރ ގެ ަނ ުއ ް
ބ ާ
ށ ަ
ބ ަދލު ގެ ަނ ުއމާއި ަދ ުޢވާ ައނ ު

މިހާތަނަށް އެއް ޤާނޫނެއްގައި ލިޔެވި ،ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނެވެ.

➢ ަދ ުޢވާކު ުރމުގެ މު ްއ ަދތު

މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ،ޒަމާނާ އެއްގޮތް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުތަކެއް
ތަޢާރުފުކުރެވި،
ބަދަލުތަކެއް

ޖިނާއީ
އައިސް،

އިޞްލާޙީ

ޢަދުލުގެ

ނިޒާމަށް

ބޮޑެތި

ޖިނާއީ

ޢަދުލުގެ

ނިޒާމުގައި

އެކި

މުއައްސަސާތަކުން އަދާކުރާ ދައުރަށް އިޞްލާޙީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް
އަންނާނެއެވެ.

ބ ަދލު ަގއި ަނ ޭ
ސލަ
ސ ަހތްދީ ަމ ްއ ަ
➢ ަދ ުޢވާކު ުރމުގެ ަ
ނ
ނމު ް
ނި ް
ނ
➢ އިތު ުރ ކު ެށ ްއ ކު ުރ ް
ނ
ިނ ަމ ް
ބ ލުއި ޮކ ް
ށ ެއ ުދ ް
ށދ ު
➢ ައ ަދ ު

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި
ލީގަލް ސެކްޓަރ ރިސޯސް ސެންޓަރގެ ފަރާތުން ނެރޭ ސިލްސިލާ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތަކުގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ،އެ ޤާނޫނުން އަލަށް
ތަޢާރުފުކުރާ އުޞޫލުތަކަށާއި ،ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ކޮންމެ

ލާ ު
ަދ ުޢވާކު ުރމުގެު ަމ ުރ ަޙ ު
ޞލުު ު
ނުުމު ުއ ޫ
ކ ުރމުެުގުޢާ ް
ަދ ުޢވާ ު

ޢަމަލުކުރެވޭނެ

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލަންވާނީ އެ

އެކި

ކުށާ ގުޅޭގޮތުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި

މުއައްސަސާތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކަށާއި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ

އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުއެވެ .ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ކުރިން

މަރުޙަލާއެއްގައި
އިޖުރާއަތުތަކަށާއި،
ޙައްޤުތަކަށެވެ.

ު

އެ

ޤާނޫނުގެ
މިއިން

ކޮންމެ

ދަށުން

މަރުޙަލާއެއްގައި

ޤާނޫނުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަންކަން

ފުރިހަމަވެފައިވާކަން

ކަށަވަރުކުރުމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

1

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި މީހެއްގެ
މައްޗަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ ކުށަކަށް ވަކި ދަޢުވާއެއް ކުރަންވާނެއެވެ.
 ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ
ކުށްތަކަށް އިޢުތިރާފުވުން
 މީހަކު ކުރާ ކުށެއްގެ ޢަމަލެއްގެ ތެރޭގައި އެއް ކުށަށްވުރެ
ގިނަ ކުށުގެ ރުކުން ފުރިހަމަވުން
 މީހަކު ކުރާ ކުށުގެ ޢަމަލަކީ ތަފާތު ދެ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ

ގިނަ

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ކުށެއް

ކަމުގައި

ނީުވު ޮގުތް ު
ނ ަނ ް
ަދ ުޢުވާު ޮއ ް
ޖިނާއީ ކޮންމެ ދަޢުވާއެއްގައި ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ
މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރެވޭ ކުށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކުށުގެ
ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ކުރި ކުށުގެ ޢަމަލާއި އޭނާ ކުށް ކުރިކަމަށް ބުނާ
ވަގުތާއި ތަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ކުށަކީ މީހަކާ ދެކޮޅަށް
ކުރި ކުށެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ނުވަތަ ވަކި އެއްޗެއް ހިމެނޭ ކުށެއް
ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ މީހެއް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ތަފްޞީލުވެސް
ދަޢުވާގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
މީހެއްގެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ކަމުގައިވުން( .މި ޙާލަތުގައި
އެ ހުރިހާ ކުށްތަކެއްގެ ދަޢުވާ ހިމެނޭގޮތުން އޭނާގެ މައްޗަށް

ދަޢުވާ

މައްޗަށް

އުފުލޭ

ދަޢުވާގައި

ކުށް

ބަޔާންކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށެވެ.

