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 ދައުރުެގ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ހޯމަވި  18މަހުގެ  އެޕްީރލްވަނަ އަހަުރގެ  2016
ވަނަ މާއްދާގައިާވ  92ެގ ޤާނޫނުއަސާސީ" ބިލު ޖިނާއީ އިޖުރާައތުގެ" ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި 26

 ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުންރަ ދުވަހު ހޯމަހ( ވި 1437 ރަޖަބު 25) 2016 މޭ 2 ،މަތިންގޮތުގެ
 ޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ.ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2016/12 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު 
 
 

 އެއްވަނަ ބައި 
 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 
 އެއްވަނަ ބާބު 

 ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު 

 
މިއީ، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޖިނާއީ ކުށްކުށް ތަޙްޤީޤުކުރުމާިއ، ޖިނާއީ ކުށްކުުށގެ ދަުޢާވ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިްނުގމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ އުފުލުމާއި، އެފަދަ މައްަސލަ

 އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރުމުގެ ޤާޫނނެވެ.

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު" އެވެ. )ށ(  

 މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް، ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއވަީނެއވެ.  .2 މަޤްޞަދު 
ޤުތަކަށް އުނިކަން ނާްނނާނެ ގޮތެއްގެމަތިްނ ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ ފަރާތުެގ ޙައް )ހ(  

ޖިނާއީ ކުށުގެ ތަޙްޤީޤުަތްއ ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށް މަުގފަހިކުރުމާއި، އެފަދަ 

ތަޙްޤީޤުތައް، ހަރުދަނާ ގޮެތއްަގއި އަދި ެއކަށީގެްނާވ އަަވސް މިނެްއގަިއ 

 ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް ަކނަޑއެޅުން؛
ހުމަތުގަިއވާ ފަރާތުެގ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ނާްނނާނެ ގޮތެއްގެމަތިްނ ކުށުގެ ތު )ށ(  

ޖިނާއީ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުުލމަށް ބާރުއެޅުމާއި، އެފަދަ ދަޢުވާތައް، ހަރުދަނާ 

ގޮތެްއގައި އަދި އެކަީށގެންާވ އަވަސް މިނެްއގައި ކުިރއަްށގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ 

 އުސޫލުތައް ަކނަޑއެޅުން؛
މައްސަލަތަކުގެ ަޝރީޢަތްތައް ވީހާވެސް އިްނޞާފުވެރިކޮށް، އަިދ  ޖިނާއީ )ނ(  

އެކަީށގެންވާ ައވަސް މިެނއްަގއި ހިންގުމަށްަޓކަިއ ބޭނުންވާ އުސޫލުަތްއ 

ނަޑއެޅުން.  ކަ
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ޤާނޫނު އެމައްޗަށް 

 އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް 
 މި ޤާނޫނު އެކުލެވިގެްނވަނީ، އަންނަނިވި ބައިަތކުގެ މަްއޗަެށވެ.  .3

ބްތިދާއީ ބައި: ފެށުމުގެ މާއްދާތަކާިއ، ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި، ޤާނޫނުަގއި އި )ހ(  

 އެކުެލވޭ މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު؛

ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ: ޖިނާއީ ކުށްތަކާ ގުިޅގެން މައްސަލަ ުހށަހެޅުމާއި، ތަންތަނާިއ  )ށ(  

ބަލަިއ މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމާއި މުދާ ހިފެހެއްޓުމާއި، މީހުން ހުއްޓުަވއި 

ފާސްކުރުމާއި ހަްއޔަރުކުުރމުގައި ޤާނޫނު ތަންީފޛުކުރާ އިދާރާތަކުން 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި، ޖިނާއީ ކުްށކުށް ތަޙްޤީޤުކުުރމާ ގުޭޅގޮތުން ޤާނޫުނ 

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިިބދޭ ބާރުތަކާއި، އެފަދަ ކުށްުކށް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގަިއ 

 ރަންޖެހޭ އެނޫންވެސް އުސޫލުަތއް؛އެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކު

ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރުޙަލާ: ދަުޢވާކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަާކއި، ދަުޢވާ  )ނ(  

ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭނެ ޙާލަތްތަާކއި، އުފުލިފަިއވާ ދަޢުާވއެއް އަނބުރާ ގެންދެވޭެނ 

 ްއ؛ޙާލަތްތަކާއި، އެކަންކަން ކުރުުމގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލުތަ 

ޝަރީޢަތުގެ ކުީރގެ މަރުޙަލާ: ޝަރީޢަތުގެ އިބްތިާދއީ ައޑުއެުހމާގުޅޭ އުސޫލުތަާކއި،  )ރ(  

  ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލުތައް؛

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ: ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިންގުމުެގ  )ބ(  

ުޅމާއި ހެކީން ހާޒިރުކުރުމާުގޅޭ އިޖުރާއަތުތަާކއި، އުސޫލުތަާކއި، ހެކި ހުށަހެ

 ޙުކުމްކުރުމާއި އަދަބު ަކނަޑެއޅުމާގުޅޭ ުއސޫލުތައް؛

ޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ މަރުަޙލާ: ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުާމގުޅޭ އުސޫލުތަާކއި،  )ޅ(  

 އިސްތިއުނާފުކުރުާމގުޅޭ ުއސޫލުތައް؛

ާކއި، ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާގުޅޭ ޢާންމު ބައި: ޢާންމު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުތަ )ކ(  

 އުސޫލުތަާކއި، ޤާނޫނުަގއި ެއުކލެވޭ ލަފްޒުތަާކއި ޢިބާރާތްތަކުެގ މާނަކުރުން.

ޖިނާއީ ކުށުގެ ދަޢުވާ 

 އުފުލުން 
ޖިނާއީ ކޮންމެ މައްސަލައެްއެވސް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުން ކުރާ ދަޢުވާއެްއގެ   .4

ލަތަކުަގއި ދައުލަތުގެ ނަމުަގިއ ދަޢުވާކުރާނީ، ޕްރޮސިކިއުަޓރ ގޮތުަގެއވެ. ޖިނާއީ މައްސަ

 ޖެނެރަލްއެވެ.

ދައުލަތުން ކުރާ ކޮންމެ ޖިާނއީ ދަޢުާވއެްއގަިއ ެއކުލެިވގެްނވާ ކުުށގެ މަްއސަލަ،  )ހ(  .5 ޖިނާއީ ކުށް ތަޙްޤީޤުކުރުން 

 އެކަީށގެންވާ މިންވަަރކަށް ތަޙްޤީޤުކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެެއެވ.
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އީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ޖިނާ )ށ(  

 އިދާރާތަކަށެވެ.

ޖިނާއީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ 

އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ 

 ކޯޓުތައް 

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ފުރަތަަމ މަރުޙަލާގައި ބެލުމުގެ އިޚްިތޞާޞް ލިބިގެންވަީނ  )ހ(  .6

 އަންނަނިވި ކޯޓުަތކަށެވެ.

 އަންނަނިވި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުަތއް:  (1)   
    (i) ކްރިމިނަލް ކޯޓު؛ 
    (ii) ޖުވެނައިލް ކޯުޓ؛ 
    (iii)  ،ީޖިނާއީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ޤާނޫނަކުން ދ

 ސުޕީރިއަރ ކޯުޓގެ ދަރަޖައިަގިއ އުފައްދާފަިއވާ ޚާއްޞަ ކޯޓުަތއް.
 .މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް   (2)   
ލާގައި ޖިނާއީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާްޞ ފުރަތަމަ މަރުޙަ  (3)   

 ޤާނޫނަކުން ދީފައިވާ އެނޫންެވސް ކޯޓުތައް.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ކޯޓުތަކަށް ޖިނާީއ މައްސަލަ ބެލުމުގެ  )ށ(  

)ދިވެހިރާއްޭޖެގ  2010/22އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ހެން ޤާނޫެނއްަގއި އެ ކޯޓުަތކަށް ގަިއ ނުވަތަ އެ ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނު(

ނަޑއެޅިފަިއވާ އިޚްތިޞާްޞގެ ދާއިާރގެ ތެޭރގަެއވެ. ައދި އެއިން އެްއވެްސ  ކަ

   ކޯޓަކަށް ލިބިދީފަިއވާ އިޚްިތޞާޞްގެ ދާއިރާ ޤާނޫނަކުްނ ހަނިކޮށްފައިވާނަމަ، 

އެ ކޯޓަކަށް އެ އިޚްތިޞާްޞ ލިބިގެންވާނީ، އެ ޤާނޫނަުކން އެ އިޚްތިޞާޞް 

 ފައިވާ މިންވަރަކަށް ަކމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބެލޭނެެއވެ.ހަނިކޮށް
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންނުވާ މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުާވ  )ނ(  

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ަބޔާންކުރާ ސުޕީިރއަރ 1ހުށަހަޅާނީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 އެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯަޓކަށެެވ.ކޯޓުތަުކގެ ތެރެއިން އެ މަްއަސލަ
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް، ޖިނާއީ ކުށުެގ  )ރ(  

ޢަމަލު ހިނގި ރަށެއްގައިާވ، ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ ކޯޓެްއަގއި، ނުަވަތ 

ްޚތިޞާޞް ލިބިގެންާވ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގަިއވާ، ކަުމގެ އި

ކޯޓެްއގަިއ، އެ ކުުށގެ ދަުޢާވ އުފުލުމުގެ ަޙއްޤު، ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
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ޖިނާއީ މައްސަލަތަްއ އިްސތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި ބެުލމުގެ އިޚްތިާޞްޞ  )ބ(  

 ލިބިގެންވަނީ، ހައި ކޯޓަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.

 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ގެ ރަދީފު މަފްހޫމްތަކު 

 
       ،މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މަފްހޫމުތައް މި ބާުބގައި ަބޔާންކޮށްފައި ެއވަނީ  .7 މަފްހޫމްތަކުގެ އަސާސް 

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު އެންމެ  ،މި ޤާނޫނުގެ އަސްލު އެޮގތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށާއި 

މި ޤާނޫނުގެ ހަމަ ކޮންމެ ފުޅާމިނުގައި ޙާޞިލުކުރުމަްށ މަގުފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގަެއވެ. 

 ެއ މަފްހޫމުތަކަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ،މާއްދާއެްއވެސް ިކޔަންވާނީ 

"ޙުކުމްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ކަުމގެ އިޚްތިޞާްޞ ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުން ޖިނާީއ   .8 ޙުކުމްކުރުން 

ބަޔާންކުރާ ކުށް، ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ  ދަޢުވާއެްއގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްފަހު، އެ ދަޢުވާގައި

ނަޑައޅައި، މި ޤާނޫނުގެ  ަވނަ  154މައްޗަށް ސާބިތުާވކަމަށް ނުަވތަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަ

 މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ ޙުކުމަށެެވ.

 ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ 

 
ުމެގ "ކުށުގެ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަ  .9

ތުހުމަތުކުރެވިގެން އެ މީހަކާ ދެކޮޅަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ތަޙްޤީޤު ހިންގެމުންދާ ނުވަތަ 

ހިންގާފައިާވ، އެހެންނަމަވެްސ އެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ުއފުލިފައިނުވާ ނުވަތަ ދަޢުާވ 

 އުފުލިފައިވީނަަމވެސް، ކުށް ާސބިތުވެފައިނުވާ މީހާއަެށވެ.

ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް 

 ލިބިގެންވާ ކޯޓު 
"ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވާ ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަީނ، ޖިނާއީ ދަޢުާވއެްއ   .11

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުާރ  6ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިިބެގންވާ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

 ކޮންމެ ކޯޓަކަށެވެ.
ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ މީހާެގ  "އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުން" ކަަމށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ކުށުގެ   .11 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 

މައްޗަށް ކުރެވިަފއިވާ ދަޢުާވ އޭނާއަށް ސާފުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށާއި، ދަޢުވާއަށް އޭނާ 

ޖަވާބުދާރީވާ ގޮތެއް ބެލުމަާށއި، ދަޢުާވައއިގެން ކުރިއަްށދާނެ ތަނެއް އޮތްތޯ ބަލަިއ، 

ކައި، ކަމުގެ އިޚްތިޞާްޞ މައްސަލަިއގެ ކުިރއަށްހުރި އަުޑއެހުންތައް ރާަވއި ާތވަލުކުރުަމށްޓަ

 ލިބިގެންވާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކޮްނމެ މައްސަލައެްއގައި ާބއްވާ ިއބްތިދާއީ އަުޑއެހުމަށެވެ.

އަވަސްނިޔާއިން މައްސަލަ 

 ބެލުން 
"އަަވސްނިޔާއިްނ މައްސަލަ ބެލުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޖިނާީއ މައްސަަލއެްއެގ   .12

ބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުާވ ޙާލަތުގަިއ، އޭނާގެ ަމއްޗަްށ އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުގަިއ ދަޢުާވ ލި
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 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށެވެ. 162ޙުކުމްކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ 
 އިސްތިއުނާފުކުރުން 

 
"އިސްތިއުނާުފކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ކަމުެގ އިްޚތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ ކޯަޓކުްނ   .13

އްގެ ޝަރީޢަްތ ހިންގުމަށްފަހު، އެ ދަޢުވާަގިއ ބަޔާންކުރާ ކުށް، ދަުޢވާ ލިބޭ ޖިނާއީ ދަޢުވާއެ 

ނަޑއަަޅއި، ކުރާ ޙުކުްމ،  މީހާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަަމށް ނުވަތަ ސާބިތުނުާވކަމަށް ކަ

މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ހައިކޯޓުަގއި އިސްތިއުނާުފުކރުމަށެވެ. ނުވަތަ ދަށު ކޯޓުގެ 

ނަޑއަޅާ ޙުކުމް، ެއއިްނ ޙުކުމް އިސްތި އުނާފުކުރުމުން ހައިކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބަލައި ކަ

 ފަރާތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަެށވެ. 

 މައްސަލަ ބާޠިލުކުރުން 

 
"މައްސަލަ ބާޠިލުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިާވ   .14

ުފވެފަިއވޭޯތ ބެލުމަށާއި، ދަޢުވާއަށް އޭނާ ޖަވާބުދާރީވާ ގޮެތއް ބެލުމަށާއި، ދަޢުވާ އޭނާއަށް ސާ

ދަޢުވާއަިއގެން ކުިރއަށްދާނެ ތަނެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށްފަހު، އެ ދަޢުވާައއިގެން ކުިރއަށްާދނެ 

ތަނެއް ނެތްކަމަށް ފެންނަ ޙާލަތުގަިއ އެ ދަުޢވާ ކުރިއަްށގެންދެވެން ނެތް ަކމަށް 

ނަޑއަަޅއި މައްސަ  ލަ ބާޠިލުުކރާ ކުރުމަށެވެ.ކަ
   "ދައުލަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޖިނާއީ މައްސަލަެއްއގެ ދަޢުވާ އުފުލާ ޙާލަތުގަިއ   .15 ދައުލަތް 

އެ ދަޢުވާއާ ގުޭޅގޮތުންނަމަ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްައށެވެ. އެނޫން ޙާލަތެްއގަިއ، 

 ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާައކަްށ ނުވަތަ ފަރާތަކަށެވެ.

 "ދަޢުވާކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޖިނާއީ ކުެށއް ުކރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެޭވ މީހަކު   .16 ދަޢުވާކުރުން 

އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ޤަބޫލުުކރުމުގައި ެއކަށީގެްނވާ ހެކި ލިބިފައިވާ ޙާލަތުަގއި، ކަުމގެ 

އުފުލާ  އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ ކޯެޓއްަގއި އޭނާގެ ަމއްޗަށް ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 ޖިނާއީ ދަޢުވާއަެށވެ.
 ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ 

 
"ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަމުގެ އިޚްިތޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓެްއގަިއ   .17

 ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ދަޢުވާ އެ މީަހކާމެދު އުފުލިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 

 އިދާރާ 
" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ުފލުހުން ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށްކުށް "ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާ  .18

 ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު، ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޤާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.
"ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަުމގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނާވ   .19 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް 

ނޑި ޔާެރއްގެ ުކރިމަތީގައި ބޭްއވޭ ކޮންމެ ައޑުއެހުމަކަށެެވ. ޭއގެ ތެރޭގަިއ، ކޯޓެްއގައި ފަ

ނޑިާޔރެއްގެ ކުރިމަްއޗަށް ފުރަތަަމ  ކުށުގެ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ފަ

ހާޒިރުކޮށް، ބޭްއވޭ އަުޑއެހުމާއި، އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމާއި، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ 
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 ައޑުއެހުންަތކާއި، ަމއްސަލަިއގެ ޝަރީޢަުތގެ ައޑުއެހުންތައް ހިމެނެެއވެ. ހުށަހެޅުންތަކާގުޅޭ
ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން 

 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން 

 

"ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މައްސަަލއެްއެގ   .21

       ކާރުކުރާ ޙާލަުތަގއި، އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުގައި ަދޢުވާ ލިބޭ މީހާ ދަޢުވާއަްށ އިން

އެ ދަޢުވާައއިގެން ކުިރއަށްާދނެ ތަނެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށްފަހު، ދަޢުވާއަިއގެން ކުރިއަށްާދނެ 

ނޑިޔާރު ނިންމައި، ޝަރީޢަތުަގިއ  ތަނެއް އޮތްނަމަ، މައްސަަލއިެގ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ފަ

 ނުވަތަ އިޢުތިރާޟެްއ،، ފާޢެއްމަޢުޟޫޢީގޮތުން ބެލުމަކާ ނުލައި އެއާމެދު ގޮެތއް ނިންމޭނެ ދި

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހުށަހެޅުމެއް ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަިއަގއި 

 ހިމެނޭ ދެ ފަރާތަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކަށެވެ.
ެއއްގެ އިބްތިާދީއ "ޝަރީޢަތް ހިންގުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މައްސަލަ  .21 ޝަރީޢަތް ހިންގުން 

އަުޑއެހުމުގައި ދަުޢވާ ލިބޭ ީމހާ ދަޢުވާއަށް އިްނކާރުކުރާ ޙާލަތުގައި، އެ ދަުޢވާައިއގެން 

ކުރިއަށްދާނެ ތަނެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށްފަހު، ދަޢުވާއަިއގެން ކުރިއަށްދާނެ ތަނެއް އޮތްނަމަ، 

ނޑިޔާރު ނިންމައި، ހިންގާ ޝަރީޢަ  ތަށެވެ.މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ފަ
"ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެްއ" ކަުމގަިއ ބުނެފައި އެވަީނ، ައންނަނިވި ކުށްތަުކގެ ތެެރިއން   .22 ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށް 

 ކުށަކަށެވެ.
 މީހުން މެރުމުގެ ކުށް؛ )ހ(  
 އިންތިޒާމުެވގެން ހިންގާ ބޮޑެިތ ޖިނާއީ ކުށް؛ )ށ(  
 ޓެރަރިޒަމްގެ ކުްށ؛ )ނ(  
 ރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުްށ؛މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެ )ރ(  
  މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް؛ )ބ(  
 މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުުމެގ ކުށް؛ )ޅ(  
މަކަރާއި ޙީލަތް އަދި ފޭރުމުގެ ކުށްކުުށެގ ، ިޚޔާނަތްތެރިވުމާއި ، ެޓކުން، ވަްއކަން )ކ(  

 ؛މަތީގެ މައްސަލަތައް  )އެއްަލއްކަ( ރުފިާޔއިން ފެށިގެން 100,000/-ތެރެއިން 
 ކޮރަޕްޝަންގެ ކުްށ؛ )އ(  
 ގޭންގު ކުްށ؛ )ވ(  
މީހެއްގެ ގުނަވަެނއް ނުވަަތ ގުނަވަެނއްެގ ބަެއއް ނުވަަތ ހިއްސެއް ނެތިދާފަދަ  )މ(  

 ގޮތަކަށް މާރާމާރީ ހިންގުން؛
 ދައުލަތުގެ ިއސްތިޤުލާލާއި މިނިވަންކަމަށް ެގއްލުންވާ ޢަމަލު ހިންގުން. )ފ(  
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 ދެވަނަ ބައި 
 ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ 

 
 ތިންވަނަ ބާބު 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 
 

މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 އިދާރާ 
މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރާކަމުގެ ނުވަތަ ކުެށއް ކުރަން އުޅޭކަމުެގ  )ހ(  .23

ޤުކުރުމުެގ އެ ކުާށގުޅޭ މައްަސލަތައް ތަޙްޤީ ،މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް 

 ބާރު ލިބިފައިވާ އިދާާރއަކަށް ެއ މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން، ަތޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއަކަްށ  )ށ( 

އެ އިދާރާއިން އެ މައްސަލަ ބަލައިނުގެންފިނަމަ ނުވަތަ  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން

ީށގެންވާ ގޮތެްއަގއި ކުރިއަށް ގެންގޮސްަފއިނުާވކަމަްށ މައްސަލަިއގެ ތަޙްޤީޤު އެކަ

ެއކަމުގެ ޝަކުވާ ޕްރޮސިިކއުޓަރ  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ

 ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، އެފަދަ ޝަކުވާެއްއ  )ނ( 

ލްއަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮަތކުން މީހަކު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ

ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަަތ ކުެށއް ކުާރ ކަމުެގ ނުވަަތ ކުެށއް ކުރަން އުޭޅކަމުެގ 

މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިއްޖެނަމަ، ެއކަން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް 

ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއަށް އަުމރު ކުރުމުގެ ބާރު ޕް

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން، މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން  )ރ( 

ނުވަތަ ކުެށއް ކުރާކަމުެގ ނުަވތަ ކުށެްއ ކުރަން އުޅޭކަުމގެ މަޢުލޫމާތު އެއްެވްސ 

ނުވަތަ ކުރާކަން ނުވަަތ  ފަރާތަކުން ހުށަނޭޅިނަމަވެސް، ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފިކަން

ކުރަންއުޅޭކަމަށް އެފަދަ މައްަސލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ިލބިފައިވާ އިދާރާއަކަްށ 

    ތުހުމަތުކުރެވުމުން ނުވަތަ ެއނގުމުން، އެ އިދާރާގެ ިއސްނެގުމުގެ މަތިން، 

 އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  23މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .24 ވާ ގޮތް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން 

ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު، އެ މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅާ 
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ފަރާތަށް އެނގުނު މިންވަރަކުން، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު އެ އިދާރާއަކަްށ 

 ދޭންވާނެއެެވ.

 ؛ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަްނގައިދޭ މަޢުލޫމާތުމައްސަލަ  (1)   

 ؛މައްސަލަިއގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު (2)   

ކުށެއް ކުިރކަން ނުވަތަ ކުެށއް ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ުނވަތަ ކުށެްއ  (3)   

  ؛ކުރަން އުޅޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބުތައް

 ؛ަރން އުޅޭކަމަށް ބެލެވޭ ތާރީޚްކުށް ކުރި ކަމަށް ނުވަތަ ކު (4)   

މައްސަލަ ހިނގި ނުވަތަ ހިނގާ ތަން ނުވަތަ ހިނގާނެ ަކމަށް ބެލެވޭ  (5)   

 ތަން.

( ަވނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މީހަކު ކުށެްއ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ލޫމާތު ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުށެއް ުކރާކަން ނުވަތަ ކުެށއް ކުރަްނ އުޅޭކަުމގެ މަޢު

ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއަށް ދޭ ފަރާތަކީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އޭނާ ހާމަކުރަން 

ބޭނުންނުވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އަދި ެއ ފަރާތެްއެގ 

އެ ަމޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރަން ، މަޢުލޫމާތު ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއަށް ދިންނަމަވެސް

 އެކަން ސިއްުރކުރަންވާެނއެވެ.  އޭނާ އެދެފިނަމަ އެ އިދާރާއިން 

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަްޙޤީޤުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިފައިވާ ކޮންެމ  )ނ(  

ފަރާތަކުންވެސް އެ ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުާރ 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  3ގަާވއިދެްއ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ދަންވާނެއެވެ. ހަ

މައްސަލަ 
ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ 

 ލިޔުން ދޫކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއަކަށް މައްސަަލެއްއ  23މި ޤާނޫނުގެ   .25

ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލަާއ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ހުަށހަޅާ ފަރާތުން ދޭ މަޢުލޫމާތު 

އެތަނުގައި ރަޖިސްޓަީރކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް މައްސަލަ  ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު، އެ މަްއސަލަ

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

 

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް 

 އެންގުން 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ަތޙްޤީޤުކުރާ އިދާާރއަކަްށ  23މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .26

ގެ ތެރެއިްނ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު، އަންނަނިވި ގޮތްތަކު 

 ގޮތަކަށް އެ ަމއްސަލައާމެދު ަޢމަލުކުރެވިދާނެެއވެ.
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ކުށް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މީހާ އެކަން ކުރި ކަމަށް ބެލުމުގަިއ އެކަީށގެްނާވ  (1)   

 ސަބަބު ހުރި ކަމަށްވާނަމަ، ެއ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުން؛ ނުވަތަ 

މީހާ އެކަން ކުރާ  ކުށެއް ކުރާ ކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ (2)   

ކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަށީގެްނވާ ސަބަބު ހުރި 

 ކަމަށްވާނަމަ، އެ މަްއސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުން؛ ނުވަތަ 

ކުށް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މީހާ އެކަން ކުރި ކަމަށް ބެލުމަށް އެކަީށގެްނާވ  (3)   

ޤު ކުރިއަްށ ސަބަބު ނެތްނަމަ، އިތުރަށް އެ މައްސަލަިއގެ ތަޙްޤީ

 ނުގެންދިއުން؛ ނުވަތަ 

ކުށެއް ކުރާ ކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ އެކަން ކުރާ  (4)   

ކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލުމުގައި ެއކަށީގެްނވާ ސަަބބު ނެތްނަމަ، 

 އިތުރަށް އެ މައްސަަލއިގެ ތަްޙޤީޤު ކުރިއަށް ނުގެންދިއުން.

  ،ހ( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން މައްސަލައަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހުމި މާއްދާގެ ) )ށ(  

 އެ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގަްނވާނެެއވެ.

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ތަންތަނާއި މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމާއި މުދާ ހިފެހެއްޓުން 

 
ތަންތަނާއި މުދާ ބަލައި 

 ފާސްކުރުމުގެ ބާރު 
ބުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ތަންތަނާއި މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ މި ބާ )ހ(  .27

 އިޚްތިޔާރު، ޤާނޫނު ތަންފީޛުުކރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ތަންތަނާއި މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ  )ށ(  

ނޑަ  އެިޅގެން ެއ ބާރު ލިބިދޭ ޤާނޫނު އިޚްތިޔާރު ލިބިގެްނވަނީ، ާޤނޫނަކުން ކަ

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަެށވެ.

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ަކނަޑއަޅާފައިުނވާހާ ހިނދަކު، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ   .28 ޢާންމު ތަންތަނަށް ވަނުން 

އިދާރާއަކުން ތަޙްޤީޤުކުރަުމންދާ ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުިޅގެން ޢާންމު ތަނަކަށް 

ޖެނަމަ، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި، އެތަނަކަްށ ވަނުމުގެ ބާރު، ލިބިގެންަވނީ ވަންނަންޖެހިއް

 ފުލުހުންނަށެވެ. 

ނުވާހާހިނދަކު،  އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ަކނަޑއެިޅގެން އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންޮކށްފައި )ހ(  .29 އަމިއްލަ ތަންތަނަށް ވަނުން 
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އީ ކުށަކާ ގުިޅގެްނ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާ 

އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަންނަންޖެހިއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނވެގެްނާވ 

އެތަނެްއގެ ވެރިފަާރތުގެ ރުހުމަކާ ނުލައި  ،ޙާލަތްތަކުގައި ފިަޔވަިއ، އެަތނަކަށް

 ވަދެވޭނީ، ކޯޓު އަމުރަކާ އެުކަގއެވެ.

ކޯޓު އަމުަރކާ ، ކަން ކުރުމަށްަޓކައި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ައންނަނިވި ކަން )ށ(  

އަިމއްލަ ތަނަކަށް ވަނުމާއި ެއކަންކަން ކުރަން އެކަށޭނަ މިންވަރެްއެގ  ،ނުލައި

ވަގުަތކަށް އެތަެނއްަގއި މަުޑުކރުމުގެ، ުނވަތަ ތިބުމުގެ ބާުރ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 

 އިދާރާގެ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

ހަްއޔަުރކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ ޙާލަުތގަިއ ހުރި މީހަކު  ކޯޓު އަމުރަާކ ނުލައި  (1)   

 ހައްޔަރުކުރުމަށް؛

ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރުުމގެ ބާރު ލިބިގެންވާ މީހަކު   (2)   

 ހައްޔަރުކުރުމަށް؛

ކުށެއް ކުިރކަމަށް ބެލެވޭ މީހަުކ ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަަކއި އޭނާ ފަހާ ދަނިކޮށް   (3)   

ށް ވަދެްއޖެ ޙާލަތެއްގައި، އޭނާ ހޯދުމަށް އެތަނަކަށް އޭނާ އަމިއްލަ ތަނަކަ

 ވަނުމަށް.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެހެން ޤާނޫނެްއގައި އެހެން ގޮތަކަްށ  )ނ(  

ނަޑއަޅާފައިުނވާހާ ހިނދަކު، މީހަކު ހައްޔަުރކުރުމަށްޓަަކއި އަިމއްލަ ތަނަކަްށ  ކަ

 .ވަދެވޭނީ ހަމައެކަނި ފުލުހުންނަށެވެ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުާރ ޙާލަތުގައި އަމިއްަލ 1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ރ(  

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާުރ ، ތަނަކަށް ފުލުހުންނަށް ވަދެވޭނީ

ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ ޙާލަތުގަިއ ހުރި މީހަކު އެތަނެއްަގއި ވާކަމަށް ެއކަށީގެްނވާ 

ނާކޮށް، ފުލުހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވުމާެއކު، އެ ހެީކގެ މަްއޗަްށ ސަބަބެއްެގ މައްޗަްށ ބި

އިންސްޕެކްަޓރ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެްއގެ ފުލުހެްއެގ  ބިނާކޮށް ސަބް

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( އަިދ )ރ( އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، މީހެއްގެ ފުރާަނއަށް  )ބ(  

ށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން އެ މީހަުކ ނުވަތަ އެ މުދަލެްއ ނުވަތަ މީހެއްގެ މުދަލަކަ

ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އަމިްއލަ ތަނަކަށް ވަނުމަށް އެއްެވސް ފަރާތަކަށް ލިބިދޭ 
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ޙައްޤަކަށް، ުނވަތަ ޤާނޫނީގޮުތން ޙަވާލުކުރުމުގެ ބާރު ލިިބެގންވާ ލިޔުމެއް ުނވަަތ 

އަިމއްލަ ތަނަކަށް ވަނުމަށް ޤާނޫުނ  އަމުރެއް ަޙވާލުކުރުމަށް ނުވަަތ ރައްދުކުރުމަށް

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާައކަށް ލިބިދޭ ބާރަކަށް އެްއވެސް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.

ކޯޓު އަމުަރކާ ނުލަިއ އަިމްއލަ ތަނަކަށް ވަނުމަށް ިމ މާއްދާގެ ދަށުްނ ޤާނޫނު  )ޅ(  

     ނަކަްށ ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާައކަށް ލިބިދޭ ބާރެއްގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި، އެތަ

އެ އިދާރާެއއްގެ އޮފިސަަރުކ ވަނީ ކޮން މަޤްޞަދެއްގައި ކަމާމެދު އެތަނުގެ 

  ވެރިފަރާތުން ސުވާލުކޮށްފިނަަމ، އޭނާ އެތަނަށް ވަނީ، މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގަިއ 3( ވަނަ ނަންބަރާއި )1)

 ން ކޮން ޙާލަތެއްަގއިކަން ސާުފކޮށްދޭންވާނެެއވެ.ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެެރއި 

 ،ކޯޓު އަމުރަާކ ނުލައި އަމިްއލަ ތަނަކަށް ވަނުމުން އުފެދޭ މައްސަލަެއއްަގއި  )ކ(  

އެތަނަށް ވަތް ވަނުްނ ބިނާކުރި އެކަށީގެްނާވ ސަބަބަކީ ކޮބައިކަން 

 ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ޒިންމާއެެކވެ.

ކޯޓު އަމުަރކާ ނުލައި އަމިއްަލ ތަނަކަށް ވަތްނަަމވެސް، ައމިއްލަ ތަނެއް ބަަލިއ  )އ(  

 ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. 31ފާސްކުރެވޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

ޢާންމު ތަންތަން ބަލައި 

 ފާސްކުރުން 
އި ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި، މި މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ޢާންމު ތަންތަން ބަލަ )ހ(  .31

 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  ،ފާސްކުރުމުގެ ބާރު

މި މާއްދާގެ )ހ( އިން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ތެރޭގަިއ،  )ށ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުުމގެ ބާރުވެސް، އެ އިދާރާތަކަށް ިލބިގެންެވއެވެ.

