ު

ސުު 6
ދ ް
ަކ ުރ ާ

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ު

ު17ޖުލައިު2017

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

ޝރީ ަޢތުގެުކރީގެުު ަމރ ަޙލު
➢ ަ

އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން،

ނު
➢ އިބްތިދއީު ައޑ ެއހ ް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލީގަލް ސެކްޓަރ ރިސޯސް ސެންޓަރގެ

ނު
➢ ަދޢވ ައ ް
ށު ަޖވބދރީވ ް

ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ސިލްސިލާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތަކުގެ ތެރެއިން

ނގމގެު
ުދޢވ ައ ް
➢ ަދޢވުލިބޭު ަފރ ަތ ް
ނު ެއ ް
ށު ަޖވބދރީވ ް
ށ ަ

ހަވަނަ ކަރުދާހެވެ.

ނު
ނ ަކ ް
ނޖެހޭު ަކ ް
ނު ަފނޑިޔރުކ ަރ ް
ކރި ް

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަކީ ،ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި

ުދޢވ ައކީު
ޗ ް
ށުކ ެރވޭ ަ
➢ ަދޢވުލިބޭު ަފރތ ެގު ަމ ްއ ަ

އެކި ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުޞޫލުތަކާއި ،އެކި

ށދިނމ ަގއިު ަފނޑިޔރު
ނުސފ ޮކ ް
ބއި ަކ ް
ޮކ ަ

ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކާ އަދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ

ނު
ސފ ޮކ ް
ނ ަކ ް
ނ ެޖހޭު ަކ ް
ދ ް
ށ ޭ

ބާރުތަކާއި ،އެ ބާރުތައް ބޭނުންކުރަންވީ ގޮތް އެންމެ ތަފްޞީލުކޮށް

ނު
➢ އިބްތިދއީު ައޑ ެއހމ ަގއިުކ ަށ ްު
ށުއިޢތިރފވ ް

މިހާތަނަށް އެއް ޤާނޫނެއްގައި ލިޔެވި ،ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނެވެ.

➢ ޕް ޮރސިކިއ ަޓރުޖެ ެނ ަރލްއ ެއކު ެވވޭުއިޢތިރފގެު

މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ،ޒަމާނާ އެއްގޮތް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުތަކެއް
ތަޢާރުފުކުރެވި،
ބަދަލުތަކެއް

ޖިނާއީ
އައިސް،

ޢަދުލުގެ

ނިޒާމަށް

ބޮޑެތި

ޖިނާއީ

ޢަދުލުގެ

ނިޒާމުގައި

ނު
ނމ ް
ސވމ ެމދު ިއބްތިދއީު ައޑ ެއހމ ަގއިު ޮގ ެތ ްއުނި ް
ބ ް
ެއ ްއ ަ

އިޞްލާޙީ

ނު
ސވ ެމ ްއު ެވ ަފއިވުމީ ަހކުއިޢތިރފ ް
ބ ް
➢ އިޢތިރފގެު ެއ ްއ ަ

އެކި

ނު ު
ރޖ ޫ ަޢވ ް

މުއައްސަސާތަކުން އަދާކުރާ ދައުރަށް އިޞްލާޙީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް

ނު ެވ ަފއިވުުއިޢތިރފު
ނުކރި ް
ނުރޖ ޫ ަޢވމ ް
➢ އިޢތިރފ ް

އަންނާނެއެވެ.

ނު ު
ަދޢވުލިބޭު ަފރތު ެދ ޮކ ަޅ ް
ނނކ ެރވ ް
ށުބޭނ ް

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި

ނު
➢ ަދޢވ ައ ް
ނ ކރ ކރ ް
ށުއި ް

ލީގަލް ސެކްޓަރ ރިސޯސް ސެންޓަރގެ ފަރާތުން ނެރޭ ސިލްސިލާ

ނު
ިުދޢވުލިބޭު ަފރތ ް
ބތިދއީު ައޑ ެއހ ެމ ްއ ަގއ ަ
➢ އި ް

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތަކުގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ،އެ ޤާނޫނުން އަލަށް