އެއް ދަޢުވާއެއް ކުރެވިދާނެ)
 ޤާނޫނުގައި އެ ކުށް ކަނޑައަޅާ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ
މީހެއްގެ މައްޗަށް އެއް ދަޢުވާއަށްވުރެ ގިނަ ދަޢުވާ

 ކުށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްދާއާ ޙާވާލާދިނުމަކާ ނުލައި ،ޢާންމު

އުފުލިފައިވާ ޙާލަތުގައި ،އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ އެއް

މާއްދާއެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ އިފްތިރާޟެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ

ކުށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އޭނާގެ މައްޗަށް

އެނޫންވެސް އެހެން މާއްދާއަކާ ޙަވާލާދީ ދަޢުވާ އުފުލައިގެން

ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ދެން ހުރި ކުށުގެ ތެރެއިން ކުށެއްގެ ނުވަތަ އެ

ނުވާނެ .އެހެންނަމަވެސް ،ޤާނޫނީ އިފްތިރާޟެއްގެ ދަށުން

ހުރިހާ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފެނިއްޖެ

ވަކި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ހިނދެއްގައި ކޯޓުގެ ހުއްދައާއެކު އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ޙާލަތުގައި،

މީހެއްގެ

ޖެހިއްޖެނަމަ

ދަޢުވާ އުފުލަންވާނީ އެ ޤާނޫނީ އިފްތިރާޟާ

ކުށެއް

ކުރީކަމަށް

ޤާނޫނެއްގައި

ދަޢުވާއެއް

މައްޗަށް

އުފުލަން

އަނބުރާ ގެންދެވޭ ދަޢުވާއެއް އަލުން އުފުލޭނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް

ޙަވާލާދޭ ކުށް ކަނޑައަޅާ މާއްދާއާ ޙަވާލާދިނުމާއެކު އެ

ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށުގެ ޙުކުމް މަތީ މަރުޙަލާގެ

އިފްތިރާޟާ ޙަވާލާދޭ ކުށް ކަނޑައަޅާ މައްދާގެ ދަށުން

ކޯޓަކުން ބާޠިލުކުރާ ޙާލަތުގައި އެކަންޏެވެ.

ނވީު ޮގުތް ު
ަދ ުޢުވާު ުހ ަށ ަހ ަޅ ް
ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ ،އެފަދަ މައްސަލައެއް
ހުށަހެޅުމުގެ އިޙްތިސާސް ލިބިގެންވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދަޢުވާ
ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނެވެ .އެ ފޯމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ނަމާއި ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ.
އަދި އެހެން ފަރާތަކުން އެ ފޯމުގައި ސޮއި ކުރާނަމަ ،ސޮއި
ކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީގެންކަން މައްސަލަ
ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ު

 ކުށަށް ވަކި ޚާއްޞަ ނަމެއް ދީފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ
ޢިބާރާތެއް ދީފައިވާނަމަ ،ދަޢުވާގައި އެ ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރުން
ު
ު

ނު ު
ށު ެހިު
ސބި ުތކު ުރ ަމ ްު
ކު ުހ ަށ ެހޅު ް
ަދ ުޢުވާު ާ
ދަޢުވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް
ބޭނުންވާ

އެންމެހައި

ސާބިތުކުރުމަށް

ހެއްކާ

ހުށަހަޅަން

އެކުގައެވެ.