   ަމށްޓަކައި، އެތަުނގައި ތިބެްނޖެހޭނެކަމަށް އެތަނެއް ބަލަިއ ފާސްކުރު  (1)   

ނޑަައޅާ ަވގުތެއް ވަންދެން އެތަނެްއގައި ތިބުން؛  އެ އިދާރާައކުން ކަ

ކުށެްއގެ ހެކީގެ ގޮުތގައި ޭބނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެްއޗެްއ   (2)   

 ފެނޭތޯ އެތަނެއް ހޯދުން؛

ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެްއޗެްއ ކުށެްއގެ ހެކީގެ ގޮުތގައި ޭބނުންކުރެވިދާނެ  (3)   

 ފެނިއްޖެނަމަ، އެ އެްއެޗއް އެ އިދާރާެއއްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ެގންދިއުން؛

ޢާންމު ތަނެއްގައި ހުރި މީހެއް ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގަިއ،   (4)   

ނުވަތަ މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަަމށް، ނުވަތަ އެ ަވގުތަކު އެ ުއޅެނީ ކުށެްއ 

ށް ބުއްދިއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ އެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަކެްއ ކުރަން ކަމަ
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ނުވަތަ ހެކިތަކެއް ހުރެއްޖެ ހިނދެއްަގއި، ނުވަތަ ކޯޓު އަުމރަކުން ހުއްދަ 

އަތުަގއި ކުެށްއގެ ހެީކެގ ގޮތުަގިއ  ލިބިގެން، އެ މީހާ

ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ެއއްެޗއް އޮތްކަުމގައި ެއ އިދާރާއަްށ 

ކުރެވޭނަމަ، އެ މީހެްއެގ އަތުން އެ ެއްއޗެއް އެ އިދާރާެއއްެގ ޤަބޫލު

އޮފިސަރުން އަތުލަިއ، ެއ ިއދާރާއެްއގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެ ެއއްެޗްއ 

 ގެންދިއުން؛

 ނެގުން؛ އެތަނާއި އެތަުނގަިއވާ އެްއޗެހީގެ ފޮޓޯ އަދި ީވޑިއޯ   (5)   

 އެތަނެްއގައި ހުރި ޢިމާރާތެއް ބަލައި ފާސްކުރުން؛  (6)   

 އެތަނެއް ކޮެނގެން ބެލުން؛  (7)   

އެތަނެްއގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އެއްެޗއް ހުރިނަމަ، އެ އެްއޗެްއ   (8)   

 ހުޅުވަިއގެން ބެލުން؛

އެތަނެްއގައި ަތޅުލާފައިހުރި އެްއޗެއް ހުރިނަމަ، އެ ތަުޅ ހުޅުވަިއގެްނ   (9)   

 ނުވަތަ ހަލާކުކޮށްލަިއގެން އެ ެއއްެޗއް ބެލުން.

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 4)ށ( ެގ )މި މާއްދާގެ  )ނ(  

އިދާރާތަކަށް ލިބިދޭ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގަިއ،  38އެކަން ކުރެވޭީނ، މި ޤާނޫނުގެ 

 އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޢާންމު ތަނެއް ބަލައި ފާސްުކރުމުގައި އެތަނެްއަގިއ  )ރ(  

( ވަަނ 6ހުރި ޢިމާރާތެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު މި މާއްާދގެ )ށ( ގެ )

ނަންބަރުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިދެނީ، ެއ ޢިމާރާތަކީ އަމިއްަލ 

ރާތެއް ކަމުގައިުނވާ ޙާލަތުގައި ެއކަންޏެެވ. ތަނެއްގެ މާނަިއގައި ހިމެނޭ ޢިމާ

  އަމިއްލަ ތަނެްއގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތެއް ބަލައި ފާސްކުރެވޭނީ، 

 ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 31މި ޤާނޫނުގެ 
އަމިއްލަ ތަންތަން ބަލައި 

 ފާސްކުރުން 
ކޮށްފަިއ ނުވާާހހިނދަކު، ކުށަާކގުޭޅ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާން )ހ(  .31

ހެކި އަމިއްލަ ތަނެއްގައި ހުރިކަމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކަށް ބެލެވޭނަމަ، 

އަދި އެއީ އެ ކުށް ސާބިތުކުުރމަށްޓަކައި ހެކީގެ ގޮތުަގއި ަޝރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް 

އެތަނަކަށް، އެތަުނގެ އެ އެްއޗެއް ހޯދުމަްށ ، ބޭނުންތެރިވެދާނެ އެްއޗެްއ ކަަމށްވާނަމަ
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ވެރިފަރާތުގެ ުނވަތަ އެތަނެްއގަިއ ދިރިއުޅޭ ފަރާެތއް ނުަވތަ އެަވގުތަުކ އެތަަނާކ 

ޙަވާލުެވގެން ހުރި ފަރާތުެގ ރުހުމާ ނުލައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއަްށ 

 ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުންނެވެ.، ވަދެވޭނީ 

މުަރކަށް އެިދ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އަމިއްލަ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަ )ށ(  

 އިދާރާއަކުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާިއރު އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެެވ.

 ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު؛  (1)   

ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ ވެރިފަރާތާބެހޭ   (2)   

 މަޢުލޫމާތު؛

ބޭނުންވާ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ، އެ ފަރާތުގެ  ހޯދަން  (3)   

 މަޢުލޫމާތު؛

 ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އެތަނަކަްށ ވަންނަން ބޭނުންވާ ސަބަބު؛  (4)   

އެތަން ބަލައި ފާސްކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮން ޤާނޫނެއްަގިއ ބަޔާންކުރާ   (5)   

 ކޮން ކުށަކާ ުގޅިގެްނކަން؛

ތަ އެްއޗެއް އެތަނުަގއި ވާކަަމށް ލިބިފައިާވ ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަ  (6)   

 ހެކި؛

އެ އަމުުރގެ ދަށުން ެއއް ަފހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު އެަތނަށް ނުވަތަ   (7)   

 ތަންތަނަށް ވަންނަން އެދޭނަމަ، އެކަން؛

 އެތަނަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ަވގުތު؛  (8)   

 ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެީހގެ ތަފްޞީލު؛  (9)   

އިދާާރގެ ެވރިއެްއގެ ނަމާއި، ސޮާޔއި، އެ އިދާާރެގ  އަމުރަށް އެދޭ  (11)   

 ތައްަގނޑު؛

އަމުރަށް އެދޭ އޮފިސަރުގެ ަނމާއި، ސަރވިސް ނަންބަރު ނުވަތަ ކާކުކަްނ   (11)   

 އަންަގއިދޭ ކާޑު ނަންބަރާިއ، ޭއނާގެ މަޤާމާއި ސޮއި؛

 ކޯޓުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހެޅުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު.  (12)   

ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓު 

 އަމުރު 
އަމުރެއްގަިއ އަންނަނިވި ކަންކަްނ އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްުކރުމަށް ނެރޭ ކޯޓު  )ހ(  .32

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 އަމުރު ނެރެވޭ ބޭނުން؛  (1)   
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 އަމުރުގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްުކރެވޭ ތަން، ނުވަތަ ތަންތަން؛  (2)   

ފާްސކުރެވޭ ތަނަށް ވަެދވޭނީ އެެހން ތަނަކަށް އަމުރުގެ ދަށުން ބަލައި   (3)   

ވަދެގެން ނުވަތަ އެހެްނ ތަނެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމުގަިއވާނަމަ، 

 އެބޭނުމަށްޓަކައި އެތަނަކަށް ަވދެވޭނެކަން؛

 ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ތަުނގެ ވެިރފަރާތުގެ ނަން؛  (4)   

 ފަރާތް؛ އެތަނުން ހޯދަން ބޭނުންވާ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ، އެ   (5)   

އެތަން ބަލައި ފާސްކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮން ޤާނޫނެއްަގިއ ބަޔާންކުރާ   (6)   

 ކޮން ކުށަކާ ުގޅިގެްނކަން؛

 ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެީހގެ ތަފްޞީލު؛  (7)   

އެ އަމުރުން ބާރުދޭ ކަްނކަްނ ކުރުމަށްޓަކަިއ ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރަކަށް   (8)   

  ؛ބާރުގެ ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން 

އެ އަމުރުގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްޓަކައި އެއްފަހަަރށްވުރެ ގިަނ   (9)   

 ފަހަރު އެތަނަށް ނުވަތަ ތަންތަނަށް ވަދެވޭނަމަ، ެއކަން؛

 އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު؛  (11)   

ނުޑެގ   (11)    އެ އަމުރުން ވަނުމަށް ހުއްދަ ދޭ ތަނަކަށް ދުވާލުގެ ނުވަތަ ރޭގަ

ށް ހުއްދަދޭނަމަ އެކަން، ނުވަތަ އެފަަދ ކޮންމެ ވަގުެތްއގަިއވެސް ވަުނމަ

ނަޑއެިޅފައިވާ ަވިކ  ތަނަކަށް ވަެދވޭނީ ދުވާުލގެ ނުވަތަ ރޭަގނުޑގެ ކަ

 ވަގުތުަތކެްއގައި ކަމަށްވާނަމަ ެއކަން.

ނޑިޔާރުގެ ނަމާިއ ސޮއި އަދި ކޯުޓގެ ތަްއަގނުޑ.  (12)     ހުއްދަ ދޭ ފަ

ކޯޓުން ެނރެންވާނީ، އަންނަިނވި އަމިއްލަ ތަނެއް ބަަލއި ފާްސކުރުމުގެ އަމުެރއް  )ށ(  

 ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަެބއް އޮތްކަން ކަށަވަުރކުރުމަށްފަހުގަެއވެ.

ވަންނަން ބޭނުންވާ ތަނުގަިއ މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުށެްއ   (1)   

ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަންއުޅޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަްށ އެކަށީގެްނާވ 

 ުނވަތަ  ން؛ސަބަބެއް އޮތު

އެތަނަކަށް ވަންނަން ބޭނުންވަނީ ކުށަާކ ުގޅިގެން ހޯަދން ބޭނުންވާ   (2)   

ހެއްކެއް ހޯދުމަށް ކަމުގަިއާވނަމަ، އެ އެއްެޗއް އެތަނުަގއި ވާކަމަްށ 

 ޤަބޫލުކުރުމަށް އެކަށީގެްނވާ ަސބަބެއް އޮތުން؛ އަދި
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ފުރިހަމަ  އެތަނަކަށް ވަދެގެން މެނުވީ ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައް  (3)   

 ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ އެކަީށގެންވާ ސަބަެބއް އޮތުން.

ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ މަޤްޞަދު ގެއްލިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތެއްަގއި މެނުވީ،  )ނ(  

ނޑިޔާުރ  އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އެތަންތަނަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ފަ

ނުޑގެ ވަގުުތގަިއ އެަތނަށް ވަނުމުގެ ުހއްަދ ދޭންވާނީ ދުވާުލގެ ވަގުުތަގއެވެ  . ރޭގަ

ރޭަގނުޑެގ  ،ދޭންވާނީ، އެ އަމުުރގެ ދަށުން ކުރަންއެދޭ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު

ނިޑޔާރަްށ  ވަގުުތަގއި އެތަެނއް ބަލަިއ ފާސްކުރުމުގެ މަޤްޞަދެްއ އޮްތ ކަމަށް ފަ

 ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެއވެ.

 ގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކޯުޓ އަމުރެއް  )ރ(  

ނުވާހާހިނދަކު، އެ އަމުރު ެދމިއޮންނާނީ، އެ އަމުރުަގއި ަބޔާންކުރާ ތަން ނުވަތަ 

ތަންތަން ބަލައި ފާސްކޮށް ނިމެންދެން ނުވަތަ އެ އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން 

 ނުވަތަ އެ އަމުރު ބާޠިލުކުރަްނދެނެވެ.

  އަމުރަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ ހޯދާ ހޯދުމެއްގަިއ،  މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ )ބ(  

    އެ އަމުުރގައި ަބޔާންކުރާ ެއއްެޗއް ނޫން އެހެން ެއއްެޗްއ ފެނިއްޖެނަމަ، އަިދ 

އެ ެއއްޗަީކ، އެހެން ޖިނާީއ ކުށަކާގުޅޭ ެހއްެކއްގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުެރވިދާނެ 

    ސަަރށް ބެލެވޭނަމަ، އަިދ އެްއޗެްއކަމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފި

     އެ އެްއޗެއް ފޮރުވުުމގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ ނައްތާލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް 

އެ އޮފިސަރަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭަނމަ، އެ އެްއޗެއް ހިފެހެއްޓުމުެގ ބާރު، އެ އަމުރުން 

 ދޭ ކަމުގައި ބެލޭނެެއވެ.

މުރެްއ ނެރޭއިރު، ބަލަިއ މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަ )ޅ(  

ފާސްކުރަންޖެހޭ ތަނާއި ފާސްކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކަްނކޮށް 

ނޑިޔާރު ދޭްނވާނެެއވެ.  ނިންމުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްަދތެއް ފަ

 
ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރު 

 ތަންފީޛުކުރުން 
ދެޭވ ތަނެއް، އެ އަމުރުަގިއ ކޯޓު އަމުެރއްެގ ދަށުން ބަލަިއ ފާސްކުރުމަށް ހުއްދަ )ހ(  .33

ނަޑއަޅާފަިއވާ މުއްދަުތގައި ބަލައި ފާސްކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.  ކަ

ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެްއ ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބާރު، އެ އަމުރަށް އެދޭ ޤާނޫނު  )ށ(  

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއެްއގެ ހުްއދަކުރެވިފަިއވާ ކޮންމެ އޮފިސަަރކަށްމެ ލިބިގެންެވެއވެ.
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         އަދި އެ އަމުރުގެ ދަށުްނ ކުރުމަށް ބާރުދޭ ކަންަކން ކުރުމުގެ ބާރު، 

     އެ އޮފިސަރުންނަށާިއ، ެއ އޮފިސަރުންނާއެކު އެ އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމަށް ދާ 

 އެ އިދާާރގެ ހުއްދަކޮށްފަިއވާ ެއހެން އޮފިސަރުންނަށްވެސް ލިބިގެންެވއެެވ.

ގައި ހުއްދަ ދީފަިއވަނީ ހަމައެކަނި ތަނެްއގެ ވަިކ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުެރއް  )ނ(  

ބައެއް ުނވަތަ ސަރަޙައްެދއް ަބލައި ފާސްކުރުމަށް ކަމުަގިއވާަނމަ، އެ ބަެއއް ުނވަތަ 

 ސަރަޙައްދެއް ފިަޔވައި އެހެން އެްއވެސް ތަނެއް ބަަލއި ފާސްކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.

ނުވާހާހިނދަކު، ބަލައި  ށްަފއި އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮ )ރ(  

ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ތަްނފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން އަިމއްަލ ތަނަކަށް ވަނުމުެގ 

 ކުރިން، އެތަުނގައި ތިބި ބަަޔަކށް އެތަނަށް ވަންނަކަން އަްނަގންވާނެެއވެ.

 ބަލައި ފާސްކުރުުމގެ އަމުެރްއ ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއ ެއ އަމުރުަގއި ބަޔާންކުރާ  )ބ(  

ތަނަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަަރކު ދާއިރު، އެތަނެްއގެ ވެރިފަރާްތ 

އެތަނުަގއި ހުރިނަމަ، އެތަން ބަލައި ފާސްކުރަްނވާނީ، އެ ފަރާތުގެ ހާޒިުރގަެއވެ. 

އެތަނުގެ ވެރިފަރާތް އެ ތާނގައި ހާޒިުރވެ ނެތް ޙާލަތެއްގައި އެތަން ބަލަިއ 

ޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއްގެ ފާސްކުރަންވާނީ، އެ ފަރާުތެގ މަ

ހާޒިރުގަެއވެ. އަދި ޤާނޫުނ ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރު އަންނަނިިވ 

 ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.

އެ އޮފިސަރުގެ ތަޢާރުފެއް ެއ ފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހު އޭނާއަކީ ޤާނޫނު   (1)   

އަްނގައިދޭ ަރސްމީ ލިޔުމެްއ  ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރެއްކަން

 އޭނާއަށް ދެްއކުން؛ އަދި 

 ކޯޓު އަމުރުގެ ކޮޕީެއއް އޭާނއަްށ ދިނުން.  (2)   

ނުވާހާހިނދަކު، ބަލައި  އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި  )ޅ(  

ފާސްކުރަންޖެހޭ ތަނުގައި އެަތނުގެ ވެރިފަރާތް ުނވަތަ އެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު 

ޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން މީހަކު އެތަނުގައި ނެތްނަމަ، އެތަނެއް ބަަލިއ ޙިމާ

 ފާސްކޮށްގެންނުވާެނއެެވ.

ބަލައި ފާސްކުރުުމގެ އަމުެރްއ ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަރު، ެއ ބަލައި ފާްސކުރުމާގުޭޅ  )ކ(  

މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ރެކޯޑުުކރަންވާނެެއވެ. ެއގޮތުން ެރޯކޑުކުރުމުަގއި، ބަަލއި 

ރާ ތަނުގައި ާހޒިރުވެ ތިބި މީހުންނާއި، އެތަނަށް ަވތް ވަގުާތއި، އަމުުރ ފާސްކު
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ތަންފީޛުކުރި އޮފިސަރުންނާއި، ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ތަނުން ނެގޭ ކޮންމެ އެއްެޗއްެގ 

 ތަފްޞީލު، އެ ެއއްެޗއް ނެގުުނ ތަން އެނގޭނެ ގޮތަށް ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

މަޢުލޫމާތު ަވގުތުްނ ަވގުތަށް ލިޔުމުން މި މާއްދާގެ )ކ( ގަިއ ަބޔާންކުރާ  )އ(  

ރެކޯޑުކުރުމަކީ ޢަމަލީގޮތުން ދަތިކަމަކަށްވާނަމަ، ބަލައި ފާސްކޮށް ނިމުމަށްފަހު 

ވީއެންމެ ައވަހަކަށް އެ ބަލަިއ ފާސްކުރުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެ އޮފިސަރު ިލޔުމުްނ 

ރުމާުގޭޅ ރެކޯޑުކުރަްނވާނެެއވެ. ބަލަިއ ފާސްކުރުމަކާުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑުކު

 އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނުކރަންވާނެެއވެ.

ބަލައި ފާސްކުރުމާ 

ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނު 

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް 

 ލިބިދޭ އިތުރު ބާރު 

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއަުކން ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ައމިއްލަ ތަނެއް ބަަލިއ  )ހ(  .34

އަންނަނިވި ބާރުތައް، އެ އަމުރު ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަރުންނަށް  ،ގައި ފާސްކުރުމު

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ކޯޓު އަމުުރގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ތަނަށް ވަދެ، ެއތަން ބަލަިއ   (1)   

 ފާސްކުރުމަށް އެކަީށގެންވާ ވަުގތު އެތަނުގައި ތިބުން؛

ކަމަށްވާނަމަ،  އެތަނަށް ވަނުމަށްޓަަކއި އެެހން ތަނަކަށް ވަންނަންޖެހޭ  (2)   

ނުވަތަ އެތަނަށް ވަެދވޭނީ އެހެން ތަނެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށްވާނަމަ، 

 އެތަނަށްވެސް ވަނުން؛

ހެކީގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުރެވިާދނެ އެއްެޗއް ނުވަތަ ކުށްކޮްށެގން ހޯދާފައިވާ   (3)   

މުދަލެއް އެތަނުގައި ހުރިކަމަްށވާނަމަ، އެ ެއއްެޗއް އެ އިދާރާގެ ބެލުމުެގ 

 ގެނައުން؛ ދަށަށް

 އެތަނާއި އެތަުނގައި ހުރި ކަާމބެހޭ އެއްޗެީހގެ ފޮޓޯ އަދި ީވިޑއޯ ނެގުން؛  (4)   

އެތަނެްއގައި ެއަވގުތު ހުރި މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވާނަމަ،   (5)   

 އެކަމެއް ކުރުން؛

 ؛ތަޅުލާފައި ހުރި ދޮރެއްގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެދޮރެއް ުހޅުވުން  (6)   

ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުޑަދޮެރއްެގ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ނުވަތަ ކުޑަދޮުރ   (7)   

 ؛ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެ ުކޑަދޮރެއް ހުޅުވުން 

ނޑުން ބަެއއް   (8)    ނުވަތަ ފަންގިފިލާއިން  ،ނުަވތަ ފާރުން ބައެއް ،ތަޅުންގަ

ބައެއް ހަލާކުކޮށްަލއިގެން ުނަވތަ ތަނެއް ކޮނެގެން ބަލަންޖެހޭ އެއްެޗްއ 

 ؛ވަތަ ތަނެއް ބެލުންނު
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ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ފޮށްޓެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ެއްއޗެއް ހުޅުވަިއގެްނ   (9)   

 ނުވަތަ ހަލާކުކޮށްލަިއގެން ބަލަންޖެހޭ އެއްޗެއް ބެލުން؛

އެތަނެްއގައި އޮތް އުޅަނދެްއ ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ަކމަށްވާނަމަ،   (11)   

 އެކަމެއް ކުރުން.

( ވަނަ ނަންބަރުގެ 9( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )6ގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  

ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަކންކަން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ އިދާރާެގ އޮފިސަރުްނ 

ބާރުގެ ބޭނުން ނުކޮށް ކުރެެވން ނެތް ޙާލަތުގައި  ،އެއިން ކަެމއް ،ކުރަންވާނީ

 އެކަންޏެވެ.

ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އުޅަނެދްއ ( ވަނަ ނަންބަރ10ުމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

 ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ޮގތުގެމަތިންނެވެ. 35ބަލައި ފާސްކުރެވޭީނ، މި ޤާނޫނުގެ 

އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި 

 ފާސްކުރުން 
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ  )ހ(  .35

 ތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.ބާރު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ  )ށ(  

ނަޑއެިޅގެން ެއ ބާރު ލިބިދޭ ޤާނޫނު  އިޚްތިޔާރު ލިބިގެްނވަނީ، ާޤނޫނަކުން ކަ

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަެށވެ.

ތްަތކުގެ ތެެރއިްނ ޙާލަތެއްަގއި މެނުވީ، މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޙާލަ )ނ(  

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއަަކށް އުޅަނދެްއ ބަލައި ފާްސކުެރވޭނީ ކޯުޓ އަމުެރއްެގ 

 ދަށުންނެވެ.

ކޯޓު އަމުރަާކ ނުލައި، އުޅަނދެއް ބަލައި ފާްސކުރެވޭީނ، ައންނަނިވި ޙާލަތްތަުކެގ  )ރ(  

ގެންވާ ހެީކެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ތެރެއިން ޙާލަތެއް ވުޖޫދުގަިއވާކަމަށް އެކަށީ 

 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތުަގއެވެ.

  ޤާނޫނަކުން ގެންުގޅުން މަނާުކރާ ތޫނު އެްއޗެްއ ނުވަތަ ޮގވާ ެއްއޗެްއ   (1)   

 އެ އުޅަނެދއްަގއި އޮތުން؛

 އެ އުޅަނެދއްަގއި މަސްތުާވއެްއޗެއް ހުރުން؛  (2)   

 އި ަވގަށް ނަާގފައިވާ މުދާ ހުރުން؛އެ އުޅަނެދއްގަ   (3)   

 އެ އުޅަނެދއްަގއި ކުށްކޮްށގެްނ ހޯދާފައިވާ މުދާ ހުރުން؛  (4)   

ކުށެއް ކުރުުމގައި ބޭނުންކޮށްަފއިވާ އެްއޗެއް އެ އުޅަނެދއްަގއި އޮތްކަމަްށ   (5)   
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 ބެލެވުން؛

 ކުށެއް ކުރުމަށްޓަަކއި ބޭނުންުކރި އެްއޗަކަށް އެ އުޅަނދުވުްނ؛  (6)   

ނދުގަިއ ކުެށއްގެ ަޢމަލު ހިންގަމުންދާކަމަށް، ނުވަތަ ކުުށެގ އެ ުއޅަ  (7)   

ޢަމަލެއް އެއުޅެނީ ހިނގަންަކން، ނުވަތަ ކުުށގެ ޢަމަލެްއ ދާދި ދެންމެ 

ހިނގައިފިކަމަށް، އެކަީށގެންވާ ސަބަބުގެ ަމއްޗަްށ ބިނާކޮށް، 

 ޤަބޫލުކުރެވުން.

ތެރެއިން ޙާލަތެްއ  މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަުކގެ  )ބ(  

ވުޖޫދުަގއިާވކަމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަަރކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، 

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އެ ުއަޅނދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު، އެ އޮފިސަރަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ދަށުން ޤާނޫނު  ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އުޅަނެދއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ޅ(  

ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއަކަށް ިލބިދޭ ބާރެއްގެ ބޭނުން ހިފުމުގަިއ، ެއ އުޅަނެދްއ 

ބަލައި ފާސްކުރެވެނީ ކޮން މަޤްޞަދެއްަގއި ކަމާމެދު އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުްނ 

  ސުވާލުކޮށްފިނަމަ، އެ އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރެވެނީ، މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުިރ 7ެފށިގެން )( ވަނަ ނަންބަރުން 1)

ނަންބަރުތަކުގައި ަބޔާންކުާރ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން ޙާލަތެއްަގއިކަްނ 

 އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް ސާފުޮކށްދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ތެރޭގައި، ދުއްވާަފއިދާ އުޅަނދެްއ  )ކ(  

ޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރާިއ، ޕާކްކޮށްފަިއވާ ނުވަަތ ހުއްޓުަވއި، އެ އު

ބަނދަރުކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާުރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 

 އިދާރާއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާައކީ ފުލުހުން ކަމުގަިއވާ ޙާަލތުގަިއ، މި މާއްދާެގ  )އ(  

ންކުރާ ުއަޅނދެއްަގއިވާ މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް )ރ( ގައި ަބޔާ

 ގެނައުުމގެ ބާރުވެސް ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

އުޅަނދެއް އޮތް ތަނެްއގައި ބާއްަވއިގެން އެ ުއޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަީކ  )ވ(  

އި އެ އުޅަނދެއް ބަލަިއ ފާސްކުރުމަށްޓަކަ ،ކުރެވޭނެ ކަމެްއކަމުަގއި ނުާވނަމަ

އެކަންކުެރވޭނެ އެހެން ތަނަަކށް، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ އުޅަނދެްއ 
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 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަުރންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ،ގެންދިޔުމުގެ ބާރު 

( ވަނަ ނަންބަރުން 1މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) ،އުޅަނދެއް ބަލައި ފާްސކުރުުމގައި  )މ(  

ރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުަގއި ބަޔާންކުާރ ( ވަނަ ނަންބަ 5ފެށިގެން )

އެްއޗެއް އެ އުޅަނދުަގިއވާނަމަ، އެ އެްއޗެއް ހިފެހެއްުޓމުގެ ބާރު، ޤާނޫނު 

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ުމވަްއަޒފުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )މ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އުަޅނދެއްަގއިވާ އެްއެޗްއ  )ފ(  

ވަނަ މާއްދާަގިއާވ  36ޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ހިފެހެއް

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ކޯޓު އަމުެރއްެގ ދަށުން ުއޅަނދެއް ބަލަިއ ފާސްކުރުުމގަިއ، ވަކި ާޚއްަޞ  )ދ(  

     ،ކަންތައްތަެކއް ކުރުމުގެ ބާުރ އެ އަމުރުަގއި ބަޔާންކޮްށފައިނުވާ ޙާލަތުަގއި

ދި )މ( އިން ބާރު ލިިބދޭ ކަންކަން ކުރުމުެގ މި މާއްދާގެ )ކ(، )އ(، )ވ(، އަ

ބާރު، އެ އަމުރުގެ ދަށުން އުޅަނދެއް ބަަލއި ފާސްކުރާ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ 

 އިދާރާގެ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ދ( ގައި އެެހން އޮތްނަމަވެސް، އުޅަނެދްއ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ  )ތ(  

ފީޛުކުރާ އިދާާރގެ އޮފިސަރުްނ ތަންފީޛުކުރަންވާނީ، ކޯޓު އަމުރެއް ޤާނޫނު ތަން

އަމިއްލަ ތަނެއް ބަަލއި ފާސްުކރުމުގެ އަމުރެއް ތަންފީުޛކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  33އިޖުރާއަތުތައް ކަުމގައި މި ޤާނޫނުގެ 

 އިޖުރާއަތުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތެގމަތިންނެވެ.

ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން އަިމްއލަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުުމގަިއ، ހެީކގެ ގޮުތގަިއ  )ހ(  .36 ހެއްޓުން މުދާ ހިފެ 

ބޭނުންކުރުމަށް އެ އަމުރުން ހިފެހެއްޓުމަށް ހުއްދަކުރާ އެއްެޗްއގެ، ނުވަަތ 

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަށީެގންވާ ހެކި ލިބިފައިާވ 

ފޮޓޯ އަދި ވީިޑއޯ ނެގުމުގެ ނުވަތަ އެ ެއއްަޗުކން ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ އެްއޗެްއގެ 

ނުވަތަ ެއ ެއއްަޗކުން ބަެއއް ނުވަތަ ެއ ެއއްެޗއް އެުކގަިއ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު، 

 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ތަނަކުން ހޯދަން ބޭނުންވާ  ހެކީގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުރުަމށް ބަލައި ފާސްކުރެވޭ )ށ(  

އެްއވެްސ ބާވަެތއްެގ އިލެކްޓްރޯނިްކ ވަސީލަެތްއގައި ަރއްާކކޮށްފަިއާވ އެްއޗަކީ 

 ،މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ެއ މަޢުލޫމާތު ބެލޭނެ އަދި ކިޔަން އެނގޭނެ ގޮތަކަށް 
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އަދި އެތަނުން ގެންދެވޭެނ ގޮތަކަްށ ހުށަހެޅުމަށް ެއންގުމުގެ ބާރު ޤާނޫުނ 

 ފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިަސރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ތަން

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ިޑޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާުޒގެ  )ނ(  

ދަށުގަިއވާ ތަކެތި ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަރުންނަށް 

 ލިބިގެނެއް ނުެވެއވެ.

އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުުމގަިއ ހިފަހައްޓާ މުދަލުެގ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓު  )ރ(  

އިންވެންޓަީރއެްއ، ކޯޓު އަުމރު ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަުރ އެކުލަވާލަްނވާނެެއވެ. 

އެކަން ކުރަްނވާނީ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އެހެން ޮއފިސަރަކާއި، މުދަުލެގ 

ތުގެ މަޞްލަޙަތު ވެރިފަރާތުގެ ުނވަތަ ވެރިފަާރތް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ވެިރފަރާ

 ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެްއގެ ހާޒިރުގަެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަުށން ހިފެހެއްޓޭ މުދަލުގެ އިންވެންޓަރީގެ ކޮޕީެއއް،  )ބ(  

މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް، ނުވަތަ އޭނާ ނެތް ޙާލަތެއްގައި ެވރިފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު 

 ޛުކުރާ އިދާރާގެ ޮއފިސަރު ދޭންވާނެއެވެ.ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަށް ޤާނޫނު ތަންފީ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާ އެއްެޗއްަސކީ، އަްނނަނިވި ކަންކަމަށް  )ޅ(  

ބޭނުންކުރެވިދާނެ ެއއްެޗއްެސެވ. އަދި އެ އެްއެޗއްސަކީ ެއކަންކަން ނިމެންދެން 

 ވެ.ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓިދާނެ އެްއޗެއްސެ 

 ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ތަޙްޤީޤެްއގައި އެ ެއއްޗެހި ބޭނުންކުރުމަށް؛  (1)   

ޖިނާއީ ކުށެްއެގ ޝަރީޢަތުގަިއ ހެއްެކްއގެ ގޮތުަގއި އެ އެްއޗެިހ   (2)   

 ބޭނުންކުރުމަށް؛

އެ އެްއޗަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ އެްއޗެއް ކަުމަގއި ބެލުމުގަިއ   (3)   

އެ ެއއްެޗްއގެ ޙަޤީޤީ ވެރިފަރާްތ ، އެކަީށގެންވާ ހެކި ލިބިފަިއާވނަމަ

 ހޯދުމަށް.

މި މާއްދާގެ )ޅ( ަގއި އެެހން އޮތްނަމަވެސް، ހިފެހެއްޭޓ އެްއޗެއް ހިފެހެއްިޓ  )ކ(  

ބޭނުން ނިމުމަކަށް އައުމާއެުކ، އެ ެއއްަޗކީ ދިވެހިރާއްެޖއަށް ގެނައުން ނުވަަތ 

މަ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގެންުގޅުން ަމނާ އެްއޗެްއ ކަުމގައިުނވާނަ

އިދާރާއިން އެ ެއއްެޗއް އެ ެއއްެޗއްގެ ވެރިފަރާތާ އަނބުރާ ޙަވާލުކުރަންވާެނެއވެ. 