ނނލްޢޤޫބތގެުަ ު60ވ ަނުބބ ަގއިު
ދި ެވހިރ ްއޖޭގެުޤ ޫ

ތަޢާރުފުކުރާ އުޞޫލުތަކަށާއި ،ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ކޮންމެ
މަރުޙަލާއެއްގައި

އެ

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ނު
ނުދިފ ެޢ ްއ ެ
ުނގ ް
ނކރުދިފޢ ަތކ ެގު ެތ ެރއި ް
ބޔ ް
ަ

ޢަމަލުކުރެވޭނެ
އެކި

ނު ު
➢ ޤ ޫ
ނވ ް
ނުބޭނ ް
ނކ ަރ ް
ނނީު ަވކީލަކު ަޢ ްއ ަޔ ް

މުއައްސަސާތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކަށާއި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ

ށު
ުނތްު ަކ ަމ ް
ނުކރި ައ ް
ށދ ެނު ަތ ެނ ްއ ެ
➢ ަދޢވު ައއިގެ ް

އިޖުރާއަތުތަކަށާއި،

މިއިން

ކޮންމެ

މަރުޙަލާއެއްގައި

ނު ު
ަކނޑަ ެއޅ ް

ޙައްޤުތަކަށެވެ.

ު

ނު ު
ށު ެދވޭ ެނު ަކ ަމ ް
ނުކރި ައ ް
ށު ަކނޑަ ެއޅ ް
➢ ަދޢވ ައއިގެ ް
ު
1

ނު ު
ށުޙާ ި
ދއީު ައޑު ެއ ުހަުމ ް
ޟ ުރ ުވ ް
އިބްތި ާ

ލާ ު
ޝރީ ަޢތުގެުކުރީގެުު ަމ ުރ ަޙ ު
ަ
ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މި ކަރުދާހުގައި

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންވާނީ ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް

އަލިއަޅުވާލާނީ ،ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ބޭއްވޭ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމާގުޅޭ

ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމަތީގައި ޙާޟިރުވެހުރެގެންނެވެ .ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް

އުޞޫލުތަކަށެވެ.

އިބްތިދާއީ

އަޑުއެހުމަށް

ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ،

އޭނާ

ދަޢުވާއަށް

އިންކާރުކުރީ ކަމުގައި ބަލައި ،އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ނިމުމަކަށް
ގެނެވޭނެއެވެ.

ނު ު
ދއީު ައޑު ެއ ުހ ް
ބތި ާ
އި ް
އިބްތިދާއީ

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް ދައުލަތުން ޙާޟިރުވުމަށް ކޯޓުން
ކަންކަން

އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް ދައުލަތުން ސީދާ

އަންނަނިވި

އަޑުއެހުމަކީ،

ޙާޞިލުކުރުމުގެ ގޮތުން ،ކަމުގެ އިޙްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަށް

ޙާޟިރުވުމުގެ ބަދަލުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ،ޖިނާއީ

ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި ،އެ ކޯޓަކުން ބާއްވަންޖެހޭ

އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުން އެކުލަވާލައި އުޞޫލަކާ

އަޑުއެހުމެކެވެ.

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެ

މަތިން،

އެ

އަޑުއެހުމުގައި

ދައުލަތަށް

ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.
 ދަޢުވާއާއި ދަޢުވާއާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމުގެ ކޮޕީ ދަޢުވާ
ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން
 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދަޢުވާއަކީ ކޮބައިކަން

ނު ު
ަދ ުޢވާ ައ ް
ދރީ ުވ ް
ބ ާ
ށު ަޖވާ ު
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އަންނަނިވި

އޭނާއަށް ސާފުކޮށްދިނުން
 ދިފާޢީ ވަކީލަކު ނުވަތަ ތަރުޖަމާނަކު ހޯދާފައިނުވާނަމަ އެކަން

ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވާންވާނެއެވެ .އަދި
ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތެއް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އިޚްތިޔާރު

ކުރަން ފުރުޞަތު ދިނުން
 ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާކަން ނުވަތަ ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާކަން،

ނުކޮށްފިނަމަ ،ނުވަތަ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ،

އެ ދެ ގޮތުން ކުރެ ގޮތަކުން ،ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ

ކޯޓުން ބަލާނީ ،އޭނާ ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރީ ކަމަށެވެ .އެ ޙާލަތުގައި،

ފުރުޞަތު ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދިނުން

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ

 ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތައް
ހާމަކޮށް،

ދަޢުވާއައިގެން

ތަނެއް

ކުރިއަށްދާނެ

އޮތްތޯ

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ.