ބޭނުންވާ

އެގޮތުން،

އެންމެހައި

ދަޢުވާ

ބަޔާންތަކާއި،

ލިޔެކިޔުމާއި ،އެގްޒިބިޓްތައް ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެކީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާއްދީ ހެކި
ހުށަހެޅެން

ނެތްނަމަ،

ދަޢުވާ

ފޯމުގައި

އެތަކެތީގެ

ތަފްޞީލު

ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ހެކީގެ ތެރޭގައި ޝަފަހީ
ހެކި ހިމެނޭނަމަ ،ޝަފަހީ ހެކިންނަށް ޙިމާޔަތް ދިނުމަށް އެދޭ
2

ފިޔަވައި

ޙާލަތުގައި

ހެކިންގެ

ތަފްޞީލު

ފޯމުގައި

ދަޢުވާ

 އެކުގައި
މީހުންގެ

ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާކުރުމުގެ
ތެރެއިން

ސަބަބުން،

މީހެއްގެ

ދަޢުވާކުރެވިފައިވާ

މަސްލަޙަތަށް

އުނިކަމެއް

އަތުވެދާނެކަމަށް ކޯޓަށް ފެނުން

ނު
ނު ަދ ުޢވާ ި
ރ ަތ ް
ނ ް
ލބޭު ަފ ާ
ަދ ުޢވާ ެގުލި ެޔކި ުޔ ް
ށުދި ު



ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ކޯޓުން ބަލައިގަންނަ ތާރީޚުން
ފެށިގެން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ ދަޢުވާއާއި ދަޢުވާއާގުޅޭ އެންމެހައި
ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ކޯޓުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މައްސަލައިގައި

މީހެއް

އަންނަކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން

ު
ނު ު
ބ ާު
ބ ަދު
ަދ ުޢވާ ައ ްު
ރުގެ ަނ ުއ ް
ށު ަ
ލުުގެ ަނ ުއމާިުއު ަދ ުޢުވާު ައނ ު
ދަޢުވާ

ށު
ޗ ްު
ރުގ ަު
ށ ުވ ެު
ެއ ަކ ަކ ް
ިނުމީ ުހ ް
ނގެުު ަމ ްއ ަ

ހިމެނޭ

އެފަދަ

އުނިކަމެއް

ދަޢުވާއާ

ހުށަހެޅުމަށްފަހު،

ގުޅޭގޮތުން

ބާއްވާ

އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުމުގެ ކުރިން ،އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ

ނު ު
ެއކު ަގއިު ަދ ުޢުވާު ުއފުލު ް

ނޯޓިސް ލިބޭގޮތަށް ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ތަފްޞީލްތައް ބަދަލުކުރުމުގެ

އަންނަނިވި މީހުންގެ މައްޗަށް ،އެކުގައި ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ

ނުވަތަ ދަޢުވާގައި އިތުރު ކުށް ހިމެނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލްއަށް

އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ލިބިގެންވެއެވެ.

އެފަދައިން

އެހެންނަމަވެސް،

އިތުރުކުރެވޭ ކަންކަން ބިނާވެފައި އޮންނަންވާނީ ދަޢުވާގައި ފުރަތަމަ
ހިމެނުނު ކުށް ނުވަތަ ކުށްތައް ބިނާވެފައިވާ ޢަމަލުގެ މައްޗަށެވެ.

 އެއް މުޢާމަލާތަކުން ފުރިހަމަވާ އެއް ކުށެއް ކުރި މީހުން
 އެއް މުޢާމަލާތަކުން ފުރިހަމަވާ ތަފާތު ކުށްތަކެއް ކުރި މީހުން

މީހެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއް ،ޝަރީޢަތުގެ

 ކުށުގެ ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ އެއް ބާވަތެއްގެ ކުށްތަކެއް ކުރި

ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ދަޢުވާއެއް އަނބުރާ

މީހުން
 އެއް

ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޤާނޫނަކުން

ފުރިހަމަވެފައިވަނީ،

ކަނޑައަޅާފައިވާ
އެއް

ތަފާތު

މުޢާމަލާތަކުން

ކުށް

އެފަދައިން ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދާއިރު ،ފަހުން އެ ދަޢުވާކުރުމުގެ