އަދި ހިފެހެއްޓޭ ެއްއޗަކީ، ހަމައެކަނި ެއ ެއއްެޗްއގެ ކޮީޕއެއް ުނވަތަ ފޮޯޓެއްއ 
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    އޮތުމުން ފުދޭނެ އެއްޗެއް ކަމަށްވާނަމަ، އެކަން ކުރުަމށްފަހު، އެ އެއްެޗއް، 

ެއއްެޗއްގެ ވެރިފަރާތާ ޙަާވލުކުރަންވާނެެއވެ. ނުވަތަ އެ އެްއޗަކީ، މަޢުލޫމާުތ  އެ

ރައްކާކުެރވޭ އެްއޗެްއ ކަމުަގިއވެފައި، ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވަީނ އެ އެްއޗެްއގަިއާވ 

މަޢުލޫމާތު އެކަނި ކަމުަގިއާވނަމަ، އަދި އެ މަޢުލޫމާތަކީ ނަކަލުކުެރވިދާނެ 

އެ މަޢުލޫމާތަކަށް ވާސިލުވެ، އެ މަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، 

 ނަކަލުކުރުމަށްފަހު، އެ ެއއްެޗްއ އެ ެއއްެޗއްގެ ވެރިފަރާތާ ޙަާވލުކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ކ( ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަަދއިން ހިފެހެއްޓޭ ެއއްެޗއް އެ އެްއޗެްއެގ  )އ(  

ެނގޮތް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ވެރިފަރާތަށް އަނބުރާ ަރއްދުުކރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ކ( އެހެން އޮތުމަކުން، މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓިފައިވާ  )ވ(  

އެްއޗެްއ، ވަކި ުމއްދަތަކަށް ިހފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމަށް ަކމާބެހޭ ކޯޓަކަށް ލިބިދޭ 

 ނާންނާނެއެވެ. އެްއވެސް ބާރަކަށް އުނިކަމެއް

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާ އެއްޗެިހ، އެ އެްއޗެހީެގ ވެރިފަރާތާ އަނބުރާ  )މ(  

      ޙަވާލުކުެރވެންދެން ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުާރ އެނޫންވެސް ގޮަތކަްށ 

އެ ެއއްެޗއްސާމެދު ޢަމަލުކުެރވެންދެން ހުންނާނީ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރގެ 

ނަޑއަޅާ ތަނެްއގަެއވެ. އެންމެ އިސް  ފަރާތުން ކަ

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެްއެވސް އެްއޗެއް ހިފެހެއްިޓއްޖެނަމަ، އެ ެއއްެޗްއ  )ފ(  

ރައްކާތެރިކަންމަތީ ބެލެހެއްޓުަމކީ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ ިއދާރާގެ އެންމެ އިްސ 

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެެކވެ.

އްކާތެރިކަާމއެުކ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ އެްއޗެހި ރަ )ދ(  

ނަޑއަޅަންޖެހޭ އުސޫލުަތްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ަގވާއިުދގަިއ  ކަ

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ.

މުދާ ހޯދުމަށް ކޯޓުގައި 

 އެދުން 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  36ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .37

   ފެހެއްޓި މުދަލެއް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ަކމަށް ބުނެ، ނުވަަތ ހި

އެ މުދަލުން ބަރީޢަވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އެ މުދާ ހޯދުމަށް 

 އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤ، އެ މުދަލެްއގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ )ށ(  
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 އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނުކރަންވާނެެއވެ.

     މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު،  )ނ(  

ނޑަައޅައިފިނަމަ،  އެ މުދަލެއް ހިފަހައްޓާފައިވަީނ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކޯޓުން ކަ

އަދި އެ މުދަލަކީ ދިވެހިރާއްެޖއަށް ގެަނއުން ނުވަތަ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ގެްނގުޅުްނ 

މަނާ އެްއޗެއް ކަމުަގއިނުވާަނމަ، އެ މުދަލެްއ އެ މުދަުލެގ ވެރިފަރާތާ އަނބުާރ 

 ޙަވާލުކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުުކރަންވާނެެއވެ.

     ދަުށން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު،  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ރ(  

އެ މުދަލެއް ހިފަހައްޓާފައިަވނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތެގމަތިން ކަމަށް ކޯޓުން 

ނަޑއަަޅއިފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ( ަގއި ބަޔާންކުާރ  36ކަ

ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ކަންކަމުަގއި ބޭނުންކުރުމަށްަޓކައި އެ މުދާ، އެ އިދާާރގެ 

 ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްަސލައަކީ، އެ މުދަލުން  )ބ(  

ބަރީޢަވުމުގެ ސަބަބުން ގެްއލުން ލިބޭ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެްއ 

 ކަމުގަިއވެފަިއ، މައްސަަލިއގަިއ ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަންަކމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު 

އެންމެ އިންޞާފުވެިރ ގޮަތކީ އެ މުދާ އެ މުދަލުެގ ވެރިފަާރތާ ޙަވާލުކުރުން ކަމަްށ 

ނޑަައޅާ ޝަރުޠުތަަކކާއެކު އެ މުދަލެއް،       ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ކޯޓުން ކަ

 އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތާ އަނުބރާ ޙަވާލުކުރުމަށް ކޯޓަށް އަމުުރކުރެވިދާނެެއވެ.

     އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ހިެފހެއްޓިފައިވާ މުދަލެްއ، މި މާއްދާގެ )ބ( ަގއި  )ޅ(  

އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ދޫކޮށްފިނަމަ، އެ މުދާ ހިފަހައްޓަން 

ބޭނުންވި ތަޙްޤީޤަށް އޭެގ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަަސރެއް ކޮށްފާނެ ކަމަްށ 

ނޑިޔާރަށް ބެެލވޭނަމަ، ެއ މުދަލެއް ެއ މުދަލުގެ ވެިރފަރާތާ ޙަ ވާލުކުރުމަށް ފަ

 އަމުރުކޮށްގެންުނވާނެެއވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 މީހުން ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުރުމާއި ހައްޔަރުކުރުން 

 
 މީހުން ހުއްޓުވުމާއި 

 ބަލައި ފާސްކުރުން 
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ގޮުތގެމަތިން މެނުވީ، އެްއެވސް މީހަކު ހުއްުޓވަިއ،  )ހ(  .38

 އި، އެ މީހަކު ބަލައި ފާސްކޮްށގެންނުވާނެެއވެ.އެ މީހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލަ
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ނަޑއެިޅގެން އެހެން ގޮތަކަށް  )ށ(   މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކަ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުގައި ިފޔަަވއި، ޖިނާއީ ކުްށކުށާ ގުިޅެގން މީހުން ހުއްޓުވައި، 

ނާޑއި ފޭރާން ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ ބާ ރު ލިބިގެންވަީނ މީހުންގެ ހަށިގަ

 ފުލުހުންނަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތުަގއި ފިަޔވަިއ އެހެްނ ކޮންމެ ޙާލަތެއްަގއި،  )ނ(  

ކޯޓު އަމުރެްއެގ  ،މީހެއްގެ ނުރުހުމުގަިއ، އެ މީހަކު ހުއްުޓވައި ބަަލއި ފާސްކުެރވޭނީ

 ދަށުންނެވެ.

ކުުށގެ ވެށިން  ބަލައި ފާްސކުެރވޭނީ، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުަލއި މީހަުކ ހުއްޓުަވއި )ރ(  

ފެންނަ ނުވަތަ ކުށެއް ކުރުމަށްފަހު ކުށުގެ ވެށި ދޫކޮށްދިޔަތާ ގިނައިރުތަެކްއ 

ނުވަނީސް ފުލުހުންނާ ދިމާވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަީށގެްނާވ ސަބަބުގެ މަްއޗަށް 

ތެއްގަިއ ބިނާކޮށް އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ޝައްކުކުރުމުގެ ހައިިސއްޔަުތ އުފެދޭ ޙާލަ

 އެކަންޏެވެ.

އަނިާޔވެރި ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ގެންގުޅޭ ެއްއޗެްއކަމަށް ބެލެވޭ ވަިޅއެްއ   (1)   

ނުވަތަ ޚަންޖަރެއް ނުވަތަ ތޫނު އެއްެޗއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ކަމުަގިއ 

 ބެލެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެްއެޗއް އޭާނގެ އަުތގައި އޮތްކަމަށް ބެލެވުން؛

 ތުާވއެްއެޗއް ނުވަތަ ބަނގުރާ ހުރިކަމަްށ ބެލެވުން؛އޭނާގެ އަތުަގއި މަސް  (2)   

އޭނާގެ އަތުަގއި ވަގަށް ަނގާފަިއވާ ެއއްެޗއް ުނވަތަ މިލްކުވެރިކަްނ   (3)   

 ސާބިތުކޮށްނުދެވޭ ެއއްެޗއް ހުރިކަމަށް ބެލެވުން؛

 އޭނާގެ އަތުަގއި ކުށްކޮްށގެން ހޯދާފައިވާ ެއއްެޗއް ހުރިކަމަށް ެބލެވުން؛  (4)   

ޑު ކުެށއްގެ ހެީކގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުެރވިދާނެ އެްއޗެއް އޭާނެގ ޖިނާއީ ބޮ  (5)   

 އަތުަގއި ހުރިކަމަށް ބެލެވުން.

މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ހަްއޔަރުކޮްށ  )ބ(  

ވަނަ މާއްދާގަިއ  53ބަންދުގައި ބަހައްޓާފަިއވާ މީހަކު، މި ޤާނޫނުގެ 

ގޮުތގެމަތިން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ އެއްވެްސ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ބާރެއް މި މާއްދާއިން ހަންޏެއް ނުކުރެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާްނވެގެްނވާ ޙާލަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ ޙާލަތެއްަގއިވާ މީހަުކ،  )ޅ(  

ކަންކަްނ  އެ މީހަކާ ގުޭޅގޮތުްނ އަންނަނިވި ،ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހުއްުޓވައި 
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 ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ،ކުރުމުގެ ބާރު

 އެ މީހަކީ ކާކުކަން ބުނެދިނުމަށް އެދުން؛  (1)   

އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަްށ ނުވާގޮތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް   (2)   

 ގެނައުން؛

ލައިގެންހުރި  ،އެ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަެނއް ފިޔަަވއި، އެހެން ތަންތަން  (3)   

ދުން މަތިން އަތްލައިގެން ނުވަތަ ޑިޓެކްޓަރެއް ޖައްަސިއގެން ބަލައި ހެ

 ފާސްކުރުން؛

އެ މީހެއްގެ އަތުަގއި އޮތް ެއއްެޗއް ނުވަތަ އެ މީހަކު ހިފައިގެން ހުރި   (4)   

 އެްއޗެއް ބަަލއި ފާސްކުރުން؛

އެ މީހަކު ލައިގެންހުރި ހެދުމެއްގެ ޖީބު ނުވަތަ އެއްެޗްއ   (5)   

 އެ ހެދުމެއްަގއިވާ އެހެން ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުން؛ ރައްކާކުެރޭވގޮތަށް

 މޫނު ނިވާކޮށްގެން ހުރިނަމަ، މޫނު ހާމަކުރުން؛  (6)   

ކުށެއް ކުިރކަމުގެ ތުހުމަތުަގިއ ހެއްކެްއގެ ގޮުތގައި ބެެލޭވނެ އެްއޗެްއ   (7)   

އެ ެއްއޗެއް ފުލުހުންެގ ބެލުމުގެދަށަށް  ،އޭނާގެ އަތުަގއި އޮތްނަމަ

 ގެންދިއުން؛

 ،އެހެން މީހަކަށް ެގއްލުމެއް ެދވިދާނެ ެއއްެޗއް އޭނާގެ އަުތަގއި އޮތްނަމަ  (8)   

އެަވގުތަކަްށ، ވަގުީތގޮތުން، އެ އެްއޗެްއ ފުލުހުންެގ ބެލުމުގެދަށަށް 

 ގެންދިއުން.

ނޑު ފުލުހުން  )ކ(   މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން މީހެއްގެ ހަށިގަ

ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާގެ ގައިަގިއ އަތްލަންވާނީ، އަިދ  ބަލައި ފާސްކުރުމުގަިއ،

އޭނާ ބަލައި ފާސްކުެރވޭއިރު އެތާނަގއި ތިބެންވާނީ، ބަލަިއ ފާސްކުރެވޭ މީހާާއ 

 އެއް ޖިންސެްއގެ މީހުން އެކަްނޏެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ހުރި މީހަކީ، 6މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ) )އ(  

އަަޅއިގެންހުރި ައންހެނެއް ކަމުަގއިވާނަމަ، ޭއނާގެ މޫނު ހާމަކުރަން  މޫނުބުރުގާ

އަންގަްނވާނީ، އަދި ހާމަކުރާިއރު ހާޒިރުވެ ހުންނަންވާނީ، ޭއނާއާ ެއއް ޖިންސެްއެގ 

 އޮފިސަރެެކވެ.

މި މާއްދާގެ )ކ( ނުވަތަ )އ( ަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން ަޢމަލުކުރުމުގައި ކުށުެގ  )ވ(  
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ެއއް ޖިންސުގެ އޮފިސަރަކު އެތަުނަގއި ނެތްނަމަ، އޭނާއާ  ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ

އެއް ޖިންސުގެ މީހަކު އެތަނަށް ހާޒިރުކުރުވަިއ، އެ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ކުށުެގ 

ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެެއވެ. އެ ޙާަލތުގައި މީހަކު ބަލައި 

ސްކުރެވޭ މީހާއާ ެއްއ ފާސްކުރެޭވއިރުވެސް އެތާނަގއި ތިބެންވާނީ، ބަލައި ފާ 

 ޖިންސެއްގެ މީހުން އެކަންޏެވެ.

ކޯޓު އަމުެރއްެގ ދަށުން މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުުމގަިއ، ެއ ައމުރުގައި ވަިކ ޚާްއަޞ  )މ(  

ކަންތައްތަެކއް ކުރުުމގެ ބާުރ ދީފައިނުވާނަމަ، މި ާމއްދާގެ )ބ(، )ޅ(، )ކ(، 

ރުލިބިދޭ ކަންކަން ކުރުުމެގ )އ(، އަދި )ވ( ގެ ދަށުން ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ބާ

 ބާރު، އެ އަމުުރގެ ދަށުން މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރާ ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ނަމާއި ޢުމުރު ބުނުމަށް 

 އެންގޭނެ ޙާލަތްތައް 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގެ ެތރެއިން ޙާލަތެއްަގިއވާ މީހެްއގެ ނަމާއި ޢުމުރާއި  )ހ(  .39

އެކަުމގެ ހެކި ދެްއކުމަށް އެންގުމުގެ ބާުރ ، އެޑްރެސް ބަޔާްނކޮށްދިނުމަށާއި 

 ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ކުށެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް ފެންނަ މީހާ؛  (1)   

ކުށެއް ކޮށްފަިއވާ ކަމަށް އެކަީށގެންވާ ހެީކގެ މައްަޗށް ބިނާކޮށް   (2)   

 ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ؛

 ރައްުދވާ މީހާ؛ކޯޓު އަމުރެއް ތަންފީުޛކުރުމަށްޓަކައި އެ އަމުރު   (3)   

ފުލުހުން ހިންގަމުންގެންދާ ތަޙްޤީޤެއްަގއި އެހީތެރިެވވިދާނެ ފަރާތެއް ކަމަށް   (4)   

 ފުލުހުންނަށް ފެންނަ މީހާ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ ބާރެއްގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި،  )ށ(  

ންގެނީ ކޮްނ މީހެއްގެ ނަމާއި ޢުމުރާިއ އެޑްރެްސ ބަޔާންކޮށްދިުނމަށް އެ

 މަޤްޞަދެއްގަިއ ކަމާމެދު އެ މީހާ ސުވާލުކޮށްފިނަމަ، ެއަކން ކުރަން އަންގަީނ، 

( ވަނަ ނަންބަުރގެ 4( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮްނ 

 ށްދޭންވާނެެއވެ.ޙާލަތެއްަގއިކަން އޭާނއަށް ސާުފކޮ

    އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ޙާލަތުގައި ިފޔަަވއި،  )ނ(  

   ވަނަ މާއްދާާއއި،  38މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ޙާަލތްތަކުަގއާިއ، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަަނ މާއްދާަގިއވާ ޙާލަތްަތކުަގއި މެނުީވ، މީހެްއގެ ނަމާިއ ޢުމުރާއި ެއޑްރެްސ  40
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ޔާންކޮށްދިނުމަށާއި، ެއކަމުެގ ހެކި ދެއްކުމަށް އެްނގުމުެގ ބާރު ފުލުހުންނަށް ބަ

 ލިބިގެނެއްނުެވެއވެ.

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ަކނަޑެއޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުަގިއ  )ހ(  .41 ހައްޔަރުކުރުން 

ލިބިގެންވަީނ ފިޔަވަިއ، ޖިނާއީ ކުށަކާ ުގޅިގެން މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު 

 ފުލުހުންނަށެވެ.

ނުވާހާހިނދަކު، މި މާއްދާެގ  އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައި  )ށ(  

)ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުގައި މެނުީވ، ފުލުހުންނަށް މީހަކު 

 ހައްޔަރުކުެރވޭނީ ކޯޓު އަމުެރްއގެ ދަށުން، އެ އަމުރުަގއިވާ ޮގތުގެމަތިންނެވެ.

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ެތރެއިން ޙާލަތެއް ވުޖޫދުގަިއވާކަމަށް ފުލުހުންނަށް  )ނ(  

އެކަީށގެންާވ ސަބަބުެގ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ކަމަށްވާނަމަ، ޯކޓު އަމުރަާކ 

 ނުލައި އެ ޙާލަތުަގއިވާ މީހާ ހައްޔަރުކުރުުމގެ ބާރު، ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 އް ކޮށްފިކަމަށް ެއަކށީގެންވާ ހެކި ލިބިފަިއވާ ޙާލަުތގަިއ؛މީހަކު ކުށެ  (1)   

ުނވަތަ އެަވުގތު އެ ކުށުެގ  މީހަކު ކުރަމުންދާ ކުށެްއ ހުްއޓުވުމަށްޓަަކއި،  (2)   

ނުވަތަ ހިންގަމުންދިޔަ ޢަމަލުން  ،ޢަމަލު ތަކުރާރުކުރިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި 

 އެހެން ކުށެއް ކުިރޔަނުދިނުމަށްޓަކައި؛

ވަގުތު އެއުޅެނީ ކުެށްއ ކުރަން ކަމަށް ބުއްދިއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ މީހަކު އެ  (3)   

އެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަެކއް ނުވަތަ ހެކި ލިބިފައިވާ ޙާލަތުަގއި، އެ ކުްށ 

 ކުރިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި؛ 

ވަނަ މާއްާދެގ  38މީހާގެ ނަމާއި ޢުމުރު ބަޔާންޮކށްދިނުމަށް މި ޤާނޫނުގެ   (4)   

ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި ފުލުހަކު ކުރާ ( ވަނަ ނަންބަރ1ު)ޅ( ގެ )

 އަމުރަށް އިންކާރުކުރުމުން، ެއ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި؛

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުުމގެ އަމުެރއް ނިސްބަތްވާ މީހަކު އެ އަމުރަްށ   (5)   

ތަބާނުވުމުން، އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުން ުކރާ އަމުރެްއ 

 ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއ؛

ޖިނާއީ ބޮޑު ކުެށްއގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަަތ ނައްތާލުމަށް   (6)   

 މަސައްކަތްކޮށްފާނެކަމަށްޓަަކއި؛

ޤާނޫނީގޮތުން ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭނެ ޙާލަތެއްގައި ބަންދުަގއި ހުރި މީހަކު   (7)   
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 ފިލައިގެން ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކަިއ؛

ނަޑއެިޅގެން ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި މީހުްނ ހައްޔަރުކުރުމަށް ޤާ  (8)    ނޫނުން ކަ

 ފުލުހުންނަށް ބާރު ލިބިދޭ ޙާލަތުގައި.

މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހަުކ ހައްޔަރުކުރަްނވާނީ، ސަްބ އިންސްޕެކްޓަރ އޮްފ  )ރ(  

ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެިށގެން މަތީ ރޭންކެއްެގ އޮފިސަެރްއގެ ހުއްދައާެއކު، ޔުނީފޯމު 

 އެޅި ފުލުހެކެވެ.

ރުކަޒު ނުަވތަ ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒެއް ޤާިއމުކުރެވިފަިއވާ ރަށެްއ ފުލުހުންގެ މައި މަ )ބ(  

ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްަގިއ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ 

އޮފިސަރަކު ނެތްނަމަ، މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަަކއި މި މާއްދާގެ )ރ( ަގިއ 

ނުަވތަ އެންމެ ަކއިރީަގިއާވ ބަޔާންކުރާ ހުއްދަ ހޯދާނީ، ުފލުހުންގެ މައި މަރުަކޒަށް 

ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒަކަށް ގުަޅިއ، އެތަނުގައި ހުރި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން 

 ފެށިގެން މަތީ އޮފިސަރެއްގެ ުހއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ބ( ަގިއވާ ޮގތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރާ ކޮންެމ ފަހަރަކު، ހުއްދަދޭ  )ޅ(  

ގެ ނަމާިއ ސޮޔާއި، ުހއްދަ ދިން ތާރީޚާއި ަވގުތު އެނގޭނެ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރު

 ފަދައިން ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރަްނވާނެެއވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިްނ 5މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ކ(  

 ހައްޔަރުކުެރވޭ ފަރާތްތަުކގެ ހައްޔަރާމެދު ގޮެތއް ަކނަޑެއޅުމަށް، މި ޤާނޫނުެގ 

ނޑިޔާރެްއގެ ކުރިމައްޗަްށ ވަނަ މާއް 58 ދާގައި ަބޔާންކުރާ ފަދައިން ފަ

 ހާޒިރުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ކ( ަގއި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް، ިމ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  )އ(  

ނޑިޔާެރްއގެ 5) ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ޭބނުމަށް ހައްޔަރުކުރެވޭ ފަާރތެއް ފަ

)ހަތްދިހަ ދޭއް( ގަޑިއިރުެގ  72ބެހެއްޓޭނީ ގިނަެވގެން ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުނުކޮށް 

 މުއްދަތަކަށެވެ.
މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކަިއ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ފުލުހުން  )ހ(  .41 ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު 

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އްަގއި ބަޔާްނކުރާ ކޮން ކުށަާކ ކޯޓު އަމުރަށް އެދެނީ ކޮްނ ޤާނޫނެ  (1)   

 ގުިޅގެންކަން؛
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 ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާެގ ނަމާއި އެޑްރެްސ؛  (2)   

 އޭނާ އެ ކުށް ކުިރކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެިކ؛ އަދި   (3)   

 މައްސަލަާއގުޅޭ އިތުރު ތަފްީޞލު.  (4)   

ްނ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ެނރޭ ކޯޓު އަމުރެްއގަިއ ައންނަނިވި ކަންކަ )ށ(  

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 އަމުރު ނެރެވޭ ބޭނުން؛  (1)   

 އަމުރުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރަްނ ބޭނުންވާ މީހާގެ ނަމާއި އެްޑރެސް؛  (2)   

އޭނާ ހައްޔަރުކުެރވެނީ ކޮްނ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ކޮން ކުށެއްެގ   (3)   

 ތުހުމަތުގައިކަން؛ 

ިއ ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރަކަށް އެ އަމުރުން ބާރުދޭ ކަްނކަްނ ކުރުމަށްޓަކަ  (4)   

 ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަުކރާކަން؛

 އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު؛  (5)   

ނޑު.  (6)    ނޑިޔާރުގެ ނަމާިއ ސޮއި، އަދި ކޯޓުގެ ަތްއގަ  ހުއްދަ ދޭ ފަ

ނުވާހާހިނދަކު،  ހައްޔަރުކުރުމުގެ ޯކޓު އަމުރެްއގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންޮކށްފައި )ނ(  

އަމުރު ދެމިއޮންނާނީ، ެއ އަމުރުަގއި ަބޔާންކުރާ މީާހ ހައްޔަރުކުެރވެންދެން އެ 

 ނުވަތަ އެ އަމުރު ޯކޓުން ބާޠިލުކުރަންދެނެވެ.

ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރާ ފުލުހަކު، ައންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން  )ރ(  

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޢާރުފެއް ދިނުމަށްފަހު އޭނާއަީކ ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާއަށް އޭނާގެ ތަ  (1)   

އަންަގއިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެްއ އޭނާއަްށ  ފުލުހުންގެ އޮފިސަރެއްކަން

 ދެއްކުން؛ އަދި

 ކޯޓު އަމުރުގެ ކޮޕީެއއް ހައްޔަުރކުރެވޭ މީހާއަށް ދިނުން.  (2)   

ހައްޔަރުކުރާއިރު 

 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 
މީހަކު  ،ރަކާ ނުލައި ނަމަވެސްފުލުހުން، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ކޯޓު އަމު  .42

 ހައްޔަރުކުރާ ޙާލަތުަގއި އަންަނނިވި ގޮުތގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.

 ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާއަށް ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުން؛ )ހ(  

 ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާ ހައްޔަރަށް ދެކޮޅުނުހަދާ ކަމަށްވާނަމަ، ބާރުގެ ބޭނުންނުކުރުން؛ )ށ(  

 ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާ ހައްޔަރަށް ދެކޮޅުނުހަދާނަމަ، އޭނާ ގަިއަގއި ބިޑިނޭުޅވުން؛ ()ނ  
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ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާ ހަްއޔަރަށް ދެކޮޅުހަދާނަމަ، އޭނާ ހިފެހެްއޓުމަށްޓަކައި ބޭނުްނާވ  )ރ(  

 މިންވަރަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމާއި، ބިިޑއެުޅވުން.

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ 

 ނުން މަޢުލޫމާތު ދި 
މީހަުކ  ،ފުލުހުން، ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަުށން ނުވަތަ ކޯުޓ އަމުރަކާ ނުަލއި ނަމަވެސް  )ހ(  .43

ހައްޔަރުކޮށްފި ކަުމގަިއވާނަމަ، އޭނާ ހައްޔަރުކުާރކަމާއި، އޭނާ ހައްޔަރުކުެރޭވ 

 ސަބަބު ވަގުތުން އަނގަބަހުން އަންގަްނވާނެެއވެ. 

ަހއްޔަުރކުރެޭވކަން ފާޅުަގއި، ޢަމަލުްނ  މީހަކު ހައްޔަރުކުެރވޭ ހިނދު، އެ މީހަކު )ށ(  

ދޭހަވި ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހުން 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

)ބާރަ( ގަިޑއިުރެގ  12ވީއެންމެ ައވަސް ފުރުޞަެތއްެގ ތެރޭގަިއ، އަދި ގިނަެވގެން  )ނ(  

ޔަރުކޮށްަފއިވާ ކަާމއި، އޭނާ ހައްޔަރުކުިރ ތެރޭގަިއ، ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހަކު ހައް

ސަބަބާއި، އޭނާގެ ަމއްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުުށގެ މަޢުލޫމާތު އޭނާއަށް ލިޔުމުްނ 

 ދޭންވާނެއެެވ.

އޭނާ ހައްޔަރުކުިރ  ،ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ މީހަކު ހަްއޔަރުން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުީރގައި  )ރ(  

އޭނާ ހައްޔަުރކޮްށފައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުގެ ނަާމިއ ރޭންކާއި 

 އޭާނއަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ. ،ތަނަކާ ޙަވާލުވެހުރި އެންމެ ިއސް މީހެއްގެ ނަން

ހައްޔަރުކުެރވުނީ ކުޑަުކއްެޖއްނަމަ، އޭނާ ހައްޔަރުޮކށްފައިވާކަން އޭާނގެ  )ބ(  

އެހެން ފަރާތަކަށް ބެލެނިވެރިއަކަށް ނުވަތަ އޭނާެގ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ 

)ހަތަެރއް(  4ވީއެންމެ އަަވސް ފުރުޞަެތއްެގ ތެރޭަގއި އަދި ގިަނެވގެން 

 ގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި އަންގަްނާވނެއެވެ.
ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއ ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަުރކޮށްފިކަން ޭއނާއަށް އަްނގާހިނދު،  )ހ(  .44 ޤާނޫނީ އިންޒާރުދިނުން 

 ންޒާރު ދޭންވާނެެއވެ.އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ އި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރުަގއި ހިމެނިގެންވަނީ އަންނަނިިވ  )ށ(  

 ކަންކަން އޭނާއަށް އެންގުެމވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކުެރވޭ ކަމާއި، ހައްޔަރުކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްަގިއ   (1)   

 ބަޔާންކުރާ ކޮން ކުށަކާ ގުިޅެގންކަން؛ އަދި 

ާކކުކަން އަްނގައިިދނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ  އޭނާއަކީ  (2)   

 ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަްނ؛ އަދި 
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ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަކީ އޭނާއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަްނ،   (3)   

 އެހެންނަމަވެސް ސުވާލަށް ޖަާވބުދިނުން އެދެވިގެްނވާކަން؛ ައދި

ބަކީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކޯެޓްއގައި ބޭުނންކުރެވިދާެނ ސުވާލަށް ދޭ ޖަވާ  (4)   

 އެްއޗެްއކަން؛ އަދި 

 އޭނާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީެލްއގެ ެއހީތެރިކަން ލިބިގެންވާކަން؛ ައދި  (5)   

އޭނާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ަހމަޖެއްސޭވަުރގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެްތ   (6)   

ރެވިފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާީއ މީހެއް ކަމުގަިއވާނަމަ، އަދި އޭނާއާމެދު ތުހުމަތުކު

ބޮޑު ކުެށއް ކަުމގަިއވާަނމަ، ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީަލުކ 

 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިިބގެންާވކަން.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އަންގާ ޤާނޫނީ އިންޒާރެްއގެ ޤާނޫނީ ޙައްޞިއްޔަުތ  )ނ(  

ކޮށްފަިއވާ އެންމެހައި ކަންކަން އެފަދަ ފުރިހަމަވާނީ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން

 އެންގުމެްއަގއި ހިމެނިގެންވާނަަމއެވެ.
ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 އިޖުރާއަތުތައް 

މީހަުކ  ،ކޯޓު އަމުެރއްގެ ދަށުން ުނވަތަ ކޯުޓ އަމުރަކާ ނުަލިއ ނަމަވެސް )ހ(  .45

ރީގަިއވާ ފުލުހުންެގ ހައްޔަރުކޮށްފި ކަުމގަިއވާނަމަ، ލަސްނުކޮށް، އެންމެ ކައި 

 މަރުކަޒަކަށް އޭނާ ގެންދަންވާެނއެވެ.

ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ގެަނއުމާެއކު، އެ މަރުކަޒުަގއި އެ ަވގުުތ  )ށ(  

ހުރި އިސް އޮފިސަރު އޭނާެގ މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު، އޭާނގެ ހައްޔަރާމެުދ 

 ގޮތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ.

މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ މަރުަކޒަށް ގެނެވޭ މީހާ އިތުރަށް ހައްޔަުރަގިއ  މި )ނ(  

ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމުގަިއ އެ މަރުަކުޒގައި އެ ަވގުތު ހުރި ިއްސ 

 އޮފިސަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ަވުގތުން އޭނާ ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލަންވާނެެއވެ.

ރުކަޒަށް ގެެނވޭ މީހަކީ، ޭއނާ ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ މި މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ މަ )ރ(  

    ކުށާ ގުޭޅގޮތުން އިތުރަށް ސުވާލުކުރަންޖެހޭ މީހެއް ަކމަށް އެ މަރުކަުޒގަިއ 

ވަަނ  52އެ ަވގުތު ހުރި އިސް އޮިފސަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އޭާނ ބަންދުކުރެވިދާނެއެެވ. 

ންގެ މަރުކަޒުތަުކގައި އެ ަވގުތު ހުރި އިސް ޮއފިސަރަކީ، ފުލުހުންެގ ފުލުހު )ބ(  

 ސަރޖަންޓް ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ މީހެއް ކަުމަގއިވާްނވާނެެއވެ.
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ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓައިގެން 

 ސުވާލުކުރުން 
ާއ އޭނާ  ،ހައްޔަރުަގއި ބަހައްަޓިއގެން ފުލުހުން މީހަކާ ސުވާލުކުރާ ޙާލަތުގައި  )ހ(  .46

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުާރ  44ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެކުރިން، މި ޤާނޫނުގެ 

ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ހިމެނިެގންވާ ބައިތައް އޭނާއަށް ރަނގަޅަށް ފަހުމްވެއްޖެކަން 

ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި ފަހުމްނުވާނަމަ، އޭނާއަްށ އެކަންކަން ފަހުމްވާެނ 

 .ގޮތަކަށް ސާފުކޮށްދޭްނވާނެެއވެ

އޭާނާއ  ،ހައްޔަރުަގއި ބަހައްަޓިއގެން ފުލުހުން މީހަކާ ސުވާލުކުރާ ޙާލަތުގައި  )ށ(  

ސުވާލުކުރަން ފެށުމުެގކުރިން، އޭާނގެ ތިމާގެ މީހަަކށް ނުވަތަ އޭާނެގ 

ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް ނުވަތަ ޭއނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ބަޔާންކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ ދޭންވާނެއެވެ.ދޭންވާނެއެެވ. އަދި އޭނާ ހުރިަތނެއް 

އޭނާއާ ސުވާލުކުެރޭވ  ،ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ހުިރ މީހާ ބޭނުންކަމުގައިވާނަމަ )ނ(  

ވަގުތު އޭާނގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އޭނާއާ އެުކަގއި ހުރުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު، އޭނާއަްށ 

އޭނާއަށް އެ ފުރުޞަތު  ލިބިގެންެވއެވެ. އަިދ، އޭނާ ެއކަމަށް އެދެފިނަމަ، ފުލުހުން

 ދޭންވާނެއެެވ. 

    މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، ހަްއޔަުރކުރެޭވއިރު ފުލުހުން  )ރ(  

ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހުގައި، އަދި އެ އިންޒާުރަގއި ހިމެނޭ ކަންކަން 

ކީެލއްެގ އޭނާއަށް ފަހުމްެވއްޖެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުަގއިެވްސ ޤާނޫނީ ވަ

ފުރުޞަތު ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފި މީހަކާ 

 ފުލުހުންނަށް ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާހާހިނދަކު، މި މާއްދާގެ  )ބ(  

)ބާރަ(  12)ނ( ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ދޭ ފުރުޞަތުގަިއ، 

ގަިޑއިރު ފާއިތުާވއިރުެވސް އެކަީށގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ޤާނޫނީ ވަކީުލ 

ހާޒިރުވެފައިުނވާނަމަ، ފުލުހުންނަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމަިއގެން 

 ކުރިއަށްދެވިދާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި އެހެްނ އޮތްނަމަވެްސ، ހައްޔަުރަގއި ހުރި މީހާއަށް ޤާނޫނީ  )ޅ(  

ޖައްސަން ދެވޭ ފުރުޞަތުގަިއ، އޭާނ ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ވަކީލަކު ހަމަ

ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުގަިއވެސް އޭނާގެ ަވކީލު ހާޒިރުނުެވއްޖެނަމަ، އަދި ވަކީުލ 

ހާޒިރުވެފައިުނވަނީ، ަހއްަޔރުކުރެވިފަިއވާ ފަރާތަްށ އެންގުމަާކ ނުލަިއ 
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( ގަިޑއިުރެގ އެ ަހއެ ) 6، ކަމުގަިއވާނަމަ، އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީަލކު ޢައްޔަްނކުރުމަށް

)ހައެއް( ގަިޑއިުރ  6އިތުރު ފުރުޞަތެއް، އޭާނއަްށ ދޭންވާނެެއވެ. އަދި އެ 

ފާއިތުާވއިރުވެްސ، ެއކަށީެގންވާ ސަބަބަކާ ނުލަިއ ޤާނޫނީ ވަކީލު 

ހާޒިރުވެފައިުނވާނަމަ، ފުލުހުންނަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމަިއގެން 

 ކުރިއަށްދެވިދާެނއެވެ.

ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތުގައި ކުުށގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާގެ ޤާނޫނީ  މި މާއްދާގެ )ޅ( ަގއި )ކ(  

ވަކީުލގެ ޣައިރު ހާޒިުރަގއި އޭނާއާ ުސވާލުކުރުަމއިގެން ުކރިއަށްދިޔަ ނަމަވެްސ، 

އޭގެ ފަހުން އޭނާގެ ވަކީލު ހާޒިރުެވއްޖެނަމަ، ވަކީލު ހާޒިރުވާ ހިސާބުން ފެށިގެން 

 ވެ.އޭނާއާ ުސވާލުކުރަްނވާނީ ވަީކލުގެ ހާޒިރުަގއެ 

މި މައްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީާހާއ  )އ(  

ސުވާލުކުރަމުންދަނިކޮށް، އޭނާ ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންވާކަމަްށ 

ބުނެފިނަމަ، އޭނާއާ ސުވާލުުކރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ. އަދި ަވކީލަުކ 

މި މާއްދާގެ )ނ(، )ބ( އަދި )ޅ( ަގއިާވ ޢައްޔަންކުރުމުެގ ފުރުޞަތު، 

 ގޮތުގެމަތިން އޭާނއަށް ދޭންވާެނއެވެ.

ފުލުހުން ސުވާލުކުރާ މީހާ ޢާންމުކޮށް ވާހަކަދަްއކާ ުއޅޭ ަބހުން ނުވަތަ އޭނާއަްށ  )ވ(  

އެނގޭ އެނޫްނވެސް ބަހަކުްނ ފުލުހުންނަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން ނޭނގޭނަމަ، 

       އަށް ތަރުޖަމާކޮށްދެޭވނެ މީހަކު ހޯދައި، ފުލުހުން ކުރާ ސުވާލުތަްއ އޭނާ

އެ ތަރުޖަމާނުގެ ޚިދުމަތް ފުލުހުން ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. އަިދ، އޭާނ 

ވާހަކަދަްއކަނީ އިޝާރާތުްނ ކަމުގަިއވާނަމަ، އެކަްނ އޭނާއަށް ކޮށްދިނުްނ 

ން އެކަީށގެންވާ މީހަކު އޭނާއާ ެއއް ހާޒިރުގައި ބަހައްަޓއި، ެއފަދަ މީހެއްގެ ބޭނު

 ފުލުހުން ހިފަންވާނެއެވެ.

ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއިވަީނ ކުޑަުކއްޖެއް ކަމުގަިއާވނަމަ، އެ ުކއްޖަާކ  )މ(  

ސުވާލުކުރަްނވާނީ، އެ ުކްއޖެއްގެ ބެލެނިވެިރއެްއ، ނުވަތަ ބެލެނިވެރިައކަްށ 

ހާޒިރުެވވެން ނެތް ޙާލަތެއްަގއި، އެ ުކއްޖެްއގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ 

 ފަރާތެއްގެ ހާޒިުރގަެއވެ.އެހެން 

ކުށުގެ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހަކާ ފުލުހުން ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިްނ ދޭ ޤާނޫީނ  )ފ(  

އިންޒާރާއި ެއއަށް އޭނާ ދޭ ޖަވާބާިއ، ފުލުހުން ކުރާ ސުވާލާއި، އެ ސުވާލުަތކަްށ 
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ެބވެ. އޭނާ ދޭ ޖަވާަބކީ، އޯިޑއޯ ުނވަތަ ވީިޑއޯ ރެޯކޑުކުެރވެންވާެނ ސުވާާލއި ޖަވާ

އަދި އޯިޑއޯ ނުވަތަ ވީިޑޯއ ރެކޯޑު ނުކުރެޭވގޮތަށް މީހަކާ ސުވާލުކޮށްގެްނ 

 ނުވާނެެއވެ.

ތަޙްޤީޤުގައި ޯއޑިއޯ ނުވަަތ ވީޑިއޯ ރެޯކޑުކުެރވޭ އެްއޗެއްަސކީ އެ މީހަުކ  )ދ(  

ތަޙްޤީޤުގައި ެއގޮތަށް ދައްކާަފއިވާ ވާހަަކ ކަމަށް ސާބިތުޮކށްދިނުމަށްޓަކައި ހެީކެގ 

 ޓަށް ހުށަހެޅޭނެ އަިދ ކޯޓުން ބަލައިގަންނާނެ ހެއްެކވެ.ގޮތުަގއި ކޯ

ނުވާހާހިނދަކު، ޖިނާއީ  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  )ހ(  .47 ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު 

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާުލކުރެވޭ މީހާއަށް، ތިމާއަކީ ާކކުކަން އަނަގއިދިނުްނ 

ްއެވސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްުޤގެ ބޭނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެ

ހިފުމަށް ކޮންމެ ވަގުތެްއގަިއވެސް އިޚްިތޔާރުކުެރވިދާނެެއެވ. އަދި އެ ޙައްުޤެގ 

އެ ޙައްޤު އޭނާ އިޚްިތޔާރުކޮށްފިކަން ާފޅުގަިއ ބުނަންވާެނއެެވ.  ބޭނުންހިފާނަމަ،

 އަދި އެކަްނ، ލިޔުމުން ރެކޯޑުުކރަންވާނެެއވެ.

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުެރވޭ މީހާ ަހނުހުރުމުގެ ޙައްޤު އިޚްތިޔާރުޮކށްފިކަމަށް މި މާއްދާެގ  ()ށ  

)ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ބުނެފި ހިނދެއްގައި، އޭނާއާމެދު ކުރެވިފަިއވާ ތުހުމަތާ 

ގުޭޅގޮތުން އޭާނއާ ދެން އިތުަރށް އެްއވެސް ސުވާެލއް ކޮްށެގން ނުވާނެެއވެ. އަދި، 

ތިޔާރުކުީރ، ސުވާލުކުރެވެމުން ދަނިކޮށް ކަމުގަިއވާނަމަ، އޭނާާއ އޭނާ އެ ޙައްޤު އިޚް

 ސުވާލުކުރަމުން ދިޔަދިއުން އެހިނދުން ފެށިގެން ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ.

ނުވާާހހިނދަކު، ހަނުހުރުމުގެ  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި  )ނ(  

ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އޭާނ  ،ނީޙައްޤު ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއާވ މީހަކަށް ލިބިދެ

އޭާނގެ މަްއޗަށް ކުެށްއ  ،ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މީހަކަށް އޭނާ ދޭ ޖަވާަބކުން

ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ހުށަހެޅިދާނެ ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ ޭއނާގެ އަމިއްލަ ނަފްާސ 

ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ދޭންޖެހޭ ޙާލަތުގައި، އެ ނިސްބަަތށް އެކަންޏެވެ. އެނޫން 

 ތަކުގައި ހަނުހުރުމުގެ ޙަްއޤުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭެނއެެވ.ޙާލަތް

ނުވާހާހިނދަކު، ޤާނޫނު  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  )ރ(  

ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއަކުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފާނެ މަޢުލޫމާތަކީ، ކުށުެގ 

މަށް ބޭނުންުކރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތެއް ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ދެޮކޅަށް ކުށެއް ސާބިތުކުރު

ހަނުހުރުމުގެ  ،ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް އެ އިދާރާއަށް ނުދީ، އެ ޙާލަތުގައި 
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 ޙައްޤު، އޭާނއަށް ލިބިދެެއވެ.

އޭނާގެ ފަާރތުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތަކީ  ،މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި އެެހންއޮތްނަމަވެސް )ބ(  

 ބޭނުންކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައިުނވާނަމަ،  އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހެކީގެ ގޮުތގައި

އެ މަޢުލޫމާތެއް ޤާނޫނު ތަންީފޛުކުރާ އިދާރާއަށް ހާމަކުރަްނާވނެއެވެ. ެއ ޙާލަތުަގއި 

 ނުކުރެވޭނެެއވެ. ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުމެއް 

އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް 

 ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު 
ވާ ކޮންެމ މީހަކަށްމެ، އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި )ހ(  .48

 ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު ިލބިގެންެވއެވެ.

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެްނ ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، މާއްީދ  )ށ(  

އެކަިނ ހެއްކެްއގެ ގޮުތަގއި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްޗެއް ހުށަހެޅެން އޮތް ހަމަ

ގޮތަކީ، އެ ެއއްެޗއް، ކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ގުުޅވުމަށްޓަކަިއ، އޭާނެގ 

ނޑުގެ ބޭރުްނ  އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ނުަވތަ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުވަތަ ހަށިގަ

ނުޑގެ ތެރެއިން ނެޭގ ސާމްޕަލެއް ހޯދުން  ނެގޭ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ހަށިގަ

ގެ އަތުން ހޯދަން ެއދޭ ޙާލަތުގައި، އެއިްނ ކަމުގަިއވެފަިއ، އެ އެްއޗެްއ އޭނާ

އަިމްއލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ މާނައިގަިއ ، ސާމްޕަލެއް ނުދިނުމަކީ

 ހިމެނިގެންވާ ކަމެެކވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ޖިނާއީ ޮބޑު ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއ  )ނ(  

ޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ުނވަަތ އިނގިީލގެ ނިޝާްނ ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހެްއގެ އަުތލި

ނުޑގެ ތެރެއިން ނެޭގ  ނުޑގެ ބޭރުން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ހަށިގަ ނުވަތަ ހަށިގަ

ސާމްޕަލެއް ދިނުމަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ 

ދެކޮަޅްށ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓު އަމުރެއްެގ ދަށުން އެ އެްއޗެހި ހޯދައި، އޭނާާއ 

 ބޭނުންކުރުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާްނވެގެްނވާ ކޯޓު އަމުރު ތަންފީުޛކުރުމަށް އެއްބާރުލުްނ  )ރ(  

ނުދޭ ޙާލަތްތަކުގައި، އެ އަމުުރ ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ެއންމެ ކުޑަ މިންވަރުެގ 

 ންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ބާރު ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ފުލުހު

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންވެގެްނވާ ޙާލަތުަގއި، އެ އަުކރުގައި ބަޔާްނެވގެްނާވ  )ބ(  

      ސާމްޕަލެއް ދިނުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ ޙާލަތްތަކުގައި އަިދ 

އަްށ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންެވގެްނާވ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ ކުުށގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ
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   ލާޒިމުކުރުވުމަީކ އޭާނގެ ބަާޔން މަޖުބޫރުން ހޯދުންކަމުގައި ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ވަނަ މާއްާދގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބެލޭނެެއވެ. އަދި އެަފދައިން ހޯދާ ބަޔާން،  52

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެއްެކއްގެ ގޮތުަގއި ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެެއވެ. އަދި، 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއްެވްސ އެފަދަ ބަޔާނެއް ޝަރީޢަތުގެ 

 ނޯންނާނެއެވެ.

ހަނުހުރުމާއި އަމިއްލަ 

ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން 

ދިނުން ކަމުގައިނުވާ 

 ކަންކަން 

ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއ ހިންގާ ތަޙްޤީޤެއްަގއި ުނވަތަ ޖިނާއީ ކުެށއްެގ  )ހ(  .49

ސަބަުބން ޖިނާއީ ދަޢުވާއެްއ  ޝަރީޢަތުގައި، ވަކި ުސވާލެްއގެ ޖަވާބުދިނުމަކީ އޭގެ

އުފުލުމަށް ނުވަތަ ޖިނާއީ ުކށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ަމގުފަހިކުރާ ކަމަކަށް ުނާވ 

ޙާލަތުގައި، އެހެންނަމަވެްސ އެ ސުވާުލގެ ޖަާވބުދިނުމަކީ، އޭނާ 

އި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާެނ، ލަދުގަންނަންޖެހިދާނެ، ނުވަތަ އޭނާއަށް ދިރިއުޅުުމގަ

ދު މީހުން ދެކޭގޮތަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ކަމެއްކަމުަގިއވީނަމަވެްސ، ނުވަތަ އޭނާއާމެ

އެ ުސވާލަްށ ، އެ ސުވާުލގެ ޖަވާބުދިނުން ޭއނާގެ މައްޗަށް ާލޒިމުެވގެންެވެއވެ. އަދި 

  ޖަވާބުނުދިނުން އެއީ، ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ތެޭރަގއި ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ން ސާބިތުވެފަިއވާ ކުެށްއގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އޭނާާއ މީހަކު ކުރިކަމަށް ކުރި )ށ(  

ސުވާލުކުެރވޭހިނދު، އެ ުސާވލުގެ ޖަވާބުދިނުމުގައި ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުމެްއ 

ނުކުރެވޭނެެއވެ. ެއއީ، އެ ކުްށ އޭނާގެ މަްއޗަށް ސާބިތުވެ ނިމިފައިވާކަމަށްޓަަކއި، 

ވަނަ ާމއްދާއިްނ  60ނޫނުއަސާީސގެ އެ ކުށަށް ެދވަނަ ފަހަރަށް އަަދބެއް ދިނުން ޤާ

 މަނާކުރާތީއެވެ.

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޙާލަްތ ފިޔަަވިއ  48މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

އެނޫން ޙާލަތެްއގަިއ ކުުށގެ ުތހުމަތުގައިާވ މީހާގެ އަތުލިޔުުމގެ ސާމްޕަލެްއ ނުވަަތ 

ނުޑގެ ބޭރުން ނެޭގ ސާ މްޕަލެއް ނުވަތަ އިނގިީލގެ ނިޝާން ނުވަަތ ހަށިގަ

ނުޑގެ ތެރެއިން ެނގޭ ސާމްޕަލެއް ދޭންޖެހުމަކީ، އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަްށ  ހަށިގަ

 ބަޔާން ނުދިނުމުގެ ޙައްޤުގެ ާދއިރާގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ދާއިާރެގ ތެރޭގައި، ުނވަތަ އަމިއްލަ ަނފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން  )ރ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ  48ޙައްޤުގެ ތެރޭގަިއ، މި ޤާނޫނުގެ  ނުދިނުމުގެ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުގެ ދާިއރާއިން ބޭރުގަިއ، ވަކި ެއއްެޗއް އޮތްތަނެއް ނުވަަތ 

ރޑެްއ ނުވަަތ  ނޑިެއއް ުނވަތަ ޕާސްވާ ވަކި ތަެނއް ހުުޅވޭނެގޮތް ުނވަތަ ތަޅުދަ
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ުއންޓެއް އެއީ ކޮްނ ތަޅެއް ހުޅުވޭނެ ނަންބަރުތަކެއް ނުވަތަ ަވކި އެކަ 

 އެަކއުންޓެއްކަން ބުނެދޭން ޖެހުމެއް ނުހިމެނެއެވެ.

ވަކި އެްއޗެއް އެއީ ކާުކގެ އެްއޗެްއކަން ދެނެގަތުމުގެ ޭބނުމުގައި ެއކަނި، އަިދ  )ބ(  

ހެއްކެްއގެ ގޮުތގައި ހުށަހެުޅމަށް ނުވާގޮތުން، މީހެއްެގ އިނގިީލގެ ނިޝާނެްއ 

ތަ ިއސްތަށީގެ ުނވަތަ ޑީ.އެން.އޭ ސާމްޕަލެްއ ނުވަތަ ައޑުގެ ެރކޯޑިްނގއެްއ ނުވަ

ނުވަތަ އަތުލިޔުުމގެ ސާމްޕަލެްއ ނުވަތަ ޮސއި ސާމްޕަލެއް ުނވަތަ ފޮޓޯެއއް ުނވަަތ 

އެކްސްޭރއެއް ުނވަތަ މިނެްއ ދިނުމަށް އެންގުމުން އެަކން ކުރަން ޖެހުމަކީ، 

ދެކޮޅަށް ބަޔާން ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ދާއިާރެގ ތެރޭގައި، ުނވަތަ އަމިއްލަ ަނފްސާ 

 ނުދިނުމުގެ ޙައްޤުގެ ތެޭރގައި، ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާގޮތަށް 

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް 

 ގެނައުން 

ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާގޮތުްނ، ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކާ ސުވާލުކުރުމަށްޓަަކިއ  )ހ(  .51

ވިދާނެެއވެ. އަދި އެފަދައިން ފުލުހުންގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހަކު ގެންދެ

ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެޭވ މީހުންނަށް މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުާރ ޤާނޫނީ 

 އިންޒާރު ދޭންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ހިމެނިގެންވަނީ އަންނަނިިވ  )ށ(  

 ކަންކަން އޭނާއަށް އެންގުެމވެ.

އޭނާ ހައްޔަުރކުރުމަށް ނުވާގޮތުން، ކުށެްއެގ ތުހުމަތުގަިއ  (1)   

 ސުވާލުކުރުމަށްޓަަކއި ފުލުހުންެގ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިއްެޖަކން؛ އަދި 

)ހަތަރެއް(  4އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައި ބެެހއްޓޭނީ ގިަނެވގެން  (2)   

 ގަިޑއިރުކަން؛ އަދި 

ިދނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ އޭނާއަކީ ާކކުކަން އަްނގައި (3)   

 ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަްނ؛ އަދި 

 .އޭނާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީެލްއގެ ެއހީތެރިކަން ލިބިގެންވާކަން  (4)   

މި މާއްދާގެ ދަށުން އަންގާ ޤާނޫނީ އިންޒާރެްއގެ ޤާނޫނީ ޙައްޞިއްޔަުތ  )ނ(  

ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެންމެހައި ކަންކަން އެފަދަ ފުރިހަމަވާނީ، މި މާއްދާގެ )

 އެންގުމެްއަގއި ހިމެނިގެންވާނަަމއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަްށ ގެެނވިފަިއވާ މީހަުކ  )ރ(  

)ހަތަރެއް( ގަިޑއިުރެގ  4ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓޭނީ ގިނަވެގެން 
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 .މުއްދަތަށެވެ

ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުާވގޮތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހަކަށް، އޭނާާއ  )ބ(  

 ސުވާލުކުެރވޭ ސަބަބު ސާފުކޮްށދޭންވާނެއެެވ.

)ދޭއް(  2މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ވަގުުތގެ ތެރެއިން ިގނަވެގެން  )ޅ(  

ނަށް ސުވާލުކުެރވިދާނެެއވެ. ގަިޑއިރަށްވުރެ އިތުރުނުާވގޮަތށް އެ މީހަކާ ފުލުހުން

)ދޭއް(  2އެހެންނަމަވެސް، ސުވާުލކުާރ ވަގުތު، އެްއވެސް ސަބަަބކާ ހެދި 

 ގަިޑއިރަށްވުރެ އިތުރުެވގެންނުާވނެއެވެ.

ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުާވގޮތުން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓަިއގެން ފުލުހުން  )ކ(  

އާ ުސވާލުކުރަން ފެުށމުގެ ކުރިން، އޭނާެގ އޭނާ ،މީހަކާ ސުވާލުކުރާ ޙާލަުތގައި 

ތިމާގެ މީހަކަށް ނުވަތަ އޭާނެގ ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް ނުވަތަ ޭއނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަްށ 

ގުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާެނެއވެ. އަދި އޭނާ ހުރިތަނެއް ބަާޔންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ދޭންވާނެއެެވ.

ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހާ  ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުާވގޮތުން، ފުލުހުންގެ )އ(  

އޭނާއާ ސުވާލުކުެރވޭ ވަގުުތ އޭާނގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އޭނާާއ  ،ބޭނުންކަމުގަިއވާނަމަ

އެުކގައި ހުރުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. އަދި، އޭނާ އެކަމަްށ 

 ެވއެވެ.އެދެފިނަމަ، އެކަން ެއގޮތަށް ޮކށްދިނުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުެވގެން

ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާގޮތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފަިއވާ މީހަކު  )ވ(  

ހައްޔަރުކުރަން އެކަީށގެންާވ ސަބަބެއްނުވާނަމަ، އޭނާާއ ުސވާލުކޮށް ނިމުމުން، އޭނާ 

އިތުރަށް ހިފަހައްޓައިގެންނުވާެނއެވެ. އަދި ުސވާލުކޮށް ނުނިމުނު ނަމަވެސް، އޭނާ 

)ހަތަރެއް( ގަިޑިއރު ހަމަވުމުން، އޭނާ  4ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނުތާ  ފުލުހުންގެ

 އިތުރަށް ހިފަހައްޓައިގެންުނވާެނއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ 

 ލިބިގަތުން 
 މި ޤާނޫނުގައި ނުވަަތ އެެހން ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  )ހ(  .51

ްއޔަރުުކރެވޭ މީހަކު، ުނވަަތ ނުވާހާހިނދަކު، ކުެށއްެގ ތުހުމަތުގައި ހަ

ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާ ގޮތަްށ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހަކު ޤާނޫނީ 

މެނުވީ އޭނާާއ  ވަކީެލއްެގ އެހީ ހޯދުމަށް އެެދފިނަމަ، އޭނާެގ ަވކީލުގެ ާހިޒރުގައި 

 ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.

ޔަރުކުެރވޭއިރު ފުލުހުން އޭނާއަށް ދޭ ޤާނޫީނ ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއިާވ މީހާ ހައް )ށ(  
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އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހުގަިއ ައދި އެ އިންޒާުރގައި ހިމެޭނ ކަންކަން އޭނާއަްށ 

ފުލުހުން ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހުގަިއ، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ަޢއްޔަންކުރުމަށް އޭާނ 

ވަަނ  46ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެ، އެ ުފރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ފުލުހުންނަށް އޭނާާއ ސުވާލުކުެރވިދާނެެއވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުްނ އެްއވެސް އިރެްއަގއި އޭާނ ޤާނޫނީ ވަކީލެްއެގ 

ފުރުޞަތު ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފިނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ޢައްޔަންކުރުުމެގ 

ގޮުތގެމަތިން ފުލުހުން އޭނާއަްށ  ވަނަ މާއްާދގަިއވާ 46ފުރުޞަތު، މި ޤާނޫނުގެ 

 ދޭންވާނެއެެވ.

ނުވާހާހިނދަކު، ކުށެްއެގ  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި  )ނ(  

ތުހުމަތުގައި ހައްޔަުރކުރެޭވ މީހަކު، އޭނާެގ ޤާނޫނީ ަވކީލާއެކު އެކަހެރިކޮްށ 

މީހަކަށް އެ ފުރުޞަތު  ފުލުހުން އެ، ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތަކަްށ އެދިއްޖެނަމަ

ެެ، އެްއ ފުރުޞަތަށްވުރެ ގިނަ ފުުރޞަތަށް އެދިއްޖެނަމަ، ދޭންވާނެއެެވ. ެއގޮތުން

 އެ ފުރުޞަތުތައްެވސް އޭާނއަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ހަްއޔަރުުކރެވޭ މީހަކު، ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެްއެގ  )ރ(  

އެދެފިނަމަ، ދައުލަތުން ވަީކލަކު ހަމަޖައްސައިެދޭވ  އެހީ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

ޙާލަތްތައް ެއ މީހަކަށް ފުލުހުން ސާފުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. އަދި ހައްޔަުރކުެރޭވ 

އޭނާއަީކ  މީހާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމުގަިއާވނަމަ، އަދި

ނޑަެއޅިފަިއވާ  ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހެއްނަމަ، ކަ

 އުސޫލުން އޭނާއަށް ަދއުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިޭދންވާނެެއވެ.

ނޑަައޅާފައިނުާވހާ ހިނދަކު، ޤާނޫނީ  )ބ(   އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

 ވަކީެލއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން 

ނަޑއަަޅއި، އެފަދަ މީހުންނަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެހީތެރިކަްނ  ކަ

      ފޯރުކޮށްދޭނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިންނެެވ. 

އެ ަގާވއިދުަގއި، ޖިާނއީ ބޮޑު ކުށަާކ ގުިޅގެން ހަްއޔަރުކޮށްފައި ުނވަަތ 

ޤާނޫނީ ވަކީެލއްގެ ެއހީއަށް އެދޭ މީހުންނަށް  ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން

 އެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރަްނާވނެއެވެ. ދައުލަތުން 

ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއިވާ މީަހކާއި އޭނާގެ ޤާނޫނީ ަވކީލާ ދެމެދު ކުރެޭވ  )ޅ(  
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 މުޢާމަލާތްތަކަކީ ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް ލިބިގެންވާ މުޢާމަލާތްތަކެކެެވ.

ނޑަައޅާ ދިފާޢީ ވަކީލުން ޢައްޔަނުކުރާ ޙާލަތްތަކުަގއި ފިޔަަވއި، ދަ )ކ(   އުލަތުން ކަ

މައްސަލަެއއްަގއި ސުވާލުކުެރވޭ ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީެލއްގެ ގޮުތަގިއ 

ޢައްޔަނުކުެރވިފަިއވާ ފަރާތެއް އެ މައްސަލަިއގައި ުސވާލު ުކރެވޭ އެހެން ފަރާތެއްެގ 

 ނެެއވެ.ވަކީެލއްގެ ގޮތުަގއި ޢަްއޔަނުނުކުރެވޭ

ނޑަެއޅިގެން އިސްިތސްނާކޮށްފަިއާވ ޙާލަތެއްަގއި މެނުވީ،  )ހ(  .52 ބަންދުކުރުން  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކަ

ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ތުހުމަުތގަިއ ހައްޔަުރކުރެޭވ މީހުން ބަންދުކޮށްފައި 

)ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަާކިއ  2013/14ބައިތިއްބަންވާީނ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނަޑއަޅާފަިއވާފަދަ ކަސްޓޯިޑއަލް ަޖލެއްަގއެވެ.ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު(   ގައި ކަ

ނުވާހާހިނދަކު، ޖިނާއީ  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  )ށ(  

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުަގއި ބަންދުުކރެވޭ މީހާ ހަްއޔަރުކުެރވޭއިުރ ފުލުހުން ދޭ ޤާނޫނީ 

ބަންދުގައި ހުންނަ  އިންޒާުރގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙައްޤުތަްއ، އޭނާ

 މުއްދަތުގަިއވެސް ލިބިދެވޭެނެއެވ.

ބަންދުގައި ހުންނަ މީހާ 

 ބަލައި ފާސްކުރުން 
ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުަގއި ބަހައްޓާަފއި ހުންނަ މީހަުކ ބަލައި ފާްސކުރުމުެގ  )ހ(  .53

 ބާރު، މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ބަަލއި ފާްސކުރެވޭ މީހާގެ ގަިއަގއި ، ދާގެ )ހ( ގައި އެެހންއޮތްނަމަވެސްމި މާއް )ށ(  

އަތްލާންވާނީ، އަިދ، އޭނާ ބަލައި ފާސްކުރެވޭހިނދު އެތާނަގއި ތިބެންވާނީ، ބަަލިއ 

 ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ ެއއް ޖިންސެއްގެ މީހުން ެއކަންޏެވެ.

ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ކުށުެގ މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ޮގތުގެމަތިން މީހަކު ބަލައި  )ނ(  

ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ެއއް ޖިންސުގެ އޮފިސަރަކު އެތަުނަގއި ނެތްނަމަ، އޭނާއާ 

އެއް ޖިންސުގެ މީހަކު އެތަނަށް ހާޒިރުކުރުވަިއ، އެ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ކުށުެގ 

ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެެއވެ. އެ ޙާަލތުގައި މީހަކު ބަލައި 

ކުރެޭވއިރުވެސް އެތާނަގއި ތިބެންވާނީ، ބަލައި ާފސްކުރެވޭ މީހާއާ ެއްއ ފާސް

 ޖިންސެއްގެ މީހުން އެކަންޏެވެ.

މީހަކު ބަލަިއ ، މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި އެހެންއޮތްނަމަެވސް )ރ(  

ފާސްކުރުމުގަިއ، އޭނާގެ ޖިްނސީ ގުނަވަނެއް ހާމަކުރަން ޖެހޭކަމަށްވާނަމަ، ނުވަތަ 

    ވަނެއް ބަަލިއ ފާސްކުރަންޖެހޭކަމަށްވާނަމަ، އެކަން ކުރަންވާީނ، އެއިން ގުނަ 
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ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޮގތުގެމަތިން ހޯދާ ކޯޓު  55މި ޤާނޫނުގެ 

 އަމުރަކާ ެއކުަގއި، އެ އަމުުރަގއި ބަޔާންެވގެްނވާ ގޮެތއްގެމަިތންނެވެ.

ބަލައި ފާސްކުރާއިރު ބައެއް 

 ތަކެތި ހިފެހެއްޓުން 
ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ މީހާ ބަލައި  )ހ(  .54

ނޑުން ުނވަތަ ފޭރާމުން ފެންނަ  ފާސްކުރުމުގަިއ، އޭާނގެ އަުތން ނުވަތަ ހަށިގަ

ތަކެތީގެ ތެރެއިން އޭނާއާމެުދ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާ ގުޅުންހުރި އެއްޗެހި، ހެީކެގ 

 ލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ގޮތުަގއި ނަަގއި، ހިފެހެއްޓުމުެގ ބާރު، ފު

ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ މީހާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގަިއ،  )ށ(  

އޭނާގެ އަތުން ނުވަތަ ހަށިަގނޑުން ނުވަތަ ފޭރާމުން ފެންނަ އަންނަނިވި ތަކެތި 

 ފުލުހުން ނަގައި، ފުލުހުންގެ ައތުގައި ވަގުީތގޮތުން ބެހެއްޓިާދނެއެވެ.

އޭނާގެ އަުތަގއި އޮތް ެއއްަޗީކ އޭނާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްާކެވދާނެ ނުވަތަ   (1)   

ނޑަށް މާއްދީ ގެއްލުމެްއ ލިބިދާނެ އެއްެޗއް ކަމުަގިއުވން؛  ހަށިގަ

އެހެން މީހަކަށް ނުރައްާކވެދާނެ ނުވަތަ މާއްީދ ގެއްލުެމްއ   (2)   

 ކުރިމަތިކުރުވަފާނެ ެއއްެޗއް ަކމުގަިއވުން؛

 ދިޔުމަށް ބޭނުންކުރެިވދާނެ އެއްެޗއް ކަުމގަިއވުން؛ފިލައިގެން  (3)   

އޭނާގެ އަތުަގއި އޮތް ެއއްަޗީކ، އޭނާ ބަންދުަގއި ހުންނަ މުއްދަތުގަިއ،   (4)   

ފުލުހުން ރައްކާތެރިކަމާއެުކ ބަލަހައްޓައިދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމުަގިއ 

 ފެނުން.

ހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލާއިރު މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާ އެއްޗެހި، އެ މީ )ނ(  

 އެ މީހަކާ އަނބުރާ ޙަވާލުކުަރންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމުަގއި، އޭނާގެ އަތުން ނުވަަތ  )ރ(  

ނޑުން ނުވަތަ ފޭރާމުން ފެންނަ އެއްޗަކީ ޤާޫނނާ ޚިލާފު އެއްެޗއް  ހަށިގަ

  ރު، ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ އެްއޗެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާ

 އެ ޙާލަތުަގއި ހިފެހެއްޓޭ އެްއެޗއް އެ މީހަކަށް އަނބުރާ ަޙވާލެއް ނުކުރެވޭެނއެެވ.

( ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ފުލުުހން ރައްކާތެރިކަާމއެުކ 4މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ) )ބ(  

ނޑައަަޅއި، އެަތކެތި ރައްކާތެރިކަ  މާއެކު ބެލެއްޓުމާބެހޭ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެއްޗެހި ކަ

އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ 

ނޑައަޅަްނާވނެއެވެ.  ސަރވިްސއިން ކަ
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ބަންދުގައި ހުންނަ މީހާގެ 

 ސާމްޕަލް ނެގުން 
އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި ުނވާހާހިނދަކު، ފުލުހުން  )ހ(  .55

ބަންދުަގއި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ މީހާއާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިިވ ހައްޔަރުކޮށް 

 ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު، ފުލުުހންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

އޭނާއަކީ ާކކުކަން ދެނެގަެނޭވނެ މާއްދީ ނިޝާންތައް ފާހަގަކޮށް އޭާނގެ   (1)   

 ފޮޓޯ ނެގުން؛

 އޭނާގެ އިނގިީލގެ ނިޝާން ނެގުން؛  (2)   

ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހުރި މީހެއް ކަމުގަިއ، އޭނާއަކީ މަސްުތވާ  (3)   

އެކަީށގެންވާ ސަބަުބގެ މަްއޗަްށ ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަުތގަިއ، އޭާނެގ 

 ކުޑަކަމުދާ ތަކެީތގެ ސާމްޕަލް ނެގުން؛

 އޭނާގެ ހަށިަގނުޑގެ ބޭރުން ސާމްޕަލް ނެގުން.  (4)   

ނަމަވެސް، ޖިނާީއ ( ވަނަ ނަންބަރު އެހެން ޮއތ1ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

      ތަޙްޤީޤެއްަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރެވޭނީ، ޯކުޓ އަމުރެއްގެ ދަށުން، 

 އެ އަމުރެްއަގއިވާ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ.

 މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަެނއް ަބލައި ފާސްކުރުން؛  (1)   

 މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަެންއގެ ފޮޓޯ ނެގުން؛  (2)   

 އިްނ ސާމްޕަލް ނެގުން.މީހެއްގެ ހަޑިަގނުޑގެ ތެރެ  (3)   

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަާޔންކުރާ ކަމެއް ކުރުމަށް ޯކުޓ އަމުރަކަށް އެެދވޭނީ،  )ނ(  

ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށްކުށާއި ޖިންސީ ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހުންނާ 

 ގުޭޅގޮތުން އެކަންެޏވެ.

ރެއިން ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކޯުޓ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ ތެ )ރ(  

 އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 ހައްޔަރުކުެރވިފަިއވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު؛  (1)   

ހައްޔަރުކުެރވިފަިއވާ މީހާ ކުިރ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޖިނާީއ ބޮޑު ކުަށީކ   (2)   

 ނޫނެއްަގއި ބަޔާންކުރާ ކޮން ުކށެއްކަން؛ނުވަތަ ޖިންސީ ކުށަކީ ކޮން ޤާ 

ހައްޔަރުކުެރވިފަިއވާ މީހާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިާވ ކުށް އޭާނ   (3)   

 ކުރިކަމަށް އެހާތަނަށް ލިބިފައިާވ ހެކި؛

ކޯޓު އަމުރަށް އެދެނީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމުެގ   (4)   
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 ކަމާއި، އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު؛ތެރެއިން ކޮން ކަމަކަށްޓަަކއި 

ކޯޓު އަމުރުން ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތެއްގެ ނަމާިއ   (5)   

 މަޤާމު.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކުާރ 3( ަވނަ ނަންބަރާއި، )1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ބ(  

ހުއްަދ ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަެރްއ ކަންކަމުގެ ތެެރއިން ކަމެްއ ުކރަންވާނީ، ބޭސްކުރުުމގެ 

 ނުވަތަ ހުއްދަލިބިފައިވާ ިޞއްީޙ އެހީތެރިއެްއގެ އެީހގަެއވެ.

( ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3( ވަނަ ނަންބަރާއި، )1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ޅ(  

ނޑަްށ  ،ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުރިން ޭއގެ ސަބަބުން އެ މީހާގެ ފުރާނަައށް ނުވަތަ ހަށިގަ

 އްުނވާނެަކން ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.އެްއވެސް ނުރަްއކަލެ

( ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މީހެއްގެ ސާމްޕަލެއް ނެގުމުެގ 3މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ކ(  

ކުރިން، ނަގަްނ ބޭނުންވާ ާސމްޕަލަކީ ކޮބަިއކަމާއި، ެއ ާސމްޕަލް ނެގެނީ ކޮްނ 

ސަބަބަކަށްޓަކަިއކަން ކުުށގެ ތުހުމަތުގަިއވާ ީމހާއަށް ފުލުހުން 

ޔާންކޮށްދޭންވާނެެއވެ. އަދި ިޖނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ނުވަތަ ޖިންސީ ކުށެއް ކުރިކަމަްށ ބަ

ނުވަތަ އެފަދަ ކުެށްއގައި ަބިއވެރިވިތޯ ބެލުމަށްޓަަކއި އެހެން ސާމްޕަލަކާ ނުވަަތ 

ސާމްޕަލްތަކަކާ އަަޅއިކިޔުަމށް އޭނާގެ ކިބައިްނ ހޯދޭ ސާމްޕަލް 

 ނެެއވެ.ބޭނުންކުރެވިދާނެކަންވެސް ަބާޔންކޮށްދޭންވާ

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މީހެއްގެ ސާމްޕަލެްއ 3މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )އ(  

     ެއކަްނ ލިޔުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި  ،ނަގައިފިކަމަްށވާނަމަ

އަދި އެ ސާމްޕަލް  ،އެ ސާމްޕަލް ނެގީ އޭނާެގ ުރހުމުގައިކަން ުނވަތަ ނޫންކަން

 ެއނގެން އޮންނަންވާނެެއވެ. ނެގީ ކާުކކަން އެ ލިޔުުމގައި

 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މީހެއްގެ ސާމްޕަލެްއ 3މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ވ(  

  ،ތަޙްލީލު ރިޕޯޓެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ،އެ ާސމްޕަލް ފޮނުވާނީ ،ނަގައިފިކަމަްށވާނަމަ

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ހުއްދަކުރާ ލެބޯރަޓަީރއަކަެށވެ.

ނުޑގެ ބޭރުން ނެޭގ ސާމްޕަލެއް" ކަމަްށ  )މ(   މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ހަށިގަ

ނޑުެގ ޕިއުބިކް ސަރަޙައްދުނޫން އެހެން ހިސާބުތަކުން ނެޭގ  ބުނެފައި އެވަީނ، ހަށިގަ

އިސްތަށި، ނިޔަަފއްާޗއި ނިޔަަފތި ދަށުން ނެގޭ ސްވަބް ސާްމޕަލް، އަނަގއިންނާިއ 
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ނުޑގެ އެހެނިހެން ހިސާބުތަކު ން ނެގޭ ސްވަބް ސާމްޕަލް، ކުޅު، ުކޑަކަމުާދ ހަށިގަ

ނުޑގެ ހަމުގައި ފެންނަން ހުންނަ  ތަކެތި، އިނގިީލގެ ނިޝާން ފިޔަވައި ހަށިގަ

ތަފާތު ނިޝާންތަކަށެވެ. މީެގ ތެރޭގައި އަނގަ ފިަޔވަިއ ހުޅުވިފައި ހުންަނ 

 ގުނަވަންތަކުން ެނގޭ ސާމްޕަލެއް މިމާނައިަގއި ނުހިމެނޭނެއެެވ.
ތެރެއިން  ހަށިގަނޑުގެ 

 ސާމްޕަލް ނެގުން 
ނުޑެގ ތެރެއިން ސާމްޕަލެއް  )ހ(  .56 ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދުޮކށްފައިވާ މީހެްއގެ ހަށިގަ

ނަގަންވާނީ، އޭނާ ޖިނާއީ ޮބޑު ކުށެއް، ނުވަތަ ޖިންސީ ކުށެއް ކޮށްފަިއވާކަްނ 

      ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ުކރުމުގައި ބަިއވެރިވެަފއިާވކަްނ ނުވަތަ ނޫންކަން 

އެ ސާމްޕަލުން ދައްކުަވއިދޭެނކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންސްޕެްކޓަރުން ފެށިގެން މަތީ 

ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރަކަށް އެަކށީގެންވާ ސަބަބުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެޭވ 

ނުޑން އެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ހުއްދަ އެ އޮފިސަުރ  ޙާލަތުގައި، އޭާނގެ ހަށިގަ

ުކށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާ އެަކމަށް ލިޔުމުން ރުހުން ލިޔުމުން ދީފައިއޮތުމާއެުކ، 

 ދީފައިވާނަމަެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބާޔންކޮށްފައިާވ ގޮުތގެމަތިން ކުުށގެ ތުހުމަތުަގއިާވ މީހާ  )ށ(  

ނުޑގެ ތެރެއިްނ  ލިޔުމުން ރުހުން ދީފައިނުވާހާ ހިނދަކު، އޭނާގެ ހަށިގަ

 ނަގަިއގެންނުވާެނއެވެ. ސާމްޕަލެއް، ކޯޓު އަމުރަކާެއކު މެނުވީ

ނުޑގެ ތެރެއިން ސާމްަޕލެއް ނެގުމަށްޓަަކއި ކޯޓު އަުމރަށް އެދުމުގައި އަދި  )ނ(   ހަށިގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި  55އެ އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމުަގިއ ޢަމަލުކުރާނީ މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. 

ަގނުޑގެ ެތރެއިން ސާމްޕަލެއް މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހެއްގެ ހަށި )ރ(  

  ،ތަޙްލީލު ރިޕޯޓެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ،އެ ާސމްޕަލް ފޮނުވާނީ ،ނަގައިފިކަމަްށވާނަމަ

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ހުއްދަކުރާ ލެބޯރަޓަީރއަކަެށވެ.

ނުޑގެ ތެރެއިން ނެޭގ ސާމްޕަލް" ކަމަށް  )ބ(   މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ހަށިގަ

ފައި ެއވަނީ، ދަތްޕިލަިއެގ ނިޝާން، ލޭ، މަނި، މަިއދާގެ ތެރެއިން ެނޭގ ބުނެ

ސާމްޕަލް، ޖިންސީ ގުނަވަާނއި ެއގުނަވަުނގެ ވަަށިއގެންާވ ސަރަޙައްދުން ނެޭގ 

އިސްތަށި، ހަށިަގނުޑގެ ހުުޅވިފައި ހުންނަ ގުަނވަންތަުކން ނެގޭ ސާމްޕަލް، 

ނުޑގެ  ޑީ.އެން.އޭ ހެދުމަށްޓަކައި ނެޭގ ކަށީގެ މަދު އަދި ސޮފްޓް ޓިޝޫ އަދި ހަށިގަ

އެތެރެއަށް އެްއޗެްއ ބާނަިއެގން ނަގާ ުކޑަކަމުދާ ތަެކއްަޗށެވެ. މީެގ ތެރޭަގިއ 
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 ސްވަބް މެދުވެރިކޮށް އަނަގއިްނ ނެގޭ ކުުޅގެ ސާމްޕަލެއް ނުހިމެނެއެވެ.
ސާމްޕަލް ނެގުމާބެހޭ 

 ގަވާއިދު 
ނޑުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު 56ވަނަ މާއްދާއާއި  55މި ޤާނޫނުގެ   .57 ން މީހެއްގެ ހަށިގަ

   ސާމްޕަލް ނަގާނެ ގޮތުެގ ިއޖުރާއަތާއި، ެއ ސާމްޕަލް ެނގުމަށްފަހު، ރަްއކާތެރިކަމާެއކު 

އެ ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތާިއ، އެ ެޓސްޓުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އުސޫލުަތއް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 .ގަާވއިދުަގއި މޯލްިޑވްސް ޕޮިލސް ސަރވިްސއިން ބަޔާންކުަރންވާނެެއވެ

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރުން 

 

ބަންދާމެދު ގޮތެއް 
ކަނޑައެޅުމަށް 

ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް 
 ން ހާޒިރުކުރު 

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުޮކށްފައިވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފައިަވނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ  )ހ(  .58

ނޑައެ ޅުމަށްޓަަކއި، ވީއެންމެ އަވަހަކަްށ، އަދި އޭނާ ހައްޔަރުކުެރވޭާތ މަތިންތޯ ކަ

ނިޑޔާރެްއގެ ކުރިަމއްޗަްށ  24ލަސްވެގެްނ  )ސަުއވީސް( ގަިޑއިުރގެ ތެޭރގަިއ، ފަ

 އޭނާ ހާޒިރުކުރަންވާެނެއވެ.

  ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަުކވެސް، ބަްނދުގައި ބަހައްޓާނަމަ،  )ށ(  

ނޑިޔާެރއްެގ މި މާއްދާ ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އޭނާ ފަ

 ކުރިމައްޗަށް ހާޒިުރކުރަންވާެނެއވެ.

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ފިަޔވަިއ، ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއި ބަންދުކުރެވިފަިއވާ މީހާ  )ނ(  

ނޑިޔާެރއްގެ ކުރިމަްށޗަްށ ހާޒިރުނުކޮށް،  )ަސއުވީްސ( ގަިޑއިރަްށވުރެ  24ފަ

 ރުެވގެންނުވާެނއެވެ.އިތު

ނޑިޔާރު ހުރީ އޭނާ ހަްއަޔރުކުރެވުނު ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްަގިއ   (1)    ފަ

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އެކަީށގެންވާ ވަސީލަެތއް ނެތުން،  ،ކަމަށްވެފައި 

 ނުވަތަ ދަތުރުކުރުމަށް މޫސުން ތަން ނުދިނުން؛

ރުކުރެޭވ މީހެއްނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނުޑގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުން ހައްޔަ  (2)   

ނޑިޔާެރްއގެ ކުރިަމއްޗަށް ހާޒިރުކުެރޭވ  ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތަށް އޭާނ ފަ ކަ

 ވަރަށްވުރެ ދަތުރަށް ހޭދަވާ ަވގުތު ދިުގވުން؛

 އޭނާއަށް ފަރުވާ ދޭންޖެހުން ނުވަތަ އޭނާގެ ިޞއްޙީ ޙާލަތު ހުރިޮގތުން  (3)   

 އޮތުން. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެްއަގއި އެޑްމިްޓކޮށްފައި
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މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ަބޔާްނކުރާ ސަބަބެްއ މެދުވެިރވާ ޙާަލތުގަިއ، އެ ސަބަެބއް  )ރ(  

ނޑިޔާރެްއގެ ކުރިމަްއޗަްށ  ފިލައިދިޔަހާ އަވަހަކަްށ އެ މީހަކު ފަ

ހާޒިރުކުރަންވާެނއެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ސަބަބެްއ 

 ލިޔުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.މެދުވެރިވިކަން ދަލީލުކޮށްދޭ ަރސްމީ 

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުޮކށްފައިވާ މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮްތާވ  )ބ(  

ނިޑޔާރަްށ  ނޑައަަޅއިދިނުމަށް އެދި ފަ ގޮތުގެމަތިންކަން ުނވަތަ ޫނންކަން ކަ

 ހުށަހަޅާނީ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިންނެވެ.

  ކުރެވިފަިއވާ މީހެްއގެ ަބންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ ޝަރީޢަތަކަްށ ބަންދު )ޅ(  

އެ މީހާގެ ބަންދާގުޅޭ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު، އޭނާ ބަންދުކުރި ފަރާތުން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ؛ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  (1)   

 ؛ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު  (2)   

 ރުކުރި ތާރީާޚއި ަގޑި؛އޭނާ ހައްޔަ  (3)   

 ؛އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ސަބަބު   (4)   

އޭނާ ހައްޔަުރކުރީ ކޮން ޤާނޫނެއްގަިއ ބަޔާންކުރާ ޮކން ކުށަާކ   (5)   

 ގުިޅގެންކަން؛

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާއި އޭނާއާ ުގޅުވައިދޭ ހެކި ލިބިފަިއވާ މިންަވރު؛  (6)   

 ؛ބުއޭނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަަހއްޓަން ބޭނުންވާ ސަބަ  (7)   

 އޭނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަަހއްޓަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު؛  (8)   

 ؛އޭނާގެ ކުުށގެ ރެޯކޑް  (9)   

ނޑާިއ، މައްސަަލ ތަޙްޤީޤުކުރާ   (11)    ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރގެ ތަްއގަ

 މުވަްއޒަފުގެ ނަމާއި، ސޮއި.

ބަބެއް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސަބަބުތަކުެގ ތެރެއިން ސަ )ކ(  

ނޑިޔާުރެގ  މެދުވެރިެވގެން، ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްަފއިާވ މީހާ ފަ

)ސަުއވީސް( ގަިޑއިރު  24ކުރިމައްޗަށް ާހޒިރުކޮށްފަިއވަީނ އޭނާ ހައްޔަުރކުރެވުނުތާ 

ނޑިޔާރަްށ  ފާއިތުވި ފަހުން ކަމުަގއިވާަނމަ، އެ ސަބަބެްއ މެދުވެިރވިކަން ފަ

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު  ޤަބޫލުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް
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 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިްނކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  )އ(  

ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ބާްއވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ދައުލަުތގެ ފަރާތުން  ކަ

ނޑަައާޅ ވާހަކަ ދެއްކުުމގެ އިޚްތިޔާރު ޕް ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޭނާ ކަ

 ފަރާތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުޮކށްފައިވާ މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮްތާވ  )ވ(  

ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ކުުށގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާ  ގޮތުގެމަތިންކަން ނުވަތަ ނޫްނކަން ކަ

ނޑިޔާެރއްެގ ކު      ައޑުއެހުމަީކ،  ރިމަްއޗަްށ ހާޒިރުކޮށް ާބއްާވ ަޝރީޢަތުގެފަ

    މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ. އަިދ 

އެ މަޖިލީހުގައި އޭނާ ދޭ ބަާޔންތަކާއި ދަްއކާ ވާހަކަަތކަީކ، އޭނާގެ ަމއްޗަށް އެ 

އި ޭބއްޭވ ޝަރީޢަުތގަިއ އޭާނއާ ދެކޮޅަްށ ކުށުގެ ދަުޢވާ ފަހުން އުފުލިއްެޖ ޙާލަތެއްގަ 

 ބޭނުންކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ.
ބަންދާމެދު ގޮތެއް 

ނިންމާއިރު ފަނޑިޔާރު 

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއ ބަންދުކޮށްފައިާވ މީހަކު ބަންދުކޮްށފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެްއގޮތްާވ   .59

ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ގޮތުގެމަތިންކަން ުނވަތަ މަޖިލީހުގަިއ،  ބާްއވާ ޝަރީޢަތުގެ ނޫންކަން ކަ

އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކޯޓުން 

ނޑިާޔރު  ނަޑއެޅުމުަގއި، ަމއްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކަށް ފަ ކަ

ނޑިާޔރު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. އޭެގ އިތުރު ން، އަންނަިނިވ ކަންކަމަށްވެސް ފަ

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.

ކުށް ކޮށްަފއިާވ ޙާަލތާއި، ކުށް ކުރުުމގަިއ  ،ކުށުގެ ާބވަތާިއ، ކުށުގެ ކުޑަޮބޑުމިނާއި )ހ(  

 ؛އަނިާޔވެރިކަން ހިމެނޭނަމަ އެކަން

 ؛އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ހެކީގެ ބުރަދަން )ށ(  

 ؛ކުުށގެ ރެޯކޑްއޭނާގެ  )ނ(  

 ކޯޓަށް ހާޒިރުވުުމގައި ވޭތުވެިދަޔ ތާނގައި ޢަމަލުކޮށްފަިއވާ ގޮްތ. )ރ(  
ބަންދާމެދު ގޮތެއް 

 ކަނޑައެޅުން 
ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުޮކށްފައިވާ މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮްތާވ  )ހ(  .61

ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި   ބާއްާވ ޝަރީޢަތުގެ  ގޮތުގެމަތިންކަން ުނވަތަ ޫނންކަން ކަ

މަޖިލީހުގައި، އޭނާ ބަންދުކޮްށފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަުކގެމަތިންތޯ ނުވަތަ ނޫންޯތ 

ނޑިޔާުރ  ނަޑއެޅުމާެއކު، އަންނަނިިވ އަމުރުތަުކގެ ތެރެއިްނ އަމުރެއް ފަ ކަ
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 ނެރެންވާނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ނުވަތަ )ބ( ގެ ދަށުން އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުެގ   (1)   

 މުރެއް؛އަ

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އެްއވެސް ޝަރުެޠއް ނެތި އޭނާ ބަންދުން   (2)   

 ދޫކުރުމުގެ އަމުރެްއ؛

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން އޭނާ 1މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ )  (3)   

 ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން ދޫކުރުުމެގ އަމުރެއް؛

ނާ ޝަރުޠަކާެއުކ ( ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އ2ޭމި މާއްދާގެ )ރ( ެގ )  (4)   

 ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ އަމުރެއް.

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްަފއިވަީނ ޤާނޫނާ އެްއގޮްތާވ  )ށ(  

ނިޑޔާރެްއގެ ކުރިމަްއޗަްށ  ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ފަ ގޮތުގެމަތިންކަން ުނވަތަ ނޫންަކން ކަ

ުކރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ  ހާޒިރުކޮށްފަިއވާ މީހާއާމެދު ުތހުމަތުކުރެވުނު ކުށް އޭނާ

މިންވަރަށް ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ، އަދި އޭާނ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އަންނަނިިވ 

ނިޑާޔރަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްެޖ  ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަެތއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަށް ފަ

ނޑިޔާުރ ޙާލަތެއްަގއި، އޭނާގެ ޝަރީޢަްތ ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ފަ

 އަމުރުކުރަންވާެނއެވެ.

  އޭނާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފަިއާވ މައްސަލައިގެ ހެކި ފޮރުުވމަށް ނުވަތަ   (1)   

އެ މައްސަލަިއގައި ހެކިބަްސ ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް 

 އޭނާ މަސައްކަްތކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވުން؛ ނުވަތަ 

 ބެލެވުން؛ ނުވަތަ  އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެދާނެ ަކމަށް  (2)   

 އޭނާ ފިލައިފާނެ ކަމަށް ބެލެުވން؛ ނުވަތަ   (3)   

އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެްއ   (4)   

 ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވުން.

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮްށފައިވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްާވ  )ނ(  

ނޑަެއޅުމުަގއި، އޭާނ އެ ކުށް ކުިރކަމަށް ގޮ ތުގެމަތިންކަން ުނވަތަ ނޫްނކަން ކަ

 ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ނެތްނަމަ، އަދި މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުިރ 4( ވަނަ ނަންބަރުން ެފށިގެން )1)
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އެްއވެްސ ޝަރުޠަކާ ނުލަިއ އޭާނ ، ނަންބަރުތަކުގަިއ ބަޔާންކުރާ ސަބަބެއް ނެތްނަމަ

 ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަންގަންވާނެެއވެ.

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮްށފައިވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްާވ  )ރ(  

ނަޑއެޅުުމގަިއ، މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ     ގޮތުގެމަތިންކަން ުނވަތަ ޫނންކަން ކަ

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުިރ 4ން )( ވަނަ ނަންބަރުން ެފށިގ1ެ)

ނަންބަރުތަކުގައި ަބޔާންކުާރ ސަބަބެއް ނެތް ކަމުަގއިީވނަމަވެސް، އޭނާއާމެުދ 

ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށް އޭާނ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ މިންވަރަށް ހެިކ 

ގެ ހުރެއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ގޮްތތަކުގެ ތެެރއިން ގޮަތކަށް އޭާނ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމު

ނިޑޔާރަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  އިޚްތިޔާރު ފަ

 ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން އޭނާ ބަންދުން ދޫކުރުމަށް؛ ނުވަތަ  (1)   

ނަޑއަޅާ ޝަރުޠުަތަކކާއެކު އޭނާ ބަންދުން ދޫކުރުމަށް.  (2)     ކޯޓުން ކަ

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮްތާވ  )ބ(  

ނޑަެއޅުމުަގއި،ގޮ އޭާނ އެ ކުށް ކުިރކަމަށް  ތުގެމަތިންކަން ުނވަތަ ނޫްނކަން ކަ

    ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް އެކަީށގެންވާ ެހކި ެއަވގުުތ ނެތްކަމުގަިއިވޔަސް، 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ 4( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )

ރާ ސަބަބުތަކުެގ ތެރެއިން ސަބަބެއް ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކު

އޮވެަފއި، އޭނާެގ މަްއޗަްށ އެ ަމއްސަލަިއގަިއ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންެމވެްސ 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  59މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

ނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކޮްށ،  )ފަނަރަ( ދުވަހަށްވުރެ  15ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަށް ފަ

 ގޮުތގެމަތިން އޭާނ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުުރކުރެވިދާނެެއވެ. އިތުރުނުވާނެ

މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ މީހާގެ ަމއްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުަށީކ  )ޅ(  

ޖިނާއީ ބޮޑު ކުެށއް ކަމުަގިއވެފައި، އެ ުމއްދަތު ހަމަވުަމށްފަހު އޭނާ އިތުރަށް 

ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއިން ބޭނުންނަމަ، އެ މުއްދަުތ  ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނު 

އިތުުރ  ،ހަމަވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ަފނޑިޔާެރއްގެ ކުރިމަްއޗަށް ހާޒިރުކުރުމުން

ނޑިޔާރަްށ  މުއްދަތަކަށް އޭާނ ބަންދުގަިއ ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްަދ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަ

ދޭ އެކަީށގެްނާވ ލިބިގެންެވއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭނާއާ އެކުށާ ުގޅުވައި

މިންވަރެއްެގ ހެއްެކއް އެހާތަނަށްވެސް ލިބިފައިުނވާނަމަ، ެއފަދައިން އިތުރުކޮށްޭދ 
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 )ފަނަރަ( ދުވަަހށްވުރެ އިތުުރވެގެންުނވާނެެއވެ. 15މުއްދަތު، 

   މި މާއްދާގެ )ޅ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވަނިކޮްށ، އޭާނ  )ކ(  

ހުމަތުކުެރވޭ މިންވަރަށް އެކަީށގެްނވާ ެހކި ލިބިއްޖެނަމަ، އޭނާ އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ތު

)ފަނަރަ( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް، ުނވަތަ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން  15

ނިޑާޔރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.  ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުުރކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު، ފަ

ނޑިޔާރަކު އަމުރެ )އ(   އް ކުރުމުަގއި، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މި މާއްދާގެ ދަށުން ފަ

ނޑިޔާރު ނިންމާނަމަ އެގޮތަށް ފެންނަ ސަބަބު،  މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ފަ

ނޑިޔާރަްށ  ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ފަ

ނުފެންނަނަމަ ނުފެންނަ ސަބަބު، ނުވަތަ މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލަން 

އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ނިންމި ސަބަބު، ނުވަތަ ކަފާލާުތެގ ނިންމައިފިނަމަ 

ދަށުން ނުވަތަ ޝަރުޠަކާއެކު ދޫކޮށްލަށް ނިންމައިފިނަމަ، އެފަދައިން ނިންމި 

 ސަބަބު، އެ އަމުުރގައި ަބޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ގޮްތާވ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުޮކށްފައިވާ މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއް )ވ(  

ނޑަެއޅުމަށްޓަކައި ޯކޓަްށ މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ  ގޮތުގެމަތިންކަން ނުވަތަ ނޫންަކން ކަ

އުސޫލުތަާކއި، އެފަދަ މަްއސަލަތައް ބެލުމުގައި ޯކޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ 

 އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނުކރަންވާނެެއވެ.
 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ތުގެ ދަށުން ދޫކުރުން ކަފާލާ 
 

ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން 

ދޫކޮށްލުމަށް އެދުމުގެ 

 ޙައްޤު 

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުަގިއ ބަންދުކުރެވޭ މީހަކީ، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ކުށެްއގެ   .61

ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިަފއިާވ މީހެއްނަމަ، މި ބާބުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ކަފާލާުތގެ ދަށުން 

 ދޫކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މީހަކަށް ލިބިގެންެވެއވެ. ބަންދުން

ކަފާލާތުގެ ދަށުން 

 ދޫކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް 
އަންނަނިވި ގޮތްަތކުގެ ެތރެއިން ގޮތަކަށް ކަފާލާުތގެ ދަށުން މީހަކު  )ހ(  .62

 ދޫކުރެވިދާނެެއވެ.

 ؛ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށްފަހު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުން  (1)   

 މީހަކު ޖާމިނުވުމުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުން.  (2)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ގޮތްތަުކގެ ތެެރއިން ގޮަތކަށް މީހަކު ކަފާލާުތެގ  )ށ(  
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ދަށުން ދޫކުރާއިރު، ޝަރުަޠކާ ނުލަިއވެސް، ޝަރުޠަާކއެުކވެސް އެ މީހަުކ 

ނޑިާޔރަށް ލިބިގެންވެެއވެ  .ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަ

ކަފާލާތުގެ ދަށުން 

 ދޫނުކުރެވޭނެ މައްސަލަތައް 
އަންނަނިވި ބާވަުތގެ މައްަސލަތަކުގައި ބަންދުކޮށްފަިއވާ މީހަކު ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން   .63

 ދުލެއްނުކުރެވޭެނއެވެ.

 ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަްއ؛ )ހ(  

ން މީހަކަށް ޙަމަލާދީ، އެ މީހަކަށް ނުރައްކާތެިރ މީހަކު މަރާލެވިދާފަދަ ހަތިޔާރަކު )ށ(  

 ހާނިއްކަެއއް ކޮށްފަިއވާކަމަށް ުތހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަްއ؛

 ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގިަކމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތައް؛ )ނ(  

މަްށ ދައުލަތުގެ މިނިވަންކަާމއި ިއސްތިޤްލާލަށް ގެއްލުްނވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގިކަ )ރ(  

 ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަްއ؛ 

 މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުުމެގ ކުށުގެ މައްސަލަަތއް؛ )ބ(  

 ކުޑަުކއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުުރމުގެ ކުށްކުުށގެ މައްސަލަތަްއ؛ )ޅ(  

ނޑަައާޅފައިވާ މައްސަލަަތއް. )ކ(    ކަފާލާތުގައި ދޫނުކުެރވޭނެކަމަްށ އެހެން ޤާނޫނަކުން ކަ

ޖާމިނުވުމުން  މީހަކު 

 ބަންދުން ދޫކުރުން 
    ،ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންުދކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ބަންދުން ދޫކުރުމަށްޓަކައި )ހ(  .64

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބާޔންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަާވ މީހަކު ޔަޤީންކަންދީ 

ނޑިޔާރަްށ ޖާމިނުވެއްޖެނަމަ، އޭނާ ކަާފލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ފަ

 އަމުރުކުރެވިދާެނއެވެ.

ބަންދުގައިހުރި މީހަކަށް ޖާމިނުވާ މީހެއްގެ ކިބަިއަގއި ައންނަނިވި ޝަރުޠުތައް  )ށ(  

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެެވ.