ކަނޑައެޅުން
 ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް
ދެވޭނެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުން
 ޝަރީޢަތުގެ
އަޑުއެހުންތައް

ކުރިން

ހުށަހެޅޭ

ބޭއްވުމަށާއި،

ހުށަހެޅުންތަކާގުޅޭ

ޝަރީޢަތުގެ

 ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާކަން
 ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާކަން

އަޑުއެހުންތައް

ބާއްވާނެ ތާރީޚުތަކާއި ގަޑި ކަނޑައަޅައި ތާވަލުކުރުން

ނު
ދރީވާ ްު
ށު ަދ ުޢވާ ައ ް
ރ ަތ ް
ބ ާ
ަދ ުޢވާުލިބޭު ަފ ާ
ށު ަޖވާ ު
ނު ު
ނ ަކ ް
ނޖެހޭު ަކ ް
ނު ަފނޑި ާޔ ުރުކު ަރ ް
ނގުމުގެުކުރި ް
ެއ ް
ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވާން އެންގުމުގެ
ކުރިން އަންނަނިވި ކަންކަން ފަނޑިޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ.
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 ދަޢުވާ އާއި

ދަޢުވާއާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމުގެ ކޮޕީ

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން

އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް އޭނާ ދޫކޮށްލީ ކަމުގައި ބެލޭނެކަމާއި އަދި އެ
ޙައްޤުތައް އޭނާއަށް ލިބިނުދެވޭނެކަން ފަނޑިޔާރު އަންގަންވާނެއެވެ.

 ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދަޢުވާއަކީ ކޮބައިކަން
ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެނގޭތޯ ސުވާލުކޮށް ،އޭނާއަށް ދަޢުވާ
ސާފުވެފައިނުވާނަމަ ،ދަޢުވާ ސާފުކޮށްދިނުން
 ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަން
އެންގުން
 ދަޢުވާއިން ބަރީޢަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ޖިނާއީ
އިޖުރާއަތުގެ

ޤާނޫނުގައި

ނުވަތަ

އެހެން

ޤާނޫނެއްގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި
ވަސީލަތްތައް ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން އެންގުން
 އޭނާ އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީގައި ކުށުން
ބަރީޢަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމާއި،
އޭނާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް
ކަމުގައިވާ ޙާލަތުގައި ،އޭނާ އަމިއްލައަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
ޢައްޔަންކުރުމުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް އޭނާގެ ކިބައިގައި ނެތް
ނަމަ ،ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް
ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްދެވޭނެކަން އެންގުން
 އޭނާގެ ޙާޟިރުގައި ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން
އެންގުން
 އޭނާއަކީ ދިވެހި ބަސް ނޭނގޭ މީހެއް ނަމަ ،ތަރުޖަމާނެއްގެ
އެހީގައި ޝަރީޢަތް ކުރެވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން އެންގުން
 އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު
އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަމާއި ،އޭނާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދޭ

 ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުގެ ޙައްޤު
 ދަޢުވާއިން ބަރީޢަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ޖިނާއީ
އިޖުރާއަތުގެ

ނުވަތަ

ޤާނޫނުގައި

ޤާނޫނެއްގައި

އެހެން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި
ވަސީލަތްތައް ލިބުމުގެ ޙައްޤު
 އޭނާ އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީގައި ކުށުން
ބަރީޢަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު .އަދި އޭނާއާމެދު
ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމުގައިވާ
ޙާލަތުގައި،

އޭނާ

އަމިއްލައަށް

ޤާނޫނީ

ވަކީލަކު

ޢައްޔަންކުރުމުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް އޭނާގެ ކިބައިގައި ނެތް
ނަމަ ،ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް
ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްދިނުމުގެ ޙައްޤު
 އޭނާގެ ޙާޟިރުގައި ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤު
 އޭނާއަކީ ދިވެހި ބަސް ނޭނގޭ މީހެއްނަމަ ،ތަރުޖަމާނެއްގެ
އެހީގައި ޝަރީޢަތް ކުރެވުމުގެ ޙައްޤު
 އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު
 ދައުލަތުން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރާ ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުމާއި،
އެ މީހަކު ބޭނުން ހެކިން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް
ކޯޓުގައި އެދުމާއި ،އެ ހެކީންނާ ޝަރީޢަތުގައި ސުވާލުކުރުމުގެ
ޙައްޤު