ދެ

ކަމުގައި

ޙައްޤު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ނުލިބޭ

ނުވިނަމަވެސް ،އެ ދެ ކުށް ފުރިހަމަވެފައިވަނީ އެއް ކުށުގެ

ގޮތަށްވެސް ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ޢަމަލުތަކަކުން ކަމުގައި ވާ ޙާލަތުގައި އެ ދެ ކުށް ކުރި މީހުން

ނގުމުގެުއިޚްތި ާޔ ުރު ު
ނު ަދ ުޢވާކު ުރ ަމ ް
ށު ެއ ް
ަވކިު ަވކި ް
ނވާުޙާލަތް ަތ ްއު ު
ޯކ ަޓ ް
ށުލިބިގެ ް
އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުގައި ދަޢުވާ

ަދ ުޢވާކު ުރމުގެުުމު ްއ ަދ ުތު ު
 ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މީހެއްނަމަ،
ފަނޑިޔާރެއް ކުރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ ޙާޟިރުކުރެވޭ ދުވަހުން
ފެށިގެން 30 ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

އުފުލުމުން ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި ،ވަކިން

 ތުހުމަތުގައި ހުރި މީހާ ކުރީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށަކަށްވެފައި އަދި

ވަކިން ދަޢުވާކުރުމަކީ އިންޞާފުވެރިގޮތް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ނަމަ،

އޭނާ ހުރީ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ކަމަށްވާނަމަ،

ވަކި ވަކިން ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް

އަދި އެ ކުށަކީ  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަ

އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނުވާނެ މައްސަލައެއްނަމަ ،ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި
މުއްދަތު

އިތުރުކޮށްދިނުމަށް

ޖެނެރަލްއަށް
އިތުރުކޮށްދެވޭ

މުއްދަތު

އެދުމުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

އިތުރުކޮށްދެވިދާނެ.

މުއްދަތު

30

އެގޮތުން،
ަހށްވުރެ
ދުވ ަ
3

އެގޮތުން ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފްވޭތޯ

އިތުރުވެގެންނުވާނެ .އަދި މި މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން

އަންނަނިވި

ދަޢުވާކުރަންވާނެ އަދި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިނަމަ ،ސަބަބު

ބެލުމަށް

ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ކަންކަން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްއަށް

 ކުށްކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ނެތް
ޙާލަތުގައި ނުވަތަ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ

 އިތުރު ދަޢުވާއެއް ނުކުރުން

ޝަރުޠެއްގެ ދަށުން ދޫކުރެވިފައިވާ މީހެއްނަމަ ،ފަނޑިޔާރެއްގެ

 ކޮށްފައިވާ ބައެއް ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުން

ކުރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ ޙާޟިރުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން45 ،

 ކުށުގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދޭން އެދޭނަމަ ،އަދަބު ލުއިކޮށްދެވިދާނެ
ގޮތްތައް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާކުރުން
 ތުހުމަތުގައި

މީހާ

ހުރި

ޖިނާއީ

ކުރީ

ކުށެއް

ބޮޑު

ކަމުގައިވެފައި ،އޭނާ ހުރީ ބަންދުން ދޫކޮށްފައިކަމަށްވެފައި،
 45ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި ތަޙްޤީޤް ފުރިހަމަނުކުރެވޭނަމަ،

ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް
އެދުމުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްއަށް

މުއްދަތު

އިތުރުކޮށްދެވިދާނެ .އެގޮތުން ،އިތުރުކޮށްދެވޭ މުއްދަތު 45
ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެ .އަދި މި މުއްދަތު
ހަމަވުމުގެ

ކުރިން

ދަޢުވާކުރަންވާނެ

އަދި

މުއްދަތު

ެހނެ
އިތުރުކޮށްފިނަމަ ،ސަބަބު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖ ޭ
 ޤާނޫނަށް

ފަށާއިރު

ޢަމަލުކުރަން

މައްސަލަތަކަށް މުއްދަތު ހިނގާނީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ
ދުވަހުން

ފެށިގެން.