 ؛ )އެކާވީސް( އަަހރު ވެފަިއވާ މީހަކު ކަމުަގއިވުން  21ޢުމުރުން   (1)   

ލިބިފައިވާ މީަހުކ  އަމިއްލަ ދިރިުއޅުމުަގއި ޒިންމާ ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު   (2)   

 ؛ ކަމުގަިއވުން

 ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާގެ ާޤނޫނީ ވަކީލު ކަމުަގއިނުވުްނ؛  (3)   

ކޯޓެްއގައި އެްއވެސް ޖިނާީއ ދަޢުވާއެއް ހިނގަމުންދާ މީހެއްކަމުަގިއ   (4)   

 ؛ ނުވުން

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ   (5)   

 އި ތުހުމަތުކުރެޭވ ފަރާތެއް ކަމުގައިުނވުން؛މައްސަލަެއއްގަ 
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އިފްލާސްކުރެވިަފިއވާ ނުވަތަ އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮްތ   (6)   

 މީހެއް ކަމުގައިުނވުން؛

ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ނުވަތަ   (7)   

 ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ މީހެއް ކަމުގައި ުނވުން؛ 

އޭނާ ޖާމިނުވެގެން، ކަފާާލތުގައި ދޫކޮށްފަިއވާ ެއްއެވސް މީހަކު   (8)   

 ފިލާފައިނުވުން؛

 ކަފާލާތުގެ އިޤުރާރާ ޚިލާފުވެަފިއވާ މީހަކު ކަމުަގއިނުވުން.  (9)   

)އަށާރަ( އަހަރުނުވާ ކުއްޖަކު ނުވަތަ އަިމއްަލ ދިރިއުޅުމުގައި ޒިންާމ  18ޢުމުރުން  )ނ(  

އިުނވާ މީހަކު ކަފާލާުތގަިއ ދޫކުެރވޭނީ، އެ ުކއްޖެްއެގ ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިފަ

ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ބަލަދުވެރިޔަކު ނުވަތަ 

  އެނޫންވެސް އެފަދަ ކުއްޖަކު ނުވަތަ މީހަކު ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން 

 ދޭ ޔަޤީންކަމެއްގެ ަމއްޗަށް ިބނާކޮށެވެ.

    ބަންދުގައިހުރި މީހަކަށް ޖާމިނުވާ މީހަކީ އެކަން ކުރެިވދާނެ މީހެއް ކަމުގަިއ  )ރ(  

ނަޑއެޅުމުން، އަންނަނިިވ  ނިޑޔާރު ކަ މި މާއްދާގެ )ށ( އަްށ ިރޢާޔަތްކޮށް ފަ

 ކަންކަން ހިމެނޭ އިޤްރާރެއްަގިއ އޭނާ ސޮއިކުރަްނވާނެެއވެ.

ނައިރު އޭނާ ކުށެްއ ބަންދުގައިހުރި މީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައި ހުން  (1)   

 ކުރިޔަނުދީ ބަލަހައްޓާނެކަން؛ އަދި 

އޭނާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ ކުށުގެ ތަޙްޤީޤަށްޓަަކއި ޤާނޫނު   (2)   

 އަދި ؛ ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން އަންާގ ތަންތަނަށް އޭނާ ހާޒިރުކުރާނެކަން

ކޯޓަްށ  ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ކޯަޓށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަިޑއަށް އޭނާ  (3)   

 ހާޒިރުކުރާނެކަން.

މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަުކގެ ިއތުރުން، އަންނަނިިވ  )ބ(  

ނޑަެއޅުމުެގ  ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކެއް ކަ

ނިޑޔާރަށް ލިބިގެންެވއެވެ.  އިޚްތިޔާުރވެސް ފަ

ތްނަމަ ވަޒީާފެއއް ހޯދުމަށް ވަޒީާފގައި ދެމިހުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާެއއް ނެ  (1)   

 ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުން؛

ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމެއްަގއި ބައިވެިރވުމަށް ނުވަތަ ަބިއވެރިވެަފއިާވ   (2)   
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 ؛ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް

މީހުންނާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގަިއ ، އުޅޭނޫޭޅ ތަންތަނާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި  (3)   

ނަޑއަޅާ ގޮ  ؛ތަށް ޢަމަލުކުރުންކޯޓުން ކަ

  ކުރި ކުުށގެ ސަބަބުން ެގއްުލން ލިބުނު މީހާއާއި ނުވަތަ މީހުންނާއި،   (4)   

އެ މައްސަަލއިަގއި ހެިކބަސްދޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ މީހުންނާ 

 ؛މުޢާމަލާތްނުކުރުމާއި ބައްދަލުނުކުރުން

ނަޑއަޅާފަިއވާ އިދާރާއަކަށް ގަާވއިދުން ރިޕޯޓުކުރުން  (5)     ؛ކަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ަވގުުތގައި އެގޮތަށް ޢަމަލުުކރުންގޭ  (6)     ؛ަގއި ހުރުމަށް ކަ

ޞިއްޙީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުަވތަ މަސްތުވާތަކެތިން ދުރުހެލިވުމުގެ ފަރުާވ   (7)   

ނަޑއަޅާ ޞިއްޙީ  ،ލިބިގަތުމަށާއި ނަޑއަަޅއިފިނަމަ އެ ކަ  އަދި ކޯޓުން ކަ

ަކޒެްއގައި ހުރެ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެީތގެ ފަރުވާދޭ މަރު

 ؛އެ މަރުކަޒުން ފަރުވާ ލިިބގަުތމަށް

ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުވަަތ އެނޫންވެްސ   (8)   

ނޑައަާޅ ވަގުތެްއަގިއ  ،އެހެން ބޭނުމެއްގައި ބަންދުން ދޫކޮށްފައިވާނަމަ ކަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ތަނަށް ބަންދުގައި ހުރުމަށް އެނބުރި ައއުން.  ކަ

ބަންދުގައިހުރި މީހަކު ކަފާލާުތގެ އުސޫލުން ބަންދުން ދޫކުުރމަށްޓަކައި، ބަންުދގަިއ  )ޅ(  

އޭނާ އެކުރަީނ  ހުރިމީހާއަށް ޖާމިނުވާ މީހާ، އޭނާެގ އިޤްރާާރ ޚިލާފުެވްއޖެނަމަ

ކުށެކެެވ. ބަންދުން ދޫކޮށްލެުވނު މީހާ ފިލައިފިނަމަ ނުވަތަ ޖާމިނުވާ މީހާ އޭނާގެ 

އްޖެނަމަ، ެއ ޚިލާފުވި ޚިލާފުވުމުގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި، އިޤްރާރާ ޚިލާފުވެ

ޖާމިނުވި މީހާއަށް އަންނަނިިވ އަދަބުތަކުެގ ތެރެއިން އަދަބެްއ ދިނުމުގެ އިޚްިތޔާުރ 

 ކޯޓަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

 ؛ )އެެކއް( އަހަރު ދުވަހަްށވުެރ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން 1  (1)   

ވަަހށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަަކށް ގޭަގިއ )ދޭއް( އަހަރު ދު 2  (2)   

  ؛ބަންދުކުރުން

)ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑުނޫން ޢަދަދަކުން  15,000/-  (3)   

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން ދޫކުރުމުގަިއ، ވަިކ   (4)   
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ނަޑއެޅުން.  މުއްދަތެއް ވަންދެން ޖާމިނު ނުވެވޭެނކަމަށް ކަ

ބަންދުގައިހުރި މީހަކު ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން ބަންދުން ދޫކޮްށފައިވަނިކޮްށ، އޭާނއަްށ  )ކ(  

ޖާމިނުވި މީހާ އޭނާގެ އިޤްރާާރ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ަބންދުން ދޫކުރެވިފަިއާވ 

މީހާ ފިލައިފިނަމަ، ބަންދުން ދޫކުރެވިފަިއވާ މީހާ ހަްއޔަރުުކރުމުގެ އަމުެރއް ކޯޓުްނ 

އޭނާެގ މަްއޗަށް  ،އެެވ. އަިދ އޭނާ ހަްއޔަރުކުެރވުމުންނެރެންވާނެ

ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްސަަލ ވަކިގޮަތކަށް ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުގަިއ 

ނޑިޔާރަށް ލިިބގެންެވއެވެ.  ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ އިްޚތިޔާރު ފަ

ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށްފަހު 

 ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުން 
އޭނާ، ުނވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން  ،ހުރި މީހަކު ބަންދުން ދޫކުރުމަށްޓަކައިބަންދުގައި )ހ(  .65

ކަފާލާތުގެ ގޮުތަގއި ކޯުޓަގިއ  އެހެން މީހަކު، ކޯޓުން ަކނަޑއަޅާ ޢަދަދެްއގެ ފައިސާ

ބަހައްޓައިފިނަމަ، ބަންދުގައިުހރި މީހާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް 

ނޑިޔާރަށް އަމުރުކުެރވިދާނެއެ   ވެ.ފަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ަކނޑަައޅާ ޝަރުޠުަތްއ  64މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ނަޑއަޅާނަަމ            ޤަބޫލުކުރާކަމަށާއި، ކޯޓުްނ އިތުރު ޝަރުޠުތަކެއް ކަ

އެ ޝަރުޠުތައްެވސް ޤަބޫލުކުރާކަމަށާއި، ެއއިން ޝަރުޠަކާ އެ މީހަކު 

ބަހައްޓާފަިއވާ ފަިއސާ ދައުލަތަްށ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ކަފާލާުތގެ ޮގތުގަިއ އެ މީހަކު 

ނެގޭނެކަން ކަފާލާތު ލިބިދޭ މީހާއަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން ފައިސާ ބެހެއްޓި 

މީހާއަށް ކޯޓުން އަންގަިއ، ަކފާލާތު ލިބިދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން ފައިސާ 

 ބެހެއްޓި މީހާ ސޮއިކުރާ އިޤްާރރުގައި އެކަން ބަޔާންކުރަްނވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކުރެވޭ މީހާ ފިލައިފިނަމަ، ނުވަތަ ކަފާލާުތގެ  ނ()  

ގޮތުަގއި ފައިސާ ބެހެއްޓި މީހާ އޭނާގެ އިޤްރާރާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ބަންދުން 

ދޫކުރެވިފަިއވާ މީހާ ހައްޔަރުުކރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރެންވާނެެއވެ. އަދި އޭާނ 

މައްޗަށް ތުހުމަތުކުެރވިފަިއވާ ަމއްސަލަ ވަިކގޮތަކަްށ އޭނާެގ  ،ހައްޔަރުކުެރވުމުން

ނޑިޔާރަްށ  ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރު ކުރުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ފަ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކަފާލާތުގެ ގޮުތގައި ފަިއސާ ބަހަްއޓާ މީހަކު މައްސަލަ  )ރ(  

ލާފުވެފައިނުވާނަމަ، އެ ފަިއސާ ީވއެންމެ ައވަހަކަްށ ނިމޭއިރު ކަފާލާތުގެ އިޤްރާރާ ޚި

 ކޯޓުން އޭނާއަށް ަރއްދުކުރަންާވނެއެވެ.
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ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އިތުރު 

ޝަރުޠަކާއެކު ބަންދުން 

 ދޫކުރުން 

ބަންދުގައި ހުރި މީހާ ދޫކޮށްލާފައި ހުންނައިރު އޭނާ އިތުރު ކުށެއް ނުކުރާނެ  )ހ(  .66

ނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާިއން ހާޒިރުވާން އަްނގާ ކަމަށާއި، ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާަގިއ ޤާ

ތަންތަނަށް އޭނާ ހާޒިރުވާނެ ކަމަށާއި، ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ކޯަޓްށ 

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަިޑއަށް އޭނާ ހާޒިރުވާނެ ކަމަށާިއ، ކޯޓުން އިތުރު ޝަރުޠުތަެކްއ 

ނަޑއަޅާނަމަ އެ ޝަރުޠުަތއްވެސް ޤަބޫލުކުާރކަމަށް ބަންދުގައި ހުރި މީހާ  ކަ

ނޑިޔާރަށް އަމުރު  އިޤްރާރުވެ ޮސއިކުރުމުން، އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ފަ

 ނެރެވިދާނެއެެވ. 

ނޑައެޅިަފިއާވ  )ށ(   މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކުރެވޭ މީހަކު ބަންދުން ދޫކުރާއިރު ކަ

ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އަލުން ބަންދުކުރެވޭނެކަން ަބންދުގައި ހުރި މީހާ 

އިކުރާ އިޤްރާރުަގއި ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ތިީރގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ސޮ

ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަުރޠެއް ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކެއް ަކނޑަެއޅުމުގެ އިޚްިތޔާުރ 

ނޑިޔާރަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.  ފަ

ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައި ހުންނައިރު ެއއްވެސް ޤާނޫނަކާ ިޚލާފު ޢަމަލެއް   (1)   

 އިތުރު ކުެށއް ނުކުރުަމށް؛ނުވަތަ 

ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ހާޒިރުވާން އަންާގ ތަންތަނަށް   (2)   

 ހާޒިރުވުމަށް؛

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަިޑއަށް ކޯޓަްށ   (3)   

 ހާޒިރުވުމަށް؛

ޒީާފެއއް ހޯދުމަށް ވަޒީާފގައި ދެމިހުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާެއއް ނެތްނަމަ ވަ  (4)   

 ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުަމށް؛

ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމެއްަގއި ބައިވެިރވުމަށް ނުވަތަ ަބިއވެރިވެަފއިާވ   (5)   

 ؛ޕްރޮގްރާމެއް ކުިރއަށްގެންދިޔުަމށް

މީހުންނާ މުޢާމަލާތްކުރުމާމެދު ، އުޅޭޫނޭޅ ތަންތަނާއި، ދަތުރު ފަތުރުކުރުމާއި  (6)   

ނަޑއަޅާ ގޮ  ؛ތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްކޯޓުން ކަ

       އަދި  ،އޭނާ ކުރި ކުށުެގ ސަބަުބން ގެއްލުން ލިބުނު މީާހއާއި   (7)   

އެ މައްސަލަިއގައި ހެކިބަްސ ދޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެންމެހައި 

 ؛މީހުންނާ މުޢާމަލާތްނުކުރުމާއި ބައްދަލުނުކުރުމަށް
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ނަޑއަޅާފަިއވާ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއަކަށް  (8)    ނުވަަތ އެހެންެވްސ  ކަ

 ؛އިދާރާއަކަށް ަގވާއިދުން ރިޕޯުޓ ކުރުމަށް

ނޑައަަޅއި އަްނގާފަިއވާ ަވގުުތގަިއ އެގޮަތްށ   (9)    ގޭަގއި ހުރުމަށް ކަ

 ؛ޢަމަލުކުރުމަށް

އަދި ކޯޓުން  ،ލިބެންހުރި ޞިއްޙީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށާއި  (11)   

ނަޑއަޅާ ިޞއްޙީ ނަޑއަަޅއިފިނަމަ އެ ކަ ވަތަ ނަފްާސނީ ފަރުވާދޭ ނު ، ކަ

 ؛މަރުކަޒެްއގައި ހުރެ އެ މަރުަކޒަކުން ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް 

ނުވަަތ ، ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަަކއި  (11)   

ނޑައަޅާ ަވިކ  ،އެނޫންވެސް އެހެން ބޭނުމެއްަގއި ދޫކުރުމަށްފަހު ކަ

ނޑަައޅާފަިއާވ ވަކި ތަނަކަށް ބަންދުަގިއ ހުރުމަށް  ވަގުެތްއގަިއ، ކަ

 އެނބުރި އައުމަށް.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކުރާ މީހާ ފިލައިފިނަމަ ނުވަތަ އޭނާ ވެފަިއާވ  )ނ(  

އިޤްރާރާ ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ، ޭއނާ ހައްޔަރުކުރުުމގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރެވިދާނެެއެވ. 

ރެވިފަިއވާ މަްއސަލަ އޭާނގެ މައްޗަށް ތުހުމަުތކު ،އަދި އޭނާ ހައްޔަުރކުރެވުމުން 

ޝަރީޢަތުން ވަިކގޮތަކަށް ނިެމންދެން އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެްއޓުމަށް އަމުރުކުރުމުެގ 

ނިޑޔާރަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  އިޚްތިޔާރު ފަ
ކަފާލަތުގެ ދަށުން މީހަކު ބަންދުން ދޫކުރާއިރު އޭނާއާުގޅޭ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ކޯޓުން   .67 މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑުކުރުން 

 ކުރަްނވާނެެއވެ.ރެކޯޑު

 ބަންދުން ދޫކުރެވޭ މީހާގެ ނަން؛ )ހ(  

 އޭނާގެ އުފަން ތާރީޚް؛ )ށ(  

 އޭނާގެ ަޤއުމީ ނިސްބަތް؛ )ނ(  

 އޭނާގެ ިދވެހިރައްޔިެތއްކަން ައންގައިދޭ ާކޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު؛ )ރ(  

 އޭނާގެ ދާއިމީ އެޑްރެްސ؛ )ބ(  

 އެޑްރެްސ؛ އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ )ޅ(  

 އޭނާ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން؛ )ކ(  

ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ މުއްދަތުަގއި އޭނާ ދިރިއުޅޭނެ ަތނާއި، އޭާނއާ އެުކގަިއ  )އ(  

 ދިރިއުޅޭނެ ފަރާތެއްގެ ނަމާިއ، އެޑްރެްސ، އަދި ުގޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރެއް؛
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ގޮުތެގ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ  އޭނާއަށް ޖާމިނުވާ މީހާގެ ިއތުރުން އޭނާއާ ުގޅޭނެ )ވ(  

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ މީހެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެްސ، އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު 

 ނަންބަރެއް؛

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ އެނޫންެވސް މަޢުލޫމާތެއް. )މ(  
ބަންދުން ދޫކުރާއިރު 

 ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުން 
    ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނުވަަތ  65ގެ ދަށުން ނުވަތަ ވަނަ މާްއދާ 64މި ޤާނޫނުގެ   .68

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ައމުރެއް ކުރުމާ އެުކއެީކގަިއ، އެ މީހެްއގެ ޕާސްޕޯޓު ުނވަަތ  66

ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ގެންގުޭޅ އެނޫންވެސް ަރސްމީ ލިޔުމެްއ ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމުެގ 

ހުރި ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ފުރައިގެން ދިއުން  އިޚްތިޔާރު، ނުވަތަ އޭނާ އެަވގުތަކު

ނިޑޔާރަްށ  މަނާކުރަން ނުވަތަ ރާއްޖެިއން ބޭރަށް ދިއުން މަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ފަ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ކަފާލާތާގުޅޭ ގަވާއިދު 

 ހެދުން 
ންނާނެ ކަފާލާތުގެ ގޮުތގައި ފައިސާ ަބހައްޓަންޖެހޭ ޢަދަދުތަކާއި، އެ ފައިސާ ކޯޓަށް ބަލައިގަ  .69

ގޮތާިއ، ެއ ފައިސާ ަރއްާކކުެރވޭނެ ގޮާތއި، އެ ަފއިސާ ަދއުލަތަށް ނަގަންޖެހޭ ޙާލަތުަގއި 

ކަންކުރާނެ ގޮތާިއ، ކަފާލާތުގެ ގޮުތގައި ފައިސާ ބަހަްއޓާ މީހަކު މައްސަލަ ނިމޭއިރު 

ކަފާލާތުގެ އިޤްރާާރ ޚިލާފްެވފައިނުވާނަމަ އެ ަފއިސާ ެއ މީހަކަށް ރައްދުކުރާެނގޮތާއި، 

ނޫންވެސް ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއ މި

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިދޭ އިތުރު ބާރު 

 
ޤާނޫނުން ދޭ ބާރުގެ 

 ބޭނުން ހިފުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
ނާއި މުދާ ބަލަިއ ފާސްކުރުމަށް ލިބިދޭ ބާރުެގ ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ތަޙްޤީުޤކުރުމުގަިއ ތަންތަ  .71

އިތުރުން، ޤާނޫނު ތަންފީޛުުކރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިދޭ އެހެނިހެން ބާރުތައް، މި ބާބުަގިއ 

ބަޔާންކޮށްފައި އެވަީނއެވެ. ިމ ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުަގިއ 

ނުގައިވާ ގޮތުެގމަތިން އެއިން ކޮންމެ ބާރެއްގެ ފިޔަވައި އެނޫން ކޮންމެ ޙާލަތެއްަގއި، މި ޤާނޫ

 ބޭނުންހިފުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ާޤނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށްމެ ލިބިގެްނވެެއވެ.

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 

އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން 

 އެންގުން 

ާވ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއަކުން ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ އިްޚތިޞާޞް ލިބިގެން )ހ(  .71

    ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ތަޙްޤީޤަކާ ގުޭޅގޮތުން ކުށުގެ ތުހުމަތުުކރެވޭ މީހަކު ނުވަަތ 

     އެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ މީހަކު ނުވަތަ ހެކިބަސް ދެވިދާނެ މީހަކު، 
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އެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް، އެ އިދާރާއެްއގެ ހުއްދަުކރެވިފަިއވާ އޮފިސަރަުކ 

 ކުން ެއންގުމުގެ ބާރު، އެ އިދާރާައކަްށ ލިބިގެންވެެއވެ.ސޮއިކޮށް ދޫކުރާ ލިޔުމަ 

 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާައކީ ފުލުހުން ކަމުގަިއވާ ޙާަލތުގަިއ، މި މާއްދާެގ  )ށ(  

)ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ އޮފިަސރަކީ، ފުލުހުންގެ ކަމާބެހޭ ިޑޕާޓްމަންޓްގައި ނުވަަތ 

ކަުމގަިއ  ްނނަ ފަރާތެއްޔުނިޓްަގއި ުނވަތަ ސްޭޓޝަންގަިއ އިްސކޮށް ހު

ވާންވާެނއެވެ. އެނޫން އިދާރާއެއްނަމަ، އެ އިދާާރގެ ަކމާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

 ވެރިެއއް ކަުމގައި ވާންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުމެްއގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު  )ނ(  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ހާޒިރުކުރެވޭ ހަިއސިްއޔަތު؛  (1)   

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާެތއްނަމަ، އޭނާއާމެދު ކުެރޭވ ތުހުމަތުގެ   (2)   

 ޚުލާޞާ؛

ތަޙްޤީޤަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ މީހަކު ނުވަތަ ހެކިބަސް ދެވިދާނެ   (3)   

 މީހަކުނަމަ، ކުރަމުންދާ ތަޙްޤީޤުގެ ޚުލާޞާ؛

 ހާޒިރުވާން އަްނގާ ތަނާއި ގަިޑ؛  (4)   

 ށް އަންދާޒާކުރާ ވަގުުތ؛އެ އިދާާރގައި ހޭދަވާނެކަމަ  (5)   

 ހުއްދަދޭ އޮފިސަރުގެ ޮސއި.  (6)   

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަންގާ  )ރ(  

އެންގުމަކަށް ާހޒިރުާވ މީހަކު، ެއކަމަށް އޭނާ ހާޒިުރެވ ހުންނަ ހުރުމުގަިއ 

 ހައްޔަރެއް ނުކުެރވޭނެެއވެ.

 ބޭންކް އެކައުންޓް 

 މޮނިޓަރކުރުން 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއވާ ީމހުންގެ ބޭންކް ެއކައުންާޓއި އެ ެއކައުންޓުން ކުާރ  )ހ(  .72

މުޢާމަލާތް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ބާރު، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 

 އިދާރާއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

ާރ ކުެށްއ ކޮށްފަިއވާ ކުށްކޮށްގެްނ ހޯދާ މުދާ ދައުަލތަށް ނެގުން ލާޒިމުކު  (1)   

މީހާއާއި، އެފަދަ ކުށެއް ކުުރމުގައި ަބއިވެިރވެފަިއވާ މީހާާއއި، އެފަދަ 

 ކުށެއް ކުރަްނއުޅޭކަުމގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މީހާ؛

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުަލތަށް ނެގުން ލާޒިމުކުރާ ކުެށްއގެ ޢަމަލުން   (2)   
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 ފާ ލިބިފައިވާ މީހާ؛ސީދާގޮތުަގއި ނުވަތަ ނުސީާދޮގތުގައި މަން

ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެްއގެ ޢަމަލުން މަންފާއެއް ލިބިގަތުމުގެ މަގުމަތީގަިއާވ   (3)   

 މީހާ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭއިރު، އަންނަިނިވ  )ށ(  

 މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދިވެިހރައްޔިތެްއކަްނ އެޑްރެާހއި އަމުރު ނިސްބަތްވާ މީހާެގ ނަމާއި   (1)   

އަންަގއިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ބިދޭސީއެއްނަމަ، އަމުުރ ނިސްބަތްވާ 

 މީހާގެ ނަމާއި، އެޑްރެާހއި، ާޕސްޕޯޓް ނަންބަރާއި، ޤައުމު؛

 ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުްށ؛  (2)   

ކުރަންުއޅޭ ކަމަށް ނުވަަތ  ކުށުގެ ތުހުމަތުކުެރވިފަިއވާ މީހާ އެ ކުށް  (3)   

 ކުރަމުންދާ ކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި؛

ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން މޮނިޓަރކުރެވޭ ބޭންކް އެަކުއންޓް ނުވަތަ   (4)   

 އެަކއުންޓްތަުކގެ މަޢުލޫމާތު؛

 ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން މޮނިޓަރކުރަން ބޭނުންވާ މުޢާމަލާތުގެ ބާވަތް؛  (5)   

ނުންވަނީ އެކައުންްޓގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭނގޭ އެަކއުންޓް މޮނިޓަރކުރަން ބޭ  (6)   

 ގޮތަށްކަން ނުވަތަ އެނގޭ ގޮަތށްކަން؛

އެަކއުންޓް މޮނިޓަރކުރަން ބޭނުންވަނީ އެކައުންްޓގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭނގޭ   (7)   

 ގޮތަށްކަން ކަމަށްވާނަމަ، އެކަްނ އެގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބު؛

ކުރެޭވ އެކައުންްޓ އެ އަމުރުގެ ދަށުން ޮމނިޓަރކުރުމަށް ހުއްދަ  (8)   

 މޮނިޓަރކުރެވޭ ތާރީޚު ނުވަތަ ތާރީޚުތައް، ނުވަތަ މުއްދަުތ؛

ކޯޓު އަމުރުަގއި ބަޔާންކުާރގޮތް ފިޔަަވއި އެހެން ގޮަތކަށް ނުވަަތ   (9)   

 މަޤްޞަދަކަށް ހުއްދައިގެ ބޭުނން ނުކުރެވޭނެކަން. 

 މޮނިޓަރކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ ބޭންކް ނުވަތަ މާލީ އިދާރާ؛  (11)   

އަމުރަށް އެދޭ ޤާނޫނު ތަންީފޛުކުރާ އިދާރާާއއި، އެ އިދާާރގެ ކަމާބެހޭ   (11)   

ނޑު.  މުވަްއޒަފުގެ ނަމާއި، ސޮއި ައދި އިދާރާގެ ތަްއގަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އަމުރެއް ނެރުުނކަން، ެއ އެަކއުންްޓެގ  )ނ(  

 ށް އެ އަމުރު ނެރެވިދާނެެއވެ.ވެރިފަރާތަށް ނޭނގޭ ގޮތަށް ުނވަތަ އަްނގަންނުޖެހޭގޮތަ
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާފަދަ އަމުރެްއގެ ބޭނުމަކީ، އަންނަނިވި  )ރ(  

މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކަށް ދިނުމަށް، ބޭންކަކަށް ނުވަތަ މާލީ 

 އިދާރާއަކަށް އަމުރުކުރުމެވެ.

 އެަކއުންޓްގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަްނ؛  (1)   

 އެަކއުންޓަކުން ހިންގާފަިއވާ ުމޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު؛  (2)   

އެ ބޭންކަކުން ނުވަތަ މާލީ މަރުކަޒަކުން ދޭންވީ މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ   (3)   

 މުއްދަތު؛

އެ މަޢުލޫމާތު ދޭންވީ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ވަކި އޮފިސަރެްއެގ   (4)   

 ނަން.

ޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެްސ، ޤާނޫނު ނަންބަރު މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ެއހެން ބަ )ބ(  

ވަަނ މާއްދާާއ  41)ިދވެހިރާއްޭޖގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ  2010/24

އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ޖިނާއީ ކުށްތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިފައިާވ 

ެގ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ލިޔުމަކުްނ އެދިގެްނ، ބޭންކު 

ކަސްޓަމަރުންގެ އެަކއުންޓްަތކާއި، ޑިޕޮސިޓްަތކާއި، ްޓރަސްޓްތަކާިއ، ސޭފް 

 ޑިޕޮސިޓް ބޮކްސްތަުކގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ.

 އެކައުންޓްގައިވާ 

 ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމާއި 

އެ ފައިސާއިން 

 މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުން 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ނެރޭ މޮނިޓަރކުރުުމގެ އަމުެރއްެގ ދަށުން  72މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .73

         ބަލަމުންދާ ބެލުންތަކުން ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ފާހަގަވާކަމަށްވާނަމަ، 

       އެ އެަކއުންޓްަގިއވާ ފަިއސާ، ވަކި މުއްދަަތކަށް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ 

އަމުރަަކށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ  އެ ފައިސާއިން މުޢާމަލާތްކުުރން ހުއްޓުވުމުގެ ކޯޓު

 އިދާރާއަށް އެެދވިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އެަކއުންޓެްއަގއިާވ ފައިާސ ހިފަހައްޓަންވާނީ ނުވަަތ  )ށ(  

އެއިން މުޢާމަލާތްކުރުން ހުްއޓުވަންވާީނ، ހެޔޮ ނިޔަުތަގިއ ޢަމަލުކުރާ ތިންވަނަ 

 ނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮެތއްގެމަތިންނެވެ.ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް އެްއެވސް އު

  މި މާއްދާގެ ދަށުން މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވާ ަފއިސާ ަބލަހައްޓަމުންގެންދާނީ،  )ނ(  

އެ ފައިާސއެއް ހުރި މާލީ ިއދާރާއަކުން، ުނވަތަ އެ ަފިއސާއިން މުޢާމަލާތްކުރުން 

ނަޑއަޅާފަިއވާ  ަފރާތަކުންނެވެ. ހުއްޓުވުނުއިރު އެ ެއްއޗެހި ބެލެހެއްޓުމަށް ކަ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ ފައިސާ ބަލަހައްޓަމުންގެންދާނީ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ  )ރ(  
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 އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

ކޯޓު އަމުުރގެ މުއްދަުތ ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކޯޓު އަމުރު ހޯދި ބޭނުން  )ބ(  

އަމުރު ބާޠިލުކުރަން  ފިލައިގޮސްފިނަމަ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން އެ 

 އެދެންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ފައިާސއެއް ހިފެހެއްޓި ހިފެހެއްޓުން ނިމުމަކަށް  )ޅ(  

ގެނައުމަށްޓަަކއި، ުނވަަތ މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވާފަިއވާ ފައިާސއަކުްނ 

ކަިއ، ކުުށގެ މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވި ހުއްޓުވުން ނިމުމަކަށް ގެަނއުމަށްޓަ

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު އޮތް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ކޯޓަްށ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފެހެްއޓޭ ފައިސާ ަދއުލަތަށް ނަަގންޖެހޭނަމަ އެ ފައިާސ  )ކ(  

 ދައުލަތަށް ނަގަންދެން ނުަވތަ މި މާއްދާެގ ދަށުން ހިފެހެއްޓި ހިފެހެއްޓުން 

ެއ ަފއިސާ ުނވަތަ މުދާ ރަްއކާތެރިަކމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަީކ ، ނިމުމަކަށް ގެންނަންދެން

 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ޒިންމާއެެކވެ.

ޒާތީ މުޢާމަލާތް 

 އަޑުއެހުމާއި ބެލުން 
މީހަކު ހިްނގާ، ، އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުވާހާިހނދަކު )ހ(  .74

ދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ބާވަުތގެ ޒާތީ މުޢާމަލާތަކީ، އަންނަނިިވ މި މާއް

ކުށްތަކުގެ ތެެރއިން ކުށަކަށް މަގުފަހިވާ ެއއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެއް 

   ކަމަށް ބެލުމުގަިއ ެއކަށީގެްނވާ ހެކި ލިބިަފއިވާނަމަ، ޯކޓު އަމުރެްއގެ ދަށުްނ 

އިޚްިތޔާރު، ޤާނޫނު ތަްނފީޛުކުރާ އިދާރާަތކަްށ  އެ މުޢާމަލާތެއް ސަރވެއިލްކުުރމުގެ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 މީހުން މެރުމުގެ ކުށް؛  (1)   

 އިންތިޒާމުެވގެން ހިންގާ ބޮޑެިތ ޖިނާއީ ކުށް؛  (2)   

 ޓެރަރިޒަމްގެ ކުްށ؛  (3)   

 މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުްށ؛  (4)   

 ކުށް؛ މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  (5)   

 މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުުމެގ ކުށް.  (6)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޙާލަުތގަިއ، އަްނނަނިވި ބާވަތުގެ ޒާީތ  )ށ(  

މުޢާމަލާތް އެ އަކުުރގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ސަރެވއިލްކުރުުމެގ 
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 ންެވެއވެ.އިޚްތިޔާރު، ޤާނޫނު ތަންފީޛުުކރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިގެ

 ސިޓީއާއި އީމެއިލް މެދުވެިރކޮްށ ހިންގާ ޒާތީ މުޢާމަލާތްތައް؛  (1)   

 މުވާސަލާތީ ވަސީލަެތއް މެދުެވރިކޮށް ހިންގާ ޒާތީ މުޢާމަލާތްތައް.  (2)   

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ޒާތީ މުޢާމަލާތް ސަރވެިއލްކުރުމުގެ ހުއްދައަްށ  )ނ(  

 ންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ.އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، އަ 

އެ ސަރވެއިލަންސް ނިސްަބތްވާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ   (1)   

ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ ކުށް އޭނާ 

ކުރިކަމަށް ނުވަަތ ކުރަމުންދާަކމަށް ނުވަތަ ކުރަްނއުޅޭ ކަމަްށ ބެލުމުގަިއ 

 ގެންވާ ހެކި ލިބިފަިއވުން؛އެކަށީ 

އެ މުޢާމަލާތް ސަރެވއިލްކޮްށގެން މެނުވީ، މި މާއްާދެގ )ހ( ަގއި   (2)   

ބަޔާންކުރާ ކުށްަތކުގެ ތެެރއިްނ ކުށެއް ކުރިކަުމގެ ހެކި ލިެބންނެތް ކަމަށް 

 ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަެކއް ހުރުން؛

ށް ޤާނޫނު އެ ޒާތީ މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލްކުރުމުގެ ހުއްަދއަށް އެދުމަ  (3)   

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިަސރަކަށް އެ އިދާާރގެ އިސް ެވރިޔާ ނުވަތަ 

ނަޑއަޅާ ފަރާތަކުން ުހއްދަ ދީފައިވުން.  އޭނާ ކަ

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާްނކުރާ ޒާތީ މުޢާމަލާްތ 1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ރ(  

ނިވި މަޢުލޫމާތު ސަރވެއިްލކުރުމުގެ ހުއްދައަްށ އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު އަންނަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ސަރވެއިލަންސް ނިސްބަްތވާ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެްސ؛  (1)   

އޭނާ ކޮށްފައިާވކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް   (2)   

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް؛

ޭޅ އޭނާ އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ުނވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަަތ ކުރަންއު  (3)   

 ކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި؛ 

 އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިަލންސެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުއްދަތު؛  (4)   

އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރެވއިލަންސް ހިންގާނެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ   (5)   

 އިދާރާގެ އޮފިސަރުގެ ނަމާއި ަމޤާމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު.