ބަޔާނަކީ ،އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބަޔާނެއްކަމާއި،
އޭނާ ދޮގު ހެކި ދީފިނަމަ ،ދޮގު ހެކި ދިނުމުގެ ދަޢުވާ އޭނާގެ
މައްޗަށް ކުރެވިދާނެކަން އެންގުން
 ދައުލަތުން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރާ ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުމާއި،
އެ މީހަކު ބޭނުން ހެކިން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް
ކޯޓުގައި އެދުމާއި ،އެ ހެކީންނާ ޝަރީޢަތުގައި ސުވާލުކުރުމުގެ
ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން އެންގުން

ށ ުކު ެރވޭ ު ަދ ުޢވާ ައކީު
ޗ ް
ަދ ުޢވާ ުލިބޭ ު ަފ ާ
ރ ުތުގެ ު ަމ ްއ ަ
ނ
ބ ިއ ަކ ް
ޮކ ަ

ނު ު
ސފު ޮކ ް
ނ ަކ ް
ނ ެޖހޭު ަކ ް
ދ ް
ށ ޭ
ާ
ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދަޢުވާއަކީ ކޮބައިކަން
ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެނގޭތޯ ސުވާލުކޮށް ،އޭނާއަށް ދަޢުވާ
ސާފުވެފައިނުވާނަމަ،

މަތީގައިވާ ކަންކަން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެންގުމުގެ

ނމު ަގއި
ުސ ުފ ޮކ ް
ާ
ށދި ު

ު ަފނޑި ާޔ ުރު

ދަޢުވާ

ސާފުކޮށްދިނުމާއެކު،

އަންނަނިވި

ކަންކަން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ފަނޑިޔާރު ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އިތުރުން ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ،
3

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ
ކޮބައިކަން

އެގޮތުން ނިންމާ ނިންމުން ބިނާކުރާ ސަބަބުތައް ،ދައުލަތަށާއި ދަޢުވާ
ލިބޭ ފަރާތަށް ލިޔުމުން ފަނޑިޔާރު ދޭންވާނެއެވެ.

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށް ކުރާ
މީހަކަށް ،ނުވަތަ ކުށް ކުރަން އުޅުނު މީހަކަށް ،ނުވަތަ ކުށް
ކުރުމުގައި

މީހަކަށް

އެހީތެރިވެދިން

ޤާނޫނުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ ކޮބައިކަން
 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށް
ސާބިތުނުވިނަމަވެސް ،އެ ކުށް ކުރަން އޭނާ އުޅުނުކަން،
ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމުގައި އޭނާ އެހީތެރިވެދިންކަން ސާބިތުވާ
މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ކުށް ކުރަން އުޅުމުގެ
ނުވަތަ އެހީތެރިވުމުގެ ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް
ކަނޑައެޅިދާނެކަން

ނިންމުމަކީ ،އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ބަލައިގަތުން ކަމަށްވާނަމަ،
އަވަސް ނިޔާއިން މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގައި
އޭނާގެ

މައްޗަށް

ޙުކުމްކޮށް،

އަދަބު

ކަނޑައަޅަންވާނީ

އެ

އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ،
އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ކޯޓުން ބަލައިނުގަތުން ކަމުގައިވާނަމަ،
އެކަން އެ އަޑުއެހުމުގައި ކޯޓުން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ،ދަޢުވާ
ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށަށް އޭނާ ވެފައިވާ
އިޢުތިރާފުން އޭނާއަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ނު ު
ދއީު ައޑު ެއ ުހމު ަގއިުކު ަށ ް
ރފު ުވ ް
ށުއި ުޢތި ާ
އިބްތި ާ
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި

މިގޮތުން،

އިބްތިދާއީ

އަޑުއެހުމުގައި

ކޯޓުން

ނިންމާ

މިގޮތުން ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އިޢުތިރާފުން

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ކުށަށް

ރުޖޫޢަނުވެއްޖެނަމަ،

އޭނާގެ

އިޢުތިރާފު

ފަނޑިޔާރު

އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ ،އެ އިޢުތިރާފު ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަތުމުގެ

ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެ ޙާލަތުގައި ފަނޑިޔާރު

ކުރިން ،އެ އިޢުތިރާފަކީ ،އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނުވަތަ ނުފޫޒެއް

ބަލައިގަންނަނީ ހަމައެކަނި އެ އިޢުތިރާފުކަމާއި ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން

ނުވަތަ ބިރުދެއްކުމަކާ ނުލައި ،ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެ އޭނާގެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއެކު ވެފައިވާ އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައިވާ އިޢުތިރާފެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރު

ބަލައި ނުގަންނަކަން ފަނޑިޔާރު ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ މަޖިލީހުގައި އޭނާއާ ސުވާލުކޮށް ،އެއީ
އެފަދައިންވާ އިޢުތިރާފެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ
އިޢުތިރާފަކީ،

ޙަޤީޤަތެއްގެ

މައްޗަށް

ބިނާވެގެންވާ

އިޢުތިރާފެއްކަންވެސް ކޯޓުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ ޙާލަތުގައި ،އެ
އިޢުތިރާފާއި ،ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް
އެންގުމުގެ ކުރިން ފަނޑިޔާރު ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ލިޔުމުން

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ކުށަށް
އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލަ އަވަސް ނިޔާއިން ނިންމުމަށްޓަކައި

ނުވަތަ،

ވީޑިއޯ،

ނުވަތަ

އޯޑިއޯ

މެދުވެރިކޮށް

ރިކޯޑުކުރެވި،

މަޙްޟަރުކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ރފުުގެު
ޕް ޮރސިކި ުއ ަޓރ ުޖެ ެ
ނ ަރލްއާ ެއކު ު ެވވޭ ުއި ުޢތި ާ
ނު ު
ނމު ް
ދއީު ައޑ ު ެއ ުހމު ަގއިު ޮގ ެތ ްއުނި ް
ސ ުވމާ ެމ ުދުއިބްތި ާ
ބ ް
ެއ ްއ ަ

ނު
ރ ުފ ްު
ސ ުވ ެމ ްއ ު ެވަުފއިވާ ުމީ ަހކުު ިއ ުޢތި ާ
ބ ް
އި ުޢތި ާ
ރފު ެގ ު ެއ ްއ ަ
ނު ު
ުރޖޫ ަޢ ުވ ް
ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި ،ދަޢުވާ ލިބޭ

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ދެމެދު

ފަރާތުން ވެފައިވާ އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެ ،ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުގެ

އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާނަމަ ،އެ އެއްބަސްވުމާމެދު

ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން

އަދި

ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ،އޭނާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.
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ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭތޯ ބެލުމަށްފަހު ،ދައުލަތުން އެ

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާ

ފުރުޞަތު ބޭނުންކަމަށް ބުނެފިނަމަ ،އެ ފުރުޞަތު ފަނޑިޔާރު

ނިމުމުން ،އެ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ފަނޑިޔާރު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

ދައުލަތަށް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި މިފަދައިން ފަނޑިޔާރު ފުރުޞަތު

އަދި އެ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ފަނޑިޔާރު ގޮތެއް ނިންމުމުން ،ދަޢުވާ

ދިނުމާއެކު ،އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް

ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން

ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެ މައްސަލަ ފަނޑިޔާރު ބާޠިލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ އެންމެހައި ހެކި ،އިބްތިދާއީ

ތަޙްޤީޤު

އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ދައުލަތުން

މައްޗަށް

ހެކި ހުށަހެޅުމުން ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާނެ ހެކި

އަދި

މިގޮތުން

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،

ބާޠިލުކުރާ
އަލުން

މައްސަލައެއްގެ
އެ

ދަޢުވާ

އޭނާގެ

ހުރިނަމަ ،އެ ހެކި ހުށަހަޅަން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ފުރުޞަތު

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދޭންވާނެއެވެ .މިފަދައިން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ

ރފުު ަދ ުޢުވާު
ނު ުު
ނުެުވ ަފއިވާުއި ުޢ ިތ ާ
ކރި ް
ރޖޫ ަޢ ުވމު ް
ރފު ް
އި ުޢތި ާ
ނު ު
ނު ު
ރތާު ެދ ޮކ ަޅ ް
ނކު ެރ ުވ ް
ނ ް
ލިބޭު ަފ ާ
ނ ު
ށުބޭ ު
ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދެވޭ
ފުރުޞަތުގައި ،އޭނާ ވެފައިވާ އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެ ،ދަޢުވާއަށް
އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ،އޭނާ ކުރިން ވި އިޢުތިރާފު އޭނާއާ ދެކޮޅަކަށް
ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އޭނާ އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވިއިރު،
އޭނާއަކީ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއެކު އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް

ފަރާތުން އަދި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހެކި ހުށަހަޅައި ،ހާމަކުރަންވާނީ،
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ނު
ރ ުތ ްު
ދ ީއ ު ައޑ ު ެއ ުހ ެމ ްއ ަގ ިއ ު ަދ ުޢވާ ުލިބޭ ު ަފ ާ
ބތި ާ
އި ް
ބގައިު
ރ ްއޖޭގެ ުޤާ ޫ
ދި ެވހި ާ
ނ ު
ނލް ުޢޤޫބާތުގެ ުަ ު 60ވ ަނ ުބާ ު
ނު ު
ުނގު ްު
ނުދިފާ ެޢ ްއ ެ
ރުދިފާ ުޢ ަތކުގެު ެތ ެރއި ް
ނކު ާ
ބ ާޔ ް
ަ

ވެފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ ،އޭނާ ވި އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެ ،ދަޢުވާއަށް

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއްގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް

އނާ އެއްބަސްވެފައިވާ
އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ،އެ އެއްބަސްވުމުގައި ޭ

އިންކާރުކުރުމާއެކު ،އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ދަޢުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް

ކަންކަން އޭނާއާ ދެކޮޅަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ބުނެ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)
ގެ  60ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ދިފާޢުތަކުގެ
ތެރެއިން ދިފާޢެއް ނަގައިފިނަމަ،

ނު ު
ަދ ުޢވާ ައ ް
ނކާ ުރކު ުރ ް
ށުއި ް

އަޑުއެހުމުގައި

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ،ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް
ދަޢުވާ

ލިބޭ

ފަރާތަށް

އިންކާރުކޮށްފިނަމަ،

ދެވޭ

ފުރުޞަތުގައި

ފަނޑިޔާރު

އޭނާ

އަންނަނިވި

ބަލައި،

އެ ދިފާޢު ސާބިތުވޭތޯ އެ

އެކަމާމެދު

ފަނޑިޔާރު

ގޮތެއް

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާއަށް
ފަދައިން

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  61ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ
ނުއުފުލައިފިނަމަ ފަހުން ދަޢުވާ ނުކުރެވުމުގެ ދިފާޢު

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވި ގޮތް ފަނޑިޔާރު
ރިކޯޑުކުރުން
 ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ ،އެ ފުރުޞަތު ދިނުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  62ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ

ކުށްވެރިވާކަން

ނުވަތަ

ކުށްވެރިނުވާކަން

ބަޔާންކުރުމަށާއި ،ދަޢުވާ ބަލައިގަތުމަށާއި ،ކުރެވޭ ޙުކުމް
ބަލައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުމުގެ ދިފާޢު
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  63ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ލިބިފައިވުމުގެ ދިފާޢު
5

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  64ވަނަ މާއްދާގައި

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު

ބަޔާންކުރާ ކުރިން ކުށަކަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އެ ކުށަށް ފަހުން

ކުށެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އަދި އޭނާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހޯދޭފަދަ މާލީ

ކުރާ ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށްވުމުގެ ދިފާޢު

ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހެއް ނަމަ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  65ވަނަ މާއްދާގައި

އޭނާއަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކޯޓުން

ބަޔާންކުރާ ކުރިން އެހެން ކުށަކަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އަލުން

ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ކޯޓުން ދޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަމާބެހޭ

ކުރާ ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށްވުމުގެ ދިފާޢު

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިގެން ވަކީލެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންތައް
އެކަށީގެންވާ