އަދި

ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ނަސޭހަތްދީ
މައްސަލަ ނިންމުން ކަމުގައިވާ ޙާލަތުގައި ،އަންނަނިވި ކަންކަމަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކުދި ކުދި ކުށް ކުރާ މީހުންނަށް ނަސޭހަތްދީ ،މައްސަލަ
ނިންމުމުގެ ބާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވުން
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠަކާ އެއްގޮތަށް

ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ

ތުހުމަތުކުރެވޭ

ނު ު
ސ ަު
ނމު ް
ލުނި ް
ބ ަދލު ަގއިު ަނ ޭ
ސ ަހތްދީު ަމ ްއ ަ
ަދ ުޢވާކު ުރމުގެުު ަ

ފަރާތްތައް

ތހުމަތުގައިވާ މީހާ ޤަބޫލުވުން
ޢަމަލުކުރުމަށް ،ކުށުގެ ު
 ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ކުރި ކަމަށް އިޢުތިރާފުވާ ކުށަކީ
 1އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ހިމެނޭ ކުށެއްކަމުގައި ނުވުން

ބަންދުކޮށްފައި ތިބިނަމަ ،ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 30
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާކުރަންވާނެ .އަދި ތުހުމަތުކުރެވޭ

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ ،ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް

ޤާނޫނަށް

އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ނަސޭހަތްދިނުން ކަމުގައި ނިންމުމަށް

ފަރާތްތައް

ބަންދުން

ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ،

ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  45ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާކުރަންވާނެ

ށު
ރފުވާ ުމީ ުހ ްު
ކު ަށ ްު
ނ ޮކ ް
ޗ ް
ށ ުއި ުޢތި ާ
ނގެ ު ަމ ްއ ަ
ށ ު ަދ ުޢވާ ު ު
ނު ު
ނ ަމ ް
ބުލުއި ޮކ ް
ދ ޮކ ް
ޫ
ށު ުހ ަށ ެހޅު ް
ށދި ު
ށލުމާއިު ައ ަދ ު
ކުށަށް މީހަކު އިޢުތިރާފުވާން ބޭނުންނަމަ ޤާނޫނުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޭނާއާއެކު ނަސޭހަތްދީ ދޫކޮށްލުމުގެ
އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް
ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް އަމިއްލަ
އިޚްތިޔާރުގައިވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ބާރުއަޅާ ކަންކަމެވެ.
 ކުށުގެ އަދަބަކީ ކުޑަ އަދަބެއް ކަމުގައިވުން
 ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމަކީ ބޮޑު ގެއްލުމެއްކަމުގައި
ނުވުން
 ކުށް ކުރި މީހަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުށް ކުރި މީހެއް
ކަމުގައިވުން
 ކުށް ކުރި މީހަކީ އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ
މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން
 ކުށް ކުރި މީހަކީ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން

4

 ކުށުގެ ސަބަބުން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ،ދަޢުވާ

 ކުށް ކުރީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައިވުން

ނުކުރުމާމެދު އޭނާ ކަނޑައެޅިގެން އިޢުތިރާޟުކުރުން

 ކުށް ކުރީ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޢާއިލާއެއް ބަލަހައްޓާ މީހަކު
ކަމުގައިވުން
 ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަދަލު ދީފައިވުން

ނު ު
ކ ުރ ް
އި ުތ ުރުކު ެށ ްއު ު
ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނަސޭޙަތްދީ މައްސަލަ ނިންމި

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ ،ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް

ތާރީޚުން ފެށިގެން  3އަހަރު ތެރޭގައި ނަސޭހަތް ދެވުނު މީހާ އިތުރު

އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ދަޢުވާކުރުން ކަމުގައި ނިންމުމަށް ބާރުއަޅާ

ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ ،އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއެކު ،އެ ކުށާ

ކަންކަމެވެ.