ންބަރުަގއި ބަޔާްނކުރާ ޒާތީ މުޢާމަލާްތ ( ވަނަ ނ2ަމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ބ(  
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ސަރވެއިްލކުރުމުގެ ހުއްަދއަްށ އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު، މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ 

 ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުުރން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ީތ އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެިއލަންސެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުވާސަލާ  (1)   

 ވަސީލަތުގެ ތަފްސީލު؛

      މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ސަރވައިލަންެސއް ހިންގައިެގްނ   (2)   

 އެ ކުށާުގޅޭ ހެކި ލިބޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބު؛

އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެިއލަންސެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުވާސަލާީތ   (3)   

 ވަސީލަތުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް؛

ވާސަލާތީ ވަސީލަތް ހުރީ ވަކި ތަނެްއަގއި ކަުމގަިއވާނަމަ، އެ މު  (4)   

 އެތަނެްއގެ ތަފްޞީލު.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ކޯޓު އަމުެރއް ނެރުމުަގއި އަންނަނިވި ކަްނކަން  )ޅ(  

ނޑިޔާރު ކަަށވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.  ފަ
ދާ އެ ސަރެވއިލަންސް ނިސްބަްތވާ ފަރާތުން ކޮށްފަިއވާ ނުވަަތ ކުރަމުން  (1)   

ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ ެއ އިދާރާއަކުްނ 

 ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިާވ ކުށެއްކަން ޔަޤީްނކުރުން؛
އެ ސަރެވއިލަންސް ނިސްބަްތވާ ފަރާތުން ކޮށްފަިއވާ ނުވަަތ ކުރަމުންދާ   (2)   

ާމއްދާގެ )ހ(  ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ ކުށަކީ މި

 ގައި ަބޔާންކުރާ ކުެށއް ކަމުަގިއވުން؛
އެ ސަރވެއިލަންސް ނިސްަބތްވާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ   (3)   

ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކުރަްނއުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުްށ ޭއނާ ކުރިކަމަްށ 

ެހިކ ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ބެލުމުގައި އެަކށީގެންވާ 

 ލިބިފައިވާކަން؛
އެ މުޢާމަލާތް ސަރެވއިލްކޮްށގެން މެނުވީ، މި މާއްާދެގ )ހ( ަގއި   (4)   

ބަޔާންކުރާ ކުށްަތކުގެ ތެެރއިްނ ކުށެއް ކުރިކަުމގެ ހެކި ލިެބންނެތް ކަމަށް 

 ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަެކއް ާވަކން؛
ނޫނު އެ ޒާތީ މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލްކުރުމުގެ ހުއްަދއަށް އެދުމަށް ޤާ  (5)   

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިަސރަކަށް އެ އިދާާރގެ އިސް ެވރިޔާ ނުވަތަ 
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ނަޑއަޅާ ފަރާތަކުން ުހއްދަ ދީފައިާވކަން؛  އޭނާ ކަ
 ސަރވެއިލަންސް ހިންގުމަށް ެއދޭ މުއްދަތަކީ އެކަީށގެންވާ މުްއދަތެއްކަން؛  (6)   

ން އެހާތަނަށް އަމުރަށް އެދޭ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއަށް ކަމާުގޅޭގޮތު   (7)   

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެ އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެްއ 

ނޑިޔާަރށް ބޭނުންވާނެ އެނޫންވެްސ މަޢުލޫމާތު  އޮތްތޯ ބެލުމަށް ފަ

 ލިބިފައިވާކަން.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ނެރޭ ކޯޓު އަމުރެްއގަިއ އަންނަނިވި ކަްނކަްނ  )ކ(  

 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ
އެޑްރެާހއި ދިވެިހރައްޔިތެްއކަްނ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މީހާެގ ނަމާއި   (1)   

އަންަގއިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ބިދޭސީއެއްނަމަ، އަމުުރ ނިސްބަތްވާ 

 މީހާގެ ނަމާއި، އެޑްރެާހއި، ާޕސްޕޯޓް ނަންބަރާއި، ޤައުމު؛
 ެރވޭ ކުށް؛އޭނާ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކު  (2)   

ކޯޓު އަމުުރގެ ދަށުން ސަރެވއިލްކުރަން ބޭނުންާވ މުޢާމަލާތުގެ ާބވަތާއި،   (3)   

 އެ މުޢާމަލާތުގެ ތަފްޞީލު؛
އެ ކަންކަން ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ތާރީޚު ނުވަތަ ތާރީޚުތައް، ނުވަަތ   (4)   

 މުއްދަތު؛
 ގެ ޮއފިސަރު؛އެކަން ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ ާޤނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާ  (5)   

ކޯޓު އަމުރުަގއި ބަޔާންކުާރގޮތް ފިޔަަވއި އެހެން ގޮަތކަށް ނުވަަތ   (6)   

 މަޤްޞަދަކަށް އެ އަމުރު ތަންފީޛުނުކުރެވޭެނކަން؛
ނޑިޔާރުގެ ނަމާިއ ސޮއި، އަިދ   (7)    އަމުރު ނެރޭ ތާރީޚާއި، ހުްއދަ ދޭ ފަ

 ކޯޓުގެ ަތއްަގނޑު.
ފީޛުކުރާ އިދާާރތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ޤާނޫނު ތަން )އ(  

ބޭނުންކުރެވޭނީ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ ކޯޓު އަމުރާ އެްއގޮްތާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިންގޭ ސަރެވއިލަންސެްއގައި ހޯދޭ  )ވ(  

ން ހިންގާ އެ ސަރވެއިލަންސް ނިސްބަތްވާ ކުށަކާ ގުިޅގެ، އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް

ތަޙްޤީޤެއްގެ ނުވަތަ ޝަރީޢަެތއްގެ ބޭނުމަށް މެނުވީ އެްއވެްސ ފަރާތަކަށް އެއްވެްސ 
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 ގޮތަކުން ހާމަކޮށްގެންުނވާނެެއެވ.
 ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުން 

މީހަކު ކުށެއް ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަްނ  )ހ(  .75

ވާ ހެކި ލިބިފަިއވާނަމަ، ައދި އޭނާ ފިލައިގެްނ އުޅޭކަން ޤަބޫލުކުެރވޭ އެކަީށެގން

ދާންއުޅޭ ކަމަށް ބެލުމުަގއި ެއކަށީގެްނވާ ހެކި ލިބިފަިއވާނަަމ، އޭާނގެ ޕާސްޕޯުޓ، 

ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
ރުފަތުރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެނޫންވެސް ރަސްމީ މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ދަތު )ށ(  

ލިޔުމެއް ހިފެހެއްޓުމަށް އެިދ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިުރ، ައންނަނިވި މަޢުލޫމާތު 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެހާިއ ޕާސްޕޯޓް   (1)   

 ނަންބަރު؛
މީހާ ކޮށްފަިއވާކަމަށް ުނވަތަ ކުެށއް  ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ  (2)   

 ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުްށ؛
 އޭނާ އެ ކުށް ކުިރކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެިކ؛   (3)   

އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިލައިގެންދާން އުޅޭ ކަމަށް ެބލެވޭ ސަބަބު،   (4)   

 އަދި ކަމާ ގުޭޅގޮތުން ލިބިފައިާވ ހެކި؛
 އޭނާ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މަުޑކުުރވަންޖެހޭ ސަބަބު؛  (5)   

 އެ އަމުރުގެ ދަށުން ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު.  (6)   

މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރޭ ކޯޓު އަމުރެއްަގިއ އަންނަނިވި ކަންކަްނ  )ނ(  

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
ހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހާގެ ނަމާއި އަމުރުގެ ދަށުން ޕާސްޕޯޓު ހިފަ  (1)   

 އެޑްރެހާއި ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު؛
އޭނާ ކޮށްފަިއވާކަމަށް ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަަތ ކުރަންއުޭޅ   (2)   

 ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް؛
 އޭނާ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މަުޑކުުރވަން ބޭނުންވާ ސަބަބު؛  (3)   

 ؛އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު  (4)   



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 67 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

 68 

އެ އަމުުރގެ ދަށުން އޭާނގެ ާޕސްޕޯޓު ހިފެއްޓޭ ކަމާިއ، އެ މުއްދަތުގަިއ   (5)   

 އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރަިއެގން ދިއުން މަނާކުރެވޭކަން؛

ނޑިޔާރުގެ ނަމާިއ ސޮއި، އަިދ   (6)    އަމުރު ނެރޭ ތާރީޚާއި، ހުްއދަ ދޭ ފަ

 ކޯޓުގެ ަތއްަގނޑު.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓު އަމުރެއް  ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން )ރ(  

ނޑިޔާރު ނެރެދޭންވާނީ، އަންނަނިިވ  ނެރެދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެ އަމުރު ފަ

 ކަންކަން އެ މީހަކާ ުގޅޭގޮތުްނ ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.
ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހާ ކުށެއް ކޮށްފަިއވާަކމަށް ނުވަތަ   (1)   

ށް ނުވަތަ ކުެށއް ކުރަންއުޅޭ ކަމުގެ ެހިކ ކުށެއް ކުރަމުންދާކަމަ

 ލިބިފައިވުން؛
 އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިލަިއގެންދާން އުޅޭ ކަުމގެ ހެކި ލިބިފައިވުން؛  (2)   

 އޭނާ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މަުޑކުުރވަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތުން.  (3)   

އަމުރު ނެޭރ  މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަަކއި އެ )ބ(  

ތާރީޚުގަިއ، އެ އަމުރުގެ އެއް ކޮޕީ މޯލްޑިވްސް ިއމިގްރޭޝަނަށް ޤާނޫނު 

     ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއިން ފޮނުވަންވާނެެއވެ. އަދި ހަމަ އެާއ ެއކުއެީކަގިއ، 

އެ އަމުރުގެ ކޮޕީެއއް، އެ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މީހާއަްށވެސް އެ ތާރީުޚގަިއ 

 ދޭންވާނެއެެވ.
ގެ ދަށުން މީހެއްެގ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރޭ އަމުރެްއގެ މަޢުލޫމާތު، މި މާއްދާ )ޅ(  

 ވީއެންމެ ައވަހަކަށް އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
      މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް  )ކ(  

ުދ މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެެހއްޓުމުގެ މަޤްޞަ

ޙާޞިލުވެއްޖެނަމަ، އޭނާެގ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރުނު އަމުުރ 

 ބާޠިލުކުރަންވާނެެއވެ.
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 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ތަޙްޤީޤުކުރުމާގުޅޭ ބައެއް ޢާންމު އުސޫލު 
 

 ގުޅިގެން ހިންގާ ތަޙްޤީޤު 

 

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ެއްއ އިދާރާއިން ތަޙްޤީޤުކުރަުމންދާ ކުށަކީ ޤާނޫނު  )ހ(  .76

ރާ އެހެން އިދާރާައކުން ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްިތޞާޞް ލިބޭ ކުށެްއ ތަންފީޛުކު

 ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ކުށުގެ ތަްޙޤީޤު ހިންގަންވާނީ މި މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަތިންނެެވ.
ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ މައްސަލައެްއަގއި ަވިކ ޚާއްޞަ ބާވަތެްއެގ  )ށ(  

ރު ޤާނޫނަކުން ލިބިދީފައިވާ އިދާރާެއއްެގ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ހިންގުމުެގ ބާ

 އިޚްތިޞާޞް ހިނގާނަމަ، އަްނނަނިވި ދެގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
އެ ކުުށގެ އެ ަބއިެގ ތަޙްޤީޤު އެ އިދާާރއަކުން ކުރިއަްށ ގެްނދިޔުމަށްޓަކަިއ   (1)   

 އެ އިދާރާއަށް ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުން؛ ނުވަތަ 
ށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޖޮއިންޓް މި ޤާނޫނުގެ ދަ  (2)   

 އިންވެސްިޓގޭޝަެނއް ހިންގިާދނެއެވެ.

ދަޢުވާ ކުރުމަށް 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހެޅުން 

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން ތަޙްޤީޤުކުރާ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް   .77

 މަށްޓަކައި ފޮނުވާނީ، ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަެށވެ.ނިމުމާއެކު، އެ ކުުށގެ ދަޢުވާ އުފުލު

އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ނިމުމުން،   .78

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އިލެކްޓްރޯިނކްކޮްށ 

އިލެކްޓްޯރނިކް ފައިލިން ސިސްޓަމެްއ ޤާއިމުކޮށް، ެއކަމަށްޓަކަިއ  ،ނުވުމަށްޓަކައި ފޮ

 އެ ަގވާއިުދެގ ދަށުން އެކަން ކުރުމަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.، ގަާވއިދެއް ހަދައި 
ބައެއް މަޢުލޫމާތު ސިއްރު 

މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި 

 ފޮނުވުން 

ންހުރި މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ނުވަތަ ޖިނާއީ މައްސަލައެްއަގއި ހެިކބަސްދޭ  .79

 ،ޢާއިލާއަށް ެގއްލުންދީފާނެަކމުގެ އިންޒާރު ުނވަަތ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާނަމަ

ހެކިބަސްދޭންހުރި މީހަކީ ކާކުަކން ހާމަނުކޮށް، އޭނާއާުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 

އުފުލުމަށްޓަަކއި ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ  އިދާރާއިން ިސއްރުކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި ދަޢުވާ

އޮފީހަށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ފޮނުވާއިރު، ހެކިބަސްދޭންހުރި މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ 

 ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވާނީ ިސްއރު ލިޔުންތަކެްއގެ ގޮުތގަެއވެ.
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 ތިންވަނަ ބައި 

 ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރުޙަލާ 

 
 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ދަޢުވާކުރުން 
 

ޢުވާއެއް އުފުލޭއިރު ދަ 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ 

 ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވުން 

ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ދަުޢވާެއްއ މީހެއްގެ މަްއޗަށް އުފުލަން ނިންމައި، އެފަަދ  )ހ(  .81

މައްސަލަތައް ބެލުުމގެ އިޚްިތޞާޞް ލިބިގެްނވާ ޯކޓެްއގަިއ އެ މީހެްއގެ ަމއްަޗްށ 

ގުޭޅގޮތުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމަށް  އެ ދަޢުވާެއއް އުފުލަންވާީނ، އެ ކުށާ

 ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަވެގެންެނެވ.

މީހެއްގެ މަްއޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާއެްއ ކުރުމަށްޓަަކއި ާޤނޫނުގައި ބަޔާްނކުާރ  )ށ(  

އެންމެހައި ކަންކަން ފުިރހަމަވެފައިާވކަން ކަށަވަުރކުުރމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ލްގެ ޒިންމާއެެކވެ.ޖެނެރަ

 ދަޢުވާ ހުށަހެޅުން 
ޖިނާއީ މައްސަލައެްއގެ ދަޢުާވ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެުލމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ   .81

ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން 

އެވެ. އެ ފޯމުގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ތައްޔާރުކުރާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޭނާ ަކނޑައަޅާ ފަރާެތއްެގ ނަމާއި ސޮއި އޮންނަންވާނެެއވެ. އަދި 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފިަޔވަިއ އެހެން މީހަކު އެ ފޯމުަގއި ޮސއިކުރާނަމަ، އެ މީހަުކ 

ނަޑއެޅި  ގެން ބަޔާންކޮށްފަިއ އެކަން ކުރަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަދީގެންކަން ކަ

 އޮންނަންވާނެެއވެ.

 ދަޢުވާ އޮންނަންވީ ގޮތް 
ޖިނާއީ ކޮންމެ ދަޢުވާެއއްަގއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއިވާ މީހާެގ މައްޗަށް ދަޢުާވކުެރޭވ  )ހ(  .82

 ކުށް ބަޔާންކުރަންވާެނއެެވ.

ނުަގިއ މީހެއްގެ މަްއޗަށް ދަޢުާވ އުފުޭލ ކުށް، ދަުޢވާެއްއގައި ަބޔާންުކރަންވާނީ، ޤާނޫ )ށ(  

ނަޑއަޅާ މާއްދާއަްށ  ނަޑއަޅާ މާްއދާއާ ޙަވާލާދީެއވެ. ކުށް ކަ އެ ކުށް ކަ

ޙަވާލާދިނުމަކާ ނުލައި އެޫނން ޢާންމު މާއްދާއެްއގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ 

އިފްތިރާޟެްއގެ ދަށުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން މާއްާދއަކާ ޙަވާލާދީ ޖިނާީއ 

 .ކުށަކަށް ދަޢުވާ އުފުަލއިގެންުނވާނެެއވެ
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މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، ކުށް ަކނަޑއަޅާ ާޤނޫނެއްަގއި ވަކި ކަމެްއ  )ނ(  

ވަކި ގޮތަކަށް ހުރުމަކީ، އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހާ ހިނަދކު މީހަކު ވަކި ކުށެްއ 

 ކުރީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ޙާލަތެއް ކަުމގަިއ ޤަބޫލުކުެރވޭނެ ަކމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ، 

ގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ޙާލަތުަގއި، ީމހެއްގެ ަމއްޗަށް ދަުޢާވ އެ މާއްދާ 

އުފުލަންޖެހިއްޖެނަމަ އެ ދަޢުވާ އުފުލާނީ، އެ ޤާނޫނީ ިއފްތިރާޟް ބަޔާންކުރާ 

ނަޑއަޅާ މާއްާދެގ  މާއްދާއަށް ޙަވާލާދިނުމާެއކު، ެއ އިފްތިރާޟްަގއި ޙަވާލާދޭ ކުށް ކަ

 ދަށުންނެވެ.

  ކުށަކަށް ޤާނޫެނއްަގއި ވަކި ާޚއްޞަ ނަމެްއ ދީފައިވާނަމަ، ނުވަަތ  ޖިނާއީ ވަކި )ރ(  

ނޑައެޅުުމގަިއ ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ޚާއްޞަ ޢިބާރާތެްއ  އެ ކުށް ކަ

ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ، ދަޢުާވަގއި އެ ކުށް ބަޔާންކުރަްނާވނީ، އެ ޤާނޫނުަގިއ 

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތަށެވެ.  ކަ

ަގއި ކުްށ ބަޔާންކުުރމުގެ އިތުރުން، ކުުށގެ ތުހުަމތުގަިއވާ މީހާ ހިންިގ ދަޢުވާއެއް  )ބ(  

ކަމަށް ބުނާ ޢަމަލާއި، އޭނާ ކުށް ކުރި ކަމަށް ބުނާ ވަގުތާއި ތަްނ 

ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ކުށަީކ، މީހަކާ ދެޮކޅަްށ ހިންގުނު ކުށެްއ 

ަގއިވާނަމަ، އެ މީހެްއ ކަމުގަިއވާނަމަ، ނުވަތަ ވަކި އެްއޗެއް ހިމެނޭ ކުށެއް ކަމު

 ނުވަތަ އެ ެއްއޗެްއގެ ތަފްޞީލުވެސް ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.
ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި 

 ހުށަހެޅުން 
ޖިނާއީ މައްސަލައެްއގެ ދަޢުވާ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް  )ހ(  .83

ނުންވާ ހެއްކާ ލިބިގެންވާ ކޯަޓކަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، އެ ދަޢުވާ ސާބިުތކުުރމަށް ބޭ

އެުކގަެއވެ. ެއގޮތުން، ދަޢުާވ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އެންމެހައި 

 ބަޔާންތަކާިއ، ލިޔެިކޔުމާއި، ެއކްޒިބިޓްތައް ދަުޢވާ ފޯމާއެކު ިހމަނަންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާ ސާބިތުކުރަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހެކީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާއްދީ ހެއްކަކީ،  )ށ(  

މާއެކު ހުށަހެޅެން ނެތް ހެކި ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ހެކީގެ ތަފްޞީލުތަްއ ދަޢުވާ ފޯ

 ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

ދައުލަތުން ދަޢުވާއެއް ސާބިުތކުރަން ހުށަހަޅާ ހެކީގެ ތެރޭގައި ޝަފަހީ ހެކި  )ނ(  

    ހިމެނޭނަމަ، ހެކިބަސް ދޭ މީހާއަށް ޙިމާޔަތްދިނުމަށް އެދޭ ޙާލަތުގައި މެނުވީ،

 އެ ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ނުވަތަ މީހުންގެ ތަފްޞީލު ދަޢުވާ ފޯމުގައި ދޭްނވާނެެއވެ.
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ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ދަޢުވާ 

 ލިބޭ ފަރާތަށް ދިނުން 

 

     ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ދަޢުާވ، ަކމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެްނވާ ކޯޓަށް ބަަލިއގެންފިނަމަ،   .84

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެ ދަުޢވާާއއި ދަޢުާވއާުގޭޅ )ފަހެއް(  5އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލަްސވެެގން 

 އެންމެހައި ލިޔެކިޔުުމގެ ކޮީޕއެްއ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ކޯޓުން ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

ދަޢުވާގައިވާ އޮޅުމެއްގެ 

ސަބަބުން ދަޢުވާއަށް 

 އަސަރުނުކުރުން 

ަގއި ުނވަަތ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާމެދު ތުހުމަކުރެވޭ ކުށް ދަުޢވާ ފޯމުގައި ަބޔާންކުރުމު  .85

ދަޢުވާާއގުޅޭ އެނޫންވެސް ަތފްޞީލެއް ބަޔާންކުރުުމގައި ކުށެއް އޮތުމަކީ، ުނވަތަ ުކށް 

ބަޔާންކުރުމުަގއި ނުވަތަ ދަޢުާވއާގުޅޭ އެނޫންެވސް ތަފްޞީލެްއ ބަޔާންކުރުމުަގއި ހިމަނަންޖެހޭ 

ެރވިފަިއާވ އެްއޗެއް ނުހިމެނި އޮތުމަކީ، އޭގެ ސަބަބުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކު

ދަޢުވާ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އޮޅިދާނެ ޙާލަތެއްގައި މެނުީވ، އެ ދަޢުވާއަށް އަސަުރކުރާެނ 

 ކަމެއް ކަމުަގެއއް ނުބެލެވޭނެެއވެ.

ވަކި ކުށްކުށަށް ވަކި 

 ދަޢުވާކުރުން 
މީހެއްގެ މަްއޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެ ޖިނާއީ ކުށަަކށް ވަކި ދަުޢވާެއްއ  )ހ(  .86

ވެ. އަދި މި މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( ގައި ބަޔާންކުާރ ކުރަންވާނެއެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ ޙާލަތުގައި ފިަޔވަިއ،  88ޙާލަތުގަާއއި، މި ޤާނޫނުގެ 

އެއިން ކޮންމެ ކުށެްއގެ ދަޢުވާ، ކަުމގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯެޓއްަގިއ 

 އުފުލަންވާނީ، ވަކި މައްސަލަަތކެްއގެ ގޮުތގަެއވެ.

ކުށުގެ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާ ޭއނާގެ މަްއޗަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ ކުށްތަކަށް އިޢުތިރާފުާވ  ()ށ  

 ޙާލަތުގައި، މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ އުސޫެލއް ނުހިނގާނެެއވެ.

މީހަކު ކުރާ ކުެށްއގެ ޢަމަލުގެ ތެޭރގަިއ ެއއް ކުށަްށވުެރ ގިނަ ކުށުެގ ރުކުްނ  )ނ(  

އެ ހުރިހާ ކުށްތަކެއްގެ ދަޢުވާ ހިމެނޭ ގޮތުން، އޭނާެގ ފުރިހަމަވާ ޙާލަތުގައި، 

 މައްޗަށް ެއއް ދަޢުވާކުރުަމކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ހުރަހެއް ނާޅައެެވ.

މީހަކު ކުރާ ކުުށގެ ޢަމަލަކީ، ތަފާތު ދެ ޤާނޫނު ނުވަތަ ެއައށްވުރެ ގިނަ ޤާނޫނުެގ  )ރ(  

ނަޑއަޅާފަިއވާ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ހުރިހާ  ދަށުން ކުށެއް ކަމުގައި ކަ

ޤާނޫނެއްގައި ަބޔާންކުރާ ކުުށެގ ދަޢުވާ އެ މީހެއްގެ މަްއޗަްށ އުފުލިދާނެއެވެ. އަދި 

އެ ޙާލަތުގަިއ، އެ ހުރިހާ ުކށްތަކެްއގެ ދަޢުވާ ހިމެނޭ ގޮތުން، އޭނާގެ މަްއޗަްށ 

 އެއް ދަޢުާވކުރެވިދާެނއެވެ.

ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށުގެ 

ވާ އެހެން ޢަމަލުން ފުރިހަމަ 

 ކުށެއް ސާބިތުވުން 

މީހެއްގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށުެގ ޝަރީޢަތުގައި ހާމަާވ ހެީކެގ  )ހ(  .87

އެހެން ކުށެއްގެ ޢަމަލު ހިންގިކަން ސާބިތުވާ ޙާލަތުގަިއ، އޭނާެގ ސަބަބުން އޭނާ 

މައްޗަށް އެ ެދވަނަ ކުުށެގ ދަޢުވާ އުފުލިފައިނުވި ަނމަވެސް، އެ ކުްށ 
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ނޑައެޅޭީނ،  ސާބިތުވާކަމަށް ަކނަޑއެޅިދާެނއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެަފދައިން ކަ

ެގ ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ އެއީ އޭނާގެ ަމއްޗަށް ދަުޢާވ އުފުލިފައިވާ ފުރަތަމަ ކުށު 

 ކުށެއް ކަުމގަިއވާ ޙާލަތުަގއި ެއކަންޏެވެ.

މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުުފލިފައިވާ ކުށް އޭާނގެ މައްޗަްށ ސާބިތުވާ މިންވަރަށް  )ށ(  

       ހެކި ލިބިފައިނުވިނަމަވެސް، އެ ކުށް ކުރަން އޭނާ އުޅުނުކަން ނުވަަތ 

ން ސާބިތުވާ މިންވަރަްށ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ކުށް ކުރުުމގައި އެހީތެރިެވދިންކަ

އެ ކުށް ކުރަން އުޅުމުގެ ުނވަތަ އެހީތެރިވުުމގެ ކުށް އޭާނގެ މަްއޗަށް ސާބިތުާވ 

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.  ކަމަށް ކަ

މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުުށގެ ޢަމަލުގެ ތެރޭގަިއ، ެއއް ކުށަށްުވެރ  )ނ(  

ނޭ ޙާލަތުގައި، އަދި އޭގެ ތެޭރގައި އޭނާގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާ ގިނަ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިމެ

އުފުލިފައިވާ ކުށަށްވުރެ ުކޑަ ކުށެއް ހިމެނޭ ޙާލަތުގައި، ޭއނާގެ މައްޗަށް ދަޢުާވ 

އުފުލިފައިވާ ކުށް އޭނާ ކުިރކަމަށް ސާބިތުނުވިނަމަވެސް، އެ ކުށުގެ ޢަމަލުްނ 

ެއ ދެވަނަ ކުށް އޭާނގެ ، ނަމަސާބިތުވާފުރިހަމަވާ އަނެއް ކުށް އޭާނ ކުރިކަމަށް 

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.  މައްޗަށް ސާބިތުާވކަމަށް ކަ

އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ 

މައްޗަށް އެކުގައި 

 ދަޢުވާކުރުން 

އަންނަނިވި މީހުންގެ ަމއްޗަްށ، ެއކުަގއި ދަޢުާވ އުފުލުމުެގ އިޚްތިޔާުރ، ޕްރޮސިިކއުޓަރ   .88

 ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 ޢާމަލާތަކުން ފުރިހަމަވާ އެއް ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން؛އެއް މު )ހ(  

 އެއް މުޢާމަލާތަކުން ފުރިހަމަވާ ތަފާތު ކުށްތަކަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން؛ )ށ(  

 ކުށުގެ ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ އެްއ ބާވަތެްއގެ ކުށްތަަކކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން؛ )ނ(  

ނޑަައޅާފައިވާ ތަފާތު ދެ ކުްށ ފުރިހަމަވެފައިވަނީ، އެއް ޤާނޫނަކު )ރ(         ން ކަ

   އެއް މުޢާމަލާތަކުން ކަުމގަިއނުވިނަމަވެސް، އެ ދެ ކުްށ ފުރިހަމަވެފައިވަީނ 

އެއް ކުށުގެ ޢަމަލުތަަކކުން ކަމުގަިއވާ ޙާލަުތގަިއ، އެ ެދ ކުށް ކުރި ކަމަްށ 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން.

ގެ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން 

މައްޗަށް އެއް ދަޢުވާ 

ކުރުމުން މަޞްލަޙަތަށް 

 އުނިކަން އައުން 

ވަނަ މާްއދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދަޢުވާުކރުމުން މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތަށް  88މި ޤާނޫނުގެ   .89

އުނިކަމެއް އަތުވެދާެނކަމަށް ޯކޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ެއފަދަ އުނިކަމެއް އަންނަ ކަމަށް 

އަދި އެއީ އިންޞާފުވެިރގޮތް  ،ރާތަކުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަމައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަ

ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަނަމަ، އެ ދަޢުވާތައް ވަިކަވކި ދަޢުވާތަެކއްގެ ގޮުތގައި ކުރުމަށް 
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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ެއންގުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންެވއެެވ.
އެއް ދަޢުވާ ސާބިތުވުމުން 

ވާ ދެން ހުރި ދަޢު 

 ދޫކޮށްލުން 

މީހެއްގެ މައްޗަށް ެއއް ދަޢުވާއަްށވުރެ ގިނަ ދަޢުވާ އުުފލިފައިވާ ޙާލަތެްއގަިއ،  )ހ(  .91

އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުެރވިފަިއވާ އެއް ކުށް ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ގިނަ ކުށް 

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އޭނާެގ މައްޗަށް ދަުޢވާ އުފުލިފަިއވާ ދެން ހުރި ކުށްތަުކެގ 

ށެއްެގ، ނުވަަތ އެ ހުރިހާ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ، ޕްރޮސިކިުއޓަރ ތެރެއިން ކު

ޖެނެރަލްއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، ކޯުޓގެ ުހއްދަާއއެކު އަނބުރާ 

 ގެންދެވިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާއެއް އަނބުރާ ގެްނޮގސްފިނަމަ، މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ާނގެ މައްޗަްށ އަލުން އެ ދަޢުވާ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ އޭ

 އުފުލައިގެންުނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އޭާނގެ މައްޗަްށ ކުށް ސާބިތުާވކަމަްށ  )ނ(  

ނަޑއަަޅއި ކޮށްފަިއވާ ޙުުކމް، މަތީ މަރުޙަލާއެއްގެ ޯކޓުން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ،    ކަ

ދެވުނު ދަޢުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް އަލުްނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަނބުރާ ގެން

 އުފުލިދާނެއެވެ.

އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުގެ ކުރިން، އަދި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެކަށީގެްނވާ ނޯޓިްސ  )ހ(  .91 ދަޢުވާއަށް ބަދަލު ގެނައުން 

ލިބޭގޮތަށް، ދަޢުާވަގއި ހިމެނޭ ތަފްޞީލުތައް ބަދަލުކުރުމުެގ ނުވަތަ ދަޢުާވަގިއ 

ނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންެވއެެވ. އިތުރު ކުށް ހިމެ

އެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިން އިތުރުކުެރވޭ ކަންކަން ބިނާެވފައި އޮންނަންވާނީ، 

             ދަޢުވާަގއި ފުރަތަމަ ހިމެނުނު ކުށް ނުވަތަ ކުށްތައް 

 ބިނާވެފައިވާ ޢަމަލުގެ ަމއްޗަެށވެ.

ހުން ފެށުމަށް ފަހުގައި، ދަުޢވާަގއި އިތުުރ ުކްށ އިބްތިދާއީ އަުޑއެ )ށ(  

ހިމަނައިގެންނުވާނެެއވެ. އެހެްނނަމަވެސް ކޯުޓގެ ުހއްދަާއއެުކ ދަޢުވާ ބިނާވެަފއިާވ 

 ކަންކަން، އިބްތިާދއީ ައޑުއެހުުމގެ މަރުޙަލާގައި ބަދަލު ކުެރވިާދނެއެވެ.
ދަޢުވާެއއްގެ ޝަރީޢަުތގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ފެށުމުެގ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފަިއވާ  )ހ(  .92 ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުން 

ކުރިން، ެއ ދަޢުާވއެްއ ައނބުރާ ގެންދިޔުމުެގ އިޚްިތޔާރު ޕްރޮސިިކއުޓަރ 

   ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އެފަދައިން ދަޢުވާ އަނުބރާ ގެންދާއިރު، ފަހުްނ 

ތަށްވެސް ނުވަަތ އެ ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބޭ ގޮ
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 ނުލިބޭ ގޮތަށްވެސް ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެެއވެ.

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުުމގަިއ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޢަމަލުކުރާނެ  )ށ(  

 އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނުކރަންވާނެެއވެ.

ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އޭނާެގ މައްޗަށް ކުރެވިފަިއވާ ދަޢުާވ  ޖިނާއީ  .93 ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ މަރުވުން 

 ބާޠިލުވާނެެއވެ.

 ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތުތައް 
     ވަނަ މާއްާދެގ  60ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ދަޢުވާ ިލބޭ ފަރާތަކީ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .94

ވަަނ  58ޤާނޫނުގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބަންދުކުރެިވފައިވާ މީހެއްނަމަ، އޭނާ މި 

ނިޑާޔރެއްގެ ކުރިމަްއޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރެވޭާތ         މާއްދާގެ ދަށުން ފަ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި އޭާނގެ މައްޗަށް ޕްރޮިސކިުއޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާ  30

 އުފުލަންވާނެެއވެ.

      ވަނަ މާއްާދގެ  60ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ދަޢުވާ ިލބޭ ފަރާތަކީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ނޑިާޔރެއްގެ ކުރިަމއްޗަށް ފުރަަތމަ ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު       )ށ( ގެ ދަށުން ފަ

)ނ( ުނވަަތ )ރ( ގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާަފއިވާ މީހެއްނަމަ، އޭާނ   އެ މާއްާދގެ 

ނޑިޔާުރގެ ކުރިމައްޗަށް ހާިޒރުކުރެވޭތާ  )ސާޅީސްފަހެްއ( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  45ފަ

 ރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެއެވެ.އޭނާގެ މަްއޗަށް ޕްރޮސިިކއުޓަ

     މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ މީުހންގެ މައްސަލަތަުކގަިއ  )ނ(  

އެ މާއްދާތަުކގައި ބަޔާްނކުާރ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި އެ ީމހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ 

ން އެކަީށގެންާވ އުފުލުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިާދރާތަކު

މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި އެފަދަ މައްސަލަތަކުެގ ތަޙްޤީޤު ނިންމައި، ޕްރޮސިިކއުަޓރ 

 ޖެނެރަލްއަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މީހަުކ  )ރ(  

        އް ކަމުގަިއވެފަިއ، ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެ

        އެ މައްސަަލއިގެ ާބވަތުްނ އެ ައކުރުަގއި ބަޔާންކުާރ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގިއ 

    އެ މައްސަލަިއގެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ މައްސަލައެއް ކަމުގައިުނވާނަމަ، 

މަށް އެިދ އެ މައްސަަލިއގެ ތަޙްޤީޤު ުފރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނު

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ޕްރޮިސކިުއޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެްސ، 

)ތިރީސް( ދުވަހަށްވުެރ  30އެފަދައިން އިތުރުކޮށްޭދ މުއްދަތު، 
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)ތިރީސް( ދުވަސް  30އިތުރުެވގެންނުވާެނއެވެ. އަދި އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް އެ 

 ެއވެ.ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދަޢުވާ އުފުަލންވާނެ

މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، މި ާމއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ މީހަކު  )ބ(  

        ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމުގަިއވެފަިއ، 

     އެ މައްސަަލއިގެ ާބވަތުްނ އެ ައކުރުަގއި ބަޔާންކުާރ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގިއ 

   ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ މައްސަލައެއް ކަމުގައިުނވާނަމަ، އެ މައްސަލަިއގެ

އެ މައްސަަލިއގެ ތަޙްޤީޤު ުފރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެިދ 

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ޕްރޮިސކިުއޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެްސ، 

)ސާޅީްސފަހެއް( ދުވަހަށްވުެރ  45އެފަދައިން އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު، 

)ސާޅީސްފަހެއް(  45އިތުރުެވގެންނުވާެނއެވެ. އަިދ އެ މީހެއްގެ މަްއޗަށް ެއ 

 ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދަުޢވާ އުފުލަންވާެނއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ނުވަތަ )ބ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލް މުއްދަތު  )ޅ(  

ުތ އިތުރުކޮށްދޭންޖެހުނު ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް، އިތުރުކޮށްދީފިނަމަ، އެ މުއްދަ

 އެ މައްސަލަިއގެ ދަޢުާވއާެއކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފަށާއިރު ހުރި މައްސަލަތައް 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ   .95

ވަނަ މާްއދާގައި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތުަތއް  94ތަކުެގ މައްަޗކަށް ިމ ޤާނޫނުގެ މައްސަލަ

އެގޮަތކަށް ނުހިނގާނެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު 

ތަޙްޤީޤުގައި ބަންދުކޮށްަފއި ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތަްއ ނިންމައި، މި ޤާނޫނަްށ 

( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުާވ )ތިރީސް 30ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

އުފުލަންވާނެެއވެ. އަދި ހައްަޔރުކުރެވި، އެހެންނަމަވެސް ަބންދުން ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހުންެގ 

)ސާޅީްސ ފަހެއް( ުދވަހުެގ  45މައްސަލަތައް ނިންމަިއ، މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 އުފުލަންވާނެެއވެ.ތެރޭގައި އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ 

ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ 

މީހުންގެ މައްޗަށް 

ދަޢުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލުމާއި 

އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް 

 ހުށަހެޅުން 

ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހަުކ ތަޙްޤީޤުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާން ބޭނުންކަމަށް  )ހ(  .96

ރެއިން އެއްބަްސވުެމްއ ބުނެފިނަމަ، އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ ެއއްބަްސވުންތަުކގެ ތެ

 އޭނާާއއެކު ވުމުގެ އިޚްިތޔާރު، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ިލބިގެންެވއެވެ.

 
 ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުރާ ެއއްބަްސވުމެްއ؛ 100މި ޤާނޫނުގެ   (1)  
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 ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުރާ ެއއްބަްސވުމެްއ. 104މި ޤާނޫނުގެ   (2)  

 
ްނކުރާ ެއއްބަސްވުެމއް ކުުށގެ ުތހުމަތުގައިވާ މީހާާއއެުކ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާ )ށ( 

ވުމަށް ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަިމއްލަ އިޚްތިޔާުރަގއި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ުނވަަތ 

 ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާއަްށެވސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ން ބޭނުންކަމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހަުކ ތަޙްޤީޤުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ )ނ(  

ބުނެފިނަމަ، އޭނާއާ ތަޙްޤީޤުަގއި ސުވާުލކުރެވެމުންދާއިރު ެއ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ، 

ވާހަކަެދއްކުުމެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވޭތޯ ބެލުމަށް އޭނާއާ

 އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

ުތގެމަތިން ވާހަކަދައްާކއިރު، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ކުށަށް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮ )ރ(  

އިޢުތިރާފުވޭތޯ ބެލުމަށް ިތރީގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާފަަދ ކަންކަން އޭާނއަށް 

 ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

 ؛އޭނާގެ މަްއޗަށް އިތުރު ދަޢުާވއެއް ނުކުރުން   (1)   

 ؛މަްއޗަށް ކޮށްފަިއވާ ބަެއއް ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުން އޭނާގެ  (2)   

 ކުށުގެ އަދަބު ުލއިކޮށްދޭން އެޭދނަމަ، އަދަބު ލުއިކޮށްދެވިދާނެ ގޮތްތައް.  (3)   

 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 ނަސޭހަތް ދިނުން 
 

ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި 

ނަސޭހަތްދީ މައްސަލަ 

 ނިންމުން 

ވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކުދިކުދި ކުށް ކުރާ މީހުން ތަޙްޤީޤުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފު )ހ(  .97

އެފަދަ ޢަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ބާރު އެޅުމުެގ ގޮތުްނ، އަދި ެއ މީހުންނަށް 

އިތުރު ފުރުޞަތު ދީ، މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވެ، މުޖުތަމަޢުގައި ކުށުން 

    ކައި، ދުރުހެލިވެގެންާވ ރަނގަުޅ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް ަމުގފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަ

އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށުެގ ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަުލގައި ނަސޭހަތްދީ، މައްސަަލ 

 ނިންމުމުގެ ބާރު ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަުލގަިއ ނަސޭހަތްދީ މައްސަލަ ިނންމަންވާނީ ޢާންމު  )ށ(  
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އެގޮތަށް ެއ މައްސަލަ ނިންމުން މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ 

ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާްނެވގެްނާވ  99ކަމުގަިއވާނަމަެއވެ. އެގޮތުން، މި ޤާނޫނުގެ 

 ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ޕްރޮސިިކުއޓަރ ޖެނެރަލް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

ނަސޭހަތް ދެވޭނެ 

 މައްސަލަތައް 
މޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ނަސޭހަތް ދީ، މައްސަލަ ނިން   .98

 ކަންކަން ފުރިހަމަވާ މައްސަލަތަކުަގއެވެ.

 ައދި؛ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފަިއވުން )ހ(  

ނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކާ އެްއގޮތަްށ ޢަމަލުކުރުމަށް ކުށުގެ  )ށ(   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަ

 އަދި؛ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ޤަބޫލުވުން

)އެެކއް( އަަހރު ދުވަހަށްވުރެ ދިުގ  1އިޢުތިރާުފާވ ކުށަކީ  އޭނާ ކުރިކަމަށް )ނ(  

 މުއްދަތަކަށް ޖަލުގައި ބަންދުުކރުމުގެ އަދަބެއް ހިމެނޭ ކުށެއް ކަމުގައި ުނވުން.

ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް 

އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތް 

 ކަނޑައެޅުން 

ންމެ ފައިދާހުރި ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ނަސޭހަތް ދިނުމަކީ ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އެ  .99

ނަޑއެޅުމުަގއި މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ަގިއ  ގޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަްނ ކަ

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތައްަތކަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.

ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮަތކީ ނަސޭަހތް ދިނުން ކަމުަގއި  )ހ(  

 ރުއަޅާ ކަންތައްތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއަވނީއެވެ.ނިންމުމަށް ބާ

 ؛ކުށުގެ އަދަަބކީ ކުޑަ އަދަބެއް ކަމުގަިއވުން  (1)   

 ؛ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ެގއްލުމަކީ ބޮޑު ެގއްލުމެއް ކަމުަގއިުނވުން  (2)   

 ކުށް ކުރި މީހަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުށް ކުރި މީހެއް ކަމުަގިއވުން؛  (3)   

ކުރި މީހަކީ އެހެން ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހެްއ  ކުށް  (4)   

 ކަމުގައިުނވުން؛

 ؛ކުށް ކުރި މީހަކީ ޢުމުރުން ދުވަސްވެފަިއވާ މީހެއް ކަުމގަިއވުން   (5)   

 ؛ކުށް ކުރީ ކުޑަ ކުއްެޖއް ކަމުަގއިވުން   (6)   

 ގަިއވުން؛ކުށް ކުރީ ޒިންމާދާރުކަމާެއކު ޢާއިލާއެއް ބަލަމުންދާ މީހަކު ަކމު  (7)   

 ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ެގއްލުމަށް ބަދަލު ދީފައިވުން.  (8)   

ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ދަޢުާވކުރުން ކަމުގައި ނިންމުމަްށ  )ށ(  

 ބާރުއަޅާ ކަންތައްަތއް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.

 ؛ންކުށުގެ އަދަަބކީ ބޮޑު އަދަެބއް ކަމުގަިއވު  (1)   
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ކުށް ކުރުމުގައި ހަތިޔާެރއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެްއގެ ގޮތުަގއި ޭބނުންކުރެވިދާނެ   (2)   

 ؛އެްއޗެއް ބޭނުންކޮށްފަިއވުން 

ކުށް ކުރުމުަގއި މީހަކަށް ހަަމލާ ދީފައިވުން ނުވަަތ ހަމަލާ ދީފާނެކަމުގެ   (3)   

 ؛ބިރުދައްކާފަިއވުން

ޅޭޮގތުން ހިންގި ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަެފއްެގ ރަސްމީ މަސައްކަތާ ގު   (4)   

 ؛ޢަމަލަކަށްވުން

ކުށް ކުރި މީހަކީ މުޖުތަމަޢުަގއި ޒިންމާދާރު މަޤާމެްއގައި ހުރި މީހެއް   (5)   

 ކަމުގަިއވުން؛

ކުށް ކުރީ ޖަމާޢަތެއް ހަދައިގެން ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާއަކީ ެއކަްނ ރޭވި މީހާ   (6)   

 ؛ކަމުގަިއވުން

 ؛ށް ކަމުަގިއވުންކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ ކުަޑކުއްަޖކާ ދެކޮޅަ  (7)   

 ؛ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ ކުަޑކުއްެޖއް ބަިއވެރިކޮްށގެން ކަމުަގއިުވން  (8)   

 ؛ކުޑަުކއްޖެްއގެ ކުރިމަތީަގއި ކުިރ ކަމަކަށްވުން  (9)   

   މީހެއްގެ ނަސްލު ނުވަތަ ޖިންސު ނުވަތަ ޤައުމީ ނިސްބަތް ނުވަތަ   (11)   

ނީ ުނކުޅެދުމެއްެގ އެ މީހެްއގެ ކިަބއިަގއިހުރި ަނފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާ

 ؛ސަބަބުން އެ މީހަކާމެދު ހިންގުނު ޢަމަލެއް ކަމުގަިއވުން

 ؛ކުށް ކުރުމުަގއި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް އެކުލެިވގެްނވުން  (11)   

   
އެ ކުށަީކ ޭއގެ ޒާުތަގއި ބޮުޑ ކުށެއް ކަމުަގއި ނުވިނަމަެވސް އެ ުކްށ   (12)

 ؛ކުރުން ޢާންމުވެފައިވުން 

   
ށް ެގްއލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ، ދަޢުވާ ނުކުރުމާމެދު ކުށުގެ ސަބަބުން މީހަކަ  (13)

ނަޑއެިޅގެން އިޢުތިާރޟުކުރުން.  އޭނާ ކަ

ނަސޭހަތް ދީ ދޫކޮށްލުމުގެ 

 އެއްބަސްވުން 

 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހަކު ނަސޭހަތްދީ  97މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .111

ތިން ޭއނާއާއި ޕްރޮސިިކއުޓަރ ދޫކޮށްލާނަމަ، މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެމަ

 ޖެނެރަލްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުެމއްަގއި ސޮިއކުރަންވާެނއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކުރާ ެއއްބަސްވުުމގަިއ، ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލ  )ށ(  

ނަޑއަޅާ ޝަރުޠުަތކަކާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ެއއްަބސްވާކަމަށް އިޤުރާރުެވ،  ކަ
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ތުގަިއވާ މީހާ ސޮއިކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި ެއ ޝަރުޠުތަކާ އެްއގޮތްާވ ކުށުގެ ތުހުމަ

ގޮތުގެމަތިން އޭނާ ޢަމަލުކުރަމުންދާހާ ހިނދަކު، އޭނާެގ މަްއޗަށް ެއ ކުުށގެ ދަުޢާވ 

 ނުއުފުލާނެކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާެނއެވެ.

  
ަގއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވެވޭ ެއއްބަްސވުމު )ނ(

ނަޑއަޅާ ޝަރުޠުަތއް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަާވއިުދގަިއ  ކަ

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގެ މިބައިގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ަނސޭހަތް ދީ މައްސަލަ ނިންމި   .111 އިތުރު ކުށެއް ކުރުން 

ނަސޭހަތް ދެވުނު މީހާ އިތުރު  ،ެގ ތެރޭަގއި)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހު 3ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އެ ކުށާ ގުިޅގެން ނަސޭހަތް  ،ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ، އޭނާގެ ަމއްޗަށް އެ ކުުށގެ ދަޢުާވއާއެކު 

 ދެވުނު ކުށުގެ ދަޢުާވވެސް ކުަރންވާނެެއވެ.

ނަސޭހަތްދީ ދޫކޮށްލުމާގުޅޭ 

 ގަވާއިދު ހެދުން 
ލަ ނިންމުމުގައި ޕްރޮިސކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަުލގައި ަނސޭހަތް ދީ މައްސަ  .112

އޮފީހުން ޢަމަލުކުރާނެ ުއސޫލުތައް، މި ޤާނޫުނެގ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިުދގައި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 ބާރަވަނަ ބާބު 
 

 އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދުން 

 
އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް 

 ހުށަހެޅުން 
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކުާރ  97ކީ، މި ޤާނޫނުގެ ތަޙްޤީޤުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ މީހަ  .113

ފަދައިން ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު ދަޢުވާ ނުކޮށް ދޫކޮށްުލމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހެއް 

ކަމުގައިުނވާނަމަ، ނުވަތަ ޭއނާގެ މައްޗަށް އޭނާ ކޮށްފަިއވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ 

ށް ފެނިއްޖެނަމަ، އޭނާެގ އަަދބު ކުށަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަ

ަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން  104ލުއިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުެގ 

 އިޢުތިރާފުގެ ެއއްބަްސވުމެއް ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ވެިވދާނެއެވެ.

 އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން 
ވޭ މީހާއާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްާއ މި މާއްދާގައިވާ ގޮުތގެމަތިން، ތުހުމަތުކުރެ )ހ(  .114

ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެިވ، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާުފވެއްޖެނަމަ، ދެފަރާތުެގ 
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ދެމެދުގައި ދެެކވުނު ވާހަކަތަުކގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް އެއްަބސްވުމެއް ެވވިދާނެެއވެ. 

 މި އެއްބަްސވުމުަގއި ދެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާެނއެެވ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ވެޭވ އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަްސވުެމއްގެ ދަށުން އަދަބު  ށ()  

ލުއިކޮށްދެވޭީނ، އެ ކުަށކަށް ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއެޅިފަިއވާ އެްނމެ ކުޑަ އަދަބަށްުވެރ 

ދަށްނުވާނެ އަދަބެކެވެ. ުނވަތަ ޤާނޫނުގައި އެ ކުަށށް ކުޑަ އަދަބެްއ 

ނޑައެ  ނަޑއެޅިފައިުނވާނަމަ، އެ ކުށަށް ކަ ޅިފައިާވ އަދަުބެގ ކަ

 ދެބައިކުަޅއެއްބަޔަްށވުރެ ުކޑަުނވާނެ އަދަބެެކވެ.

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އާއި ޕްރޮސިކިއުަޓރ  )ނ(  

   ޖެނެރަލްއާ ދެމެދު އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަްސވުމެްއ ެވވިއްެޖނަމަ، މި ޤާނޫނުެގ 

  ިއވާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި އޭނާގެ ަމއްޗަްށ ވަނަ މާއްދާަގއި ަބޔާންކޮށްފަ   94

އެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލުމަށްޓަކައި އެ މަްއސަލަިއެގ ލިޔުންތައް ޤާނޫނު 

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

ންދާނީ މި ޤާނޫނުގެ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަްށގެ )ރ(  

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 

 ހަތަރުވަނަ ބައި 

 ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާ 

 

 ތޭރަވަނަ ބާބު 

 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 

 
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 

 ބޭއްވުން 
ފުވެފަިއވޭޯތ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވިަފއިވާ ީމހާގެ މައްޗަށް ކުރެވިަފއިވާ ަދޢުވާ އޭނާއަށް ސާ  .115

ބެލުމަށާއި، ދަޢުވާއަށް އޭނާ ޖަވާބުދާރީވާ ގޮެތއް ބެލުމަށާިއ، ދަޢުވާައއިގެން ކުިރއަށްދާނެ 

ނަޑއެޅުމަށްަޓކައި، ކަުމގެ އިޚްތިޞާޞް ިލބިގެންވާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ  ތަނެއް އޮތްތޯ ކަ
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 .މައްސަލަެއއްގެ އިބްތިދާއީ ައުޑއެހުމެއް، އެ ކޯޓަކުން ާބއްވަްނވާނެެއވެ
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުން 

ޙާޞިލުކުރަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް 

 އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުން ބޭްއވުމުެގ މަޤްޞަދަކީ، އަންނަނިވި ަކންކަން ޙާޞިލުކުރުމެވެ.  .116

 

ދަޢުވާއާއި ދަުޢވާާއގުޅޭ އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުުމގެ ކޮޕީ ަދޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް  )ހ(  

 ލިބިފައިވާކަން ކަަށވަރުކުރުްނ؛

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުެރވޭ ދަޢުާވއަީކ ކޮބައިކަން އޭނާއަްށ  ށ()  

 ސާފުކޮށްދިނުން؛

ދިފާޢީ ވަކީލަކު ނުވަތަ ތަރުޖަމާނަކު ހޯދާފައިނުވާނަމަ، އެކަން ކުރަްނ  )ނ(  

 ފުރުޞަތުދިނުން؛

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަކުންކުެރ ގޮތަކަްށ ދަޢުާވއަްށ  107މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

 ބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދިނުން؛ޖަވާ

ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތައް ހާަމކޮށް، ދަޢުާވއަިއގެްނ  )ބ(  

 ކުރިއަށްދާނެ ތަނެއް އޮތްތޯ ަކނޑަެއޅުން؛

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ދެވޭނެ މުއްދަތު  )ޅ(  

 ނަޑއެޅުން؛ކަ

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޭޅ ހުށަހެޅުންތަކާގުޅޭ ައޑުއެުހންތައް ބޭްއވުމަށާއި،  )ކ(  

ނަޑއަޅައި ާތވަލުކުރުން.  ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުންތައް ބާްއވާނެ ތާރީޚުތަކާއި ގަޑި ކަ

ނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަްށ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުަގއި އަން )ހ(  .117 ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުން 

 ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާީރވާންވާނެެއވެ.

 ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާކަްނ؛ ނުވަތަ   (1)   

 ދަޢުވާއަށް އިްނކާރުކުރާކަން.  (2)   

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން މި މާްއދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިްނ  )ށ(  

ވަތަ އިްބތިދާއީ އަުޑއެހުމަށް ގޮތެއް އިޚްތިޔާރު ުނޮކށްފިނަމަ، ނު

ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، އޭނާ ދަޢުވާއަށް އިންކާުރކުރީ ކަމަށް ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ. 

އެ ޙާލަތުގައި، އިބްތިާދއީ އަުޑއެހުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، މި ޤާނޫނުގައިާވ 

ގޮތުގެމަތިން އެ ދަޢުާވެގ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެްނދިޔުމުގެ މަސައްކަްތ 

 އެވެ.ފަށަންވާނެ
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ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާީރވުމަށް  )ނ(  

ނޑިޔާރު ކުރަންާވނެއެވެ.  އެންގުުމގެ ކުރިން، އަންނަނިިވ ކަންކަން ފަ

ދަޢުވާއާިއ ދަޢުވާާއގުޅޭ އެންެމހައި ލިޔެިކޔުމުގެ ކޮޕީ ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާތަށް   (1)   

 ަށވަރުކުރުްނ؛ލިބިފައިވާކަން ކަ

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދަޢުވާައކީ ކޮބައިކަން ދަޢުވާ ލިބޭ   (2)   

ފަރާތަށް އެނގޭތޯ ުސވާލުޮކށް، އޭާނއަށް ދަޢުވާ ސާފުވެފައިުނވާނަަމ 

 ދަޢުވާ ސާފުކޮށްދިނުން؛

 ދަޢުވާއަށް އިްނކާރުކުރުމުގެ ަޙއްޤު އޭނާއަށް ލިިބގެންާވކަން؛  (3)   

ބަރީޢަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަަކއި މި ޤާނޫނުގައި ުނވަަތ ދަޢުވާއިން   (4)   

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ަކނަޑައޅާފައިވާ ދާއިާރގެ ތެރޭަގއި އެކަީށގެންާވ 

 ވަގުާތއި ަވސީލަތްތައް ލިބުމުެގ ޙައްޤު، އޭާނއަށް ލިބިގެްނވާަކން؛

މަށް އޭނާ އިޚްިތޔާރުކުރާ ޤާނޫީނ ވަކީެލއްެގ އެީހގަިއ ކުށުްނ ބަރީޢަވު  (5)   

މަސައްކަތްކުރުުމގެ ަޙްއޤު ލިބިގެންާވކަމާއި، އޭނާއާމެުދ 

ތުހުމަތުކުރެވިފައިާވ ކުށަީކ ިޖނާއީ ބޮޑު ކުށެްއ ކަމުަގިއާވ ޙާލަތުގަިއ، 

އޭނާ އަމިއްލައަށް ޤާނޫނީ ވަީކލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމެްއ 

އުލަތުގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ކިަބއިަގއި ނެތްނަމަ، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ދަ

 އޭނާއަށް ަވކީލަކު ޢަްއޔަންކޮްށދެވޭނެކަން އެްނގުން؛

 އޭނާގެ ހާޒިުރގައި ޝަރީޢަްތުކރެވުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެންާވކަން؛  (6)   

ވަަނ  167އޭނާއަކީ ިދވެހި ބަސް ނޭނގޭ މީހެއްނަމަ، މި ޤާނޫނުެގ   (7)   

ކުރެވުމުެގ  މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ތަރުޖަމާނެއްގެ އެހީަގއި ޝަރީޢަތް

 ޙައްޤު ލިބިގެންާވކަން އެްނގުން؛

އޭނާގެ އަިމއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަްށ   (8)   

ލިބިގެންވާކަާމއި، އޭނާ ޝަީރޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދޭ ބަާޔނަކީ، އޭާނާއ 

ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބަޔާނެއްކަާމއި، އޭނާ ދޮގުހެިކ ދީފިނަމަ، 

 ކި ދިނުމުގެ ދަޢުވާ އޭާނގެ މައްޗަށް ކުރެވިދާނެކަން ެއންގުން؛ދޮގުހެ

ދައުލަތުން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރާ ހެކީންނާ ސުވާލުކުރުާމިއ، އެ މީހަުކ   (9)   

    ބޭނުން ހެކީން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުަގއި އެދުމާއި، 
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ވާކަްނ އެ ހެކީންނާ ޝަރީޢަތުގަިއ ސުވާލުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެން

 އެންގުން؛

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ަދށުން ކުށަށް 1އޭނާ މި މާއްާދގެ )ހ( ެގ )  (11)   

  ( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން 3އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ )

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިަޔލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކުާރ 9)

 ޙައްޤުތައް، އޭނާއަށް ލިބިނުދެޭވނެކަން.

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮތުގެަމތިން ޢަމަލުކުރުމުގައި، 2މާއްދާގެ )ނ( ގެ )މި  )ރ(  

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުަށކީ ކޮބަިއކަމާއި، އެ ކުށް ކުާރ 

މީހަކަށް ނުވަތަ ކުށް ކުަރން އުޅުނު މީހަކަށް ނުަވތަ ކުށް ކުރުމުަގިއ 

ނޑަައޅާފަިއވާ އަދަބަީކ ކޮބައިކަން އޭނާއަްށ އެހީތެރިވެދިން މީހަކަށް ޤާނޫނުގައި  ކަ

ސާފުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. އަދި އޭނާގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާ އުުފލިފައިވާ ކުށް އޭާނެގ 

މައްޗަށް ސާބިތުނުވިނަަމވެސް، އެ ކުށް ކުރަން އޭނާ އުޅުުނކަން ނުވަތަ އެ ކުްށ 

އިވާނަމަ، އެ ކުްށ ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިންކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ިލބިފަ

ކުރަން އުޅުމުގެ ނުވަތަ އެީހތެރިވުމުގެ ކުށް އޭނާގެ މަްއޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް 

ނަޑއެޅިދާނެކަން އޭާނއަށް ސާފުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.  ކަ

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި 

 ކުށަށް އިޢުތިރާފުވުން 
       ،ވެއްޖެނަމައިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުަގއި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފު )ހ(  .118

އެ އިޢުތިރާފު ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަތުމުގެ ކުރިން އެ ިއޢުތިރާފަކީ، އެްއވެްސ 

މަޖުބޫރުކުރުމެއް ނުވަތަ ނުފޫޒެއް ނުވަތަ ބިރުެދއްކުަމކާ ނުލައި، ުބއްިދ 

ސަލާމަތުން ހުރެ އޭނާގެ އަިމއްލަ އިޚްިތޔާރުަގިއވާ އިޢުތިާރފެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކަިއ 

ނޑިޔާރު އެ މަޖި ލީހުގައި ޭއނާއާ ސުވާުލކޮށް، އެީއ އެފަަދއިންވާ އިޢުތިރާފެއްކަްނ ފަ

ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި އެ އިޢުތިރާފަކީ ހަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެްނާވ 

 އިޢުތިރާފެއްކަްނވެސް ކޯޓުން ަކށަވަރުކުރަންވާެނެއވެ.

      ތިރާފުވެއްޖެނަމަ، އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢު )ށ(  

  ( ވަަނ ނަންބަރުން ފެށިގެން 3ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ) 107މި ޤާނޫނުގެ 

   ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ޙައްޤުތަްއ 9)

އެ މީހަކު ދޫކޮށްލީ ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ. އަދި އެކަން، ަފނޑިޔާރު ދަޢުވާ ލިޭބ 

 ގަންވާެނެއވެ.މީހާއަށް އަން
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ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށަްށ އިޢުތިރާފުވާ މީހުންެގ  104މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

މައްސަލަތަކުަގއި ދަޢުވާ ިލބޭ ފަރާތާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ދެމެދު 

އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަްސވުމެްއ ވެފަިއވާނަމަ، އެ އެއްަބސްވުމާމެދު އިބްތިާދީއ 

އް ނިންމަންވާނެއެވެ. އަދި ެއގޮުތން ނިންމާ ނިންމުން އަުޑއެހުމުގައި ކޯޓުން ގޮތެ 

ނޑިޔާރު  ބިނާކުރާ ސަބަބުތައް، ދައުަލތަށާއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިޔުމުން ފަ

 ދޭންވާނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އިޢުތިރާފުގެ ެއއްބަްސވުްނ  )ރ(  

އޭާނގެ މަްއޗަށް ޙުކުމްކޮށް، އަަދުބ ، ކޯޓަށް ބަލައިގަތުން ކަމަށްވާނަމަ

ނިޑާޔރު ޙުކުމްކޮށް އަދަުބ  ނަޑއެޅުމުަގއި އެ އެއްަބސްވުމާ ެއްއގޮތަށް ފަ ކަ

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަ

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އިޢުތިރާފުގެ ެއއްބަްސވުްނ  )ބ(  

 ކޯޓުން ހާމަކުރަންވާނެެއވެ.  ކޯޓަށް ބަލައިނުގަތުން ކަުމގަިއވާނަމަ، ެއކަން

މި މާއްދާގެ )ބ( ެގ ދަުށން އިޢުތިރާފުގެ އެއްަބސްުވމެއް ބަލައިުނގަތުމަށް  )ޅ(  

ނޑިޔާރު ނިންމައިފިނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މަްއަޗށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިާވ  ފަ

 ނެއެވެ.ކުށަށް އޭނާ ވެަފއިވާ އިޢުތިރާފުން އޭނާއަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާ

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ދޭ ފުރުޞަތުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އިޢުތިރާފުން  )ކ(  

ނިޑޔާރު ބަލައިގަންނަންވާެނއެވެ.  ރުޖޫޢަނުވެއްޖެނަމަ، އޭާނެގ އިޢުތިރާފު ފަ

ނޑިޔާރު ބަަލއިަގންނަނީ ހަމައެކަނި          އެހެންނަމަވެސް، އެޙާލަުތަގއި ފަ

ދަޢުވާ ިލބޭ ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްއާއެުކ ވެަފއިާވ  އެ އިޢުތިރާފުކަމާއި،

ނިޑޔާރު ހާމަކުރަންވާނެެއވެ.