މައްސަލައިގެ
ޙާޟިރުވާއިރު

އިބްތިދާއީ
ލިބޭ

ދަޢުވާ

ފަރާތުން

ނުވަނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ދައުލަތުން

ޤާނޫނީ

ވަކީލަކު

ޢައްޔަންކޮށްފައިނުވާނަމަ ،ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ
ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ލކުު ު
ނ ުދ ަގއިު ުހރިުމީ ަހކުުޤާ ޫ
ބ ް
ނނީު ަވކީ ަ
ަ
ނު ު
ނކު ަރ ްު
ނ ުވ ް
ނ ް
ަޢ ްއ ަޔ ް
ނުބޭ ު
އިބްތިދާއީ

އަޑުއެހުމުގައި

އިބްތިދާއީ
ބޭނުންވާކަމަށް
ޖަވާބުދާރީވާން

ދަޢުވާ

ޤާނޫނީ

ލިބޭ

އަންގަންވާނީ،

ކޮށްފައިނުވާކަމަށް

ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ މީހަކު ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުން

ނު ު
ނ ުވ ްު
ޤާ ޫ
ނ ް
ކ ަރ ް
ކު ަޢ ްއ ަޔ ް
ނނީު ަވ ީކ ަ
ނުބޭ ު
ނ ު
ލ ު
އަޑުއެހުމަށް

ގޮތެއްގައި

ކޯޓަށް

ވަކީލަކު

ފަރާތުން

އަޑުއެހުމުގައި

ޤާނޫނީ

ވަކީލެއް

ހޯދައި

ޢައްޔަންކުރަން

ލިބިގަންނަން ބޭނުންވާ މީހަކީ ބަންދުގައި ހުރި މީހެއް ނަމަ ،އޭނާ

ބުނެފިނަމަ،

އޭނާއަށް

ވަކީލެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އޭނާއަށް ވަކީލެއް ހަމަޖެއްސެންދެން

ޤާނޫނީ

ވަކީލު

ނުވަތަ ކޯޓުން ދޭ މުއްދަތު ފާއިތުވަންދެން ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

އޭނާގެ

އޭނާއަށް ދިނުމަށް އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިހުރި ތަނުގެ އިދާރާއަށް ކޯޓުން

ޢައްޔަންކުރެވުމުން ،އެ ވަކީލުގެ ޙާޟިރުގައެވެ.

އަންގަންވާނެއެވެ .މި ޙާލަތުގައިވެސް ،ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ދެވޭ
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން
ބޭނުންވާކަމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ބުނެފިނަމަ ،އޭނާއަށް ޤާނޫނީ
ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ގިނަވެގެން  10ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ކޯޓުން

މުއްދަތަކީ ގިނަވެގެން  10ދުވަހެވެ .އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޭނާ
ވަކީލަކު

ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ

އޭނާ

ވަކީލެއް

ހަމަޖައްސަން

ބޭނުންނުވަނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ދޭންވާނެއެވެ .އަދި މި މުއްދަތު ހަމަވާއިރު އެ މީހަކު ވަކީލަކު

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ހުރީ ބަންދެއްގައި ކަމުގައިވާނަމަ ،އަދި

ހަމަޖައްސަން

އޭނާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމުގައިވާނަމަ،

ބޭނުންނުވަނީ ކަމުގައި ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އަދި އޭނާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް

އަދި ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ،ދަޢުވާ ލިބޭ

މީހެއް ނަމަ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އޭނާއަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ

ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ވަކީލަކު ހަމަޖައްސާފައި

ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކޯޓުން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ނުވާނަމަ ،މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރިއަށް

މިގޮތުން ،އޭނާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ

ގެންދެވޭނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެ

ހަމަޖައްސާފައިނުވާނަމަ،

އެ

މީހަކު

ވަކީލެއް

މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނުގެ އިދާރާއަށް ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ފަހުން ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރި ކަމުގައިވިޔަސް،
ޝަރީޢަތުގައި ނިމިފައި ހުރި ކަންކަން އަލުން ކުރާކަށް ފަނޑިޔާރަށް
ލާޒިމެއް ނުވާނެއެވެ.

މިގޮތުން ،އެމީހެއްގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ
އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ،ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިގެން
އެ މީހަކަށް ވަކީލެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް އެ މީހަކު

6

ބަހައްޓާފައި

ބަންދުގައި

ހުރި

ތަނުގެ

އިދާރާއިން

މަގުފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ ދަޢުވާއައިގެން
ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
މިގޮތުން ،ދަޢުވާއައިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ފަނޑިޔާރު

ށު
ނ ްއ ު ެނތް ު ަކ ަމ ްު
ނ ުކު ި
ރ ައ ް
ނ ު ަތ ެ
ދ ެ
ށ ާ
ަދ ުޢވާަުއއި ެގ ް
ނު ު
ަކނޑަ ެއޅު ް
ފުރުޞަތުގައި

ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި ،އެ މުއްދަތުން
އުނިނުވާގޮތަށް ،މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ

ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދެވޭ
ދަޢުވާއަށް

ނިންމައިފިނަމަ ،ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ

އިންކާރުކޮށްފިނަމަ،

ހުށަހެޅިފައިވާ

ދުވަސްތައް ،ދައުލަތާއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،
ކޯޓުން ކަނޑައަޅައި ތާވަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާއަށާއި ،އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެހައި

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ

ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އެ

ކުރިން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ،

ދަޢުވާކުރެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ،މަދަނީ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު،

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅަން ދެވޭ ފުރުޞަތު

ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ ދަޢުވާއައިގެން

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ބާއްވާނެ ދުވަސްތައް ކޯޓުން

ކުރިއަށް ދެވޭނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެއީ ބާޠިލު

ކަނޑައަޅައި

ޝަރީޢަތުގެ

ދަޢުވާއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .މިފަދައިން ފަނޑިޔާރު

އަޑުއެހުންތައް ފެށުމަށްފަހު ،މެދުކެނޑުމެއްނެތި ،އެ ޝަރީޢަތްކޮށް

ނިންމުމެއް ނިންމައިފިނަމަ ،އެ ނިންމުން ނިންމި ސަބަބުތައް ،އެ

ނިންމަންވާނެއެވެ.

ތާވަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

ނިންމުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ނިންމުން ދައުލަތަށާއި
ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ފަނޑިޔާރު ދޭންވާނެއެވެ.
ދަޢުވާއައިގެން ކުރިއަށްދާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ފަނޑިޔާރު
ކަނޑައަޅައި،

ދަޢުވާއެއް

ބާޠިލުކަމަށް

ކަނޑައެޅުމަކީ،

އިތުރު

ހެއްކާއެކު ،ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނެސް ،ހަމަ އެ ދަޢުވާ
އަލުން އުފުލުމަށް ހުރަހަކަށްވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ށު :
ބ ްއލވ ަމ ް
ޖިނއީުއިޖރ ައތގެުޤ ޫ
ނ ނު ެ
http://www.mvlaw.gov.mv/pdf/ganoon/chapterVIII/12-2016.pdf

ނކރމގެ ުޕް ޮރގްރމްގެ ުމެނ ައލްު
ނ ަނ ް
ޖިނއީ ުއިޖރ ައތގެ ުޤ ޫ
ށ ު ަތމްރީ ް
ށު :
ބ ްއލވ ަމ ް
ެ
http://agoffice.gov.mv/v4/wp-content/uploads/2017/02/CRPC_TM.pdf

ދަޢުވާއައިގެން

ކުރިއަށްދާނެ

ތަނެއް

ނެތް

ކަމަށް

ފަނޑިޔާރު

ކަނޑައަޅައި ޙާލަތުގައި ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ހުރީ ބަންދުގައި
ކަމަށްވާނަމަ ،އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

ނު ު
ނު ަކ ަމ ްު
ނުކުރި ައ ް
ށު ެދވޭ ެ
ށު ަކނޑަ ެއޅު ް
ަދ ުޢުވާ ައއިގެ ް
ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދެވޭ
ފުރުޞަތުގައި

ދަޢުވާއަށް

އިންކާރުކޮށްފިނަމަ،

ހުށަހެޅިފައިވާ

ދަޢުވާއަށާއި ،އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެހައި
ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އެ
ދަޢުވާކުރެވޭނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް ،މަދަނީ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު،
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