ގުޅިގެން ނަސޭހަތް ދެވުނު ކުށުގެ ދަޢުވާވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ކުށުގެ އަދަބަކީ ބޮޑު އަދަބެއްކަމުގައިވުން
 ކުށް ކުރުމުގައި ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި
ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްފައިވުން

ދީފާނެކަމުގެ ބިރުދައްކާފައިވުން
 ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން

 ކުށް ކުރި މީހާއަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ޒިންމާދާރު މަޤާމެއްގައި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްއަށް

ލުއިކޮށްދިނުމަށް

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި

މައްޗަށް

ފެނިއްޖެނަމަ،

އޭނާގެ

އިޢުތިރާފުގެ

އަދަބު

އެއްބަސްވުމެއް

އެގޮތުން ،އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަދަބު
ލުއިކޮށްދެވޭނީ ،އެ ކުށަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ކުޑަ

ހުރި މީހެއް ކަމުގައިވުން
ަމށްވާނަމަ ،އޭނާއަކީ
 ކުށް ކުރީ ޖަމާޢަތެއް ހަދައިގެން ކ ަ
އެކަން ރޭވި މީހާ ކަމުގައިވުން
 ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ ކުޑަކުއްޖަކާ ދެކޮޅަށް ކަމުގައިވުން
 ކުށުގެ

ކަމުގައި

ނުވާނަމަ،

ނުވަތަ

އޭނާގެ

ދަޢުވާކުރުމަށް

ވެވިދާނެއެވެ.

ހިންގި ޢަމަލަކަށްވުން

ޢަމަލު

ތަޙްޤީޤުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާ މީހާއަކީ ،ނަސޭހަތް
ދިނުމަށްފަހު ދަޢުވާ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހެއް

 ކުށް ކުރުމުގައި މީހަކަށް ޙަމަލާ ދީފައިވުން ނުވަތަ ޙަމަލާ

ހިންގީ

ނު ު
ބުލު ިއޮު
ނ ަމ ް
ކ ް
ށު ެއ ުދ ް
ށދި ު
ައ ަދ ު

ކުޑަކުއްޖެއް

ބައިވެރިކޮށްގެން

ކަމުގައިވުން

އަދަބަށްވުރެ ދަށްނުވާނެ އަދަބަކަށެވެ .ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި އެ ކުށަށް
ކުޑަ އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާނަމަ ،އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
އަދަބުގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ކުޑަނުވާނެ އަދަބަކަށެވެ .އަދި
އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވެވިއްޖެނަމަ ،ދަޢުވާކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން
އެ މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކުރިމަތީގައި ކުރި ކަމަކަށްވުން
 މީހެއްގެ ނަސްލު ނުވަތަ ޖިންސު ނުވަތަ ޤައުމީ ނިސްބަތް

ށ:
ބ ްއލު ުވ ަމ ް
ރ ައ ުތ ެގ ޤާ ޫ
ނ ެ
ނ ީއ އިޖު ާ
ޖި ާ
ނ ު

ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ކިބައިގައިހުރި ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ

http://www.mvlaw.gov.mv/pdf/ganoon/chapterVIII/12-2016.pdf

ނުކުޅެދުމެއްގެ ސަބަބުން އެމީހަކާމެދު ހިންގުނު ޢަމަލެއް

ނ ަނ ް
ރ ައތުގެ ޤާ ޫ
ނ ައލް
ށ ަތމްރީ ް
ނއީ އިޖު ާ
ޖި ާ
ނކު ުރމުގެ ޕް ޮރގްރާމްގެ މެ ު

ކަމުގައިވުން

ށ:
ބ ްއލު ުވ ަމ ް
ެ

 ކުށް ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންވުން
 އެކުށަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ބޮޑު ކުށެއް ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް
އެކުށް ކުރުން ޢާންމުވެފައިވުން

http://agoffice.gov.mv/v4/wp-content/uploads/2017/02/CRPC_TM.pdf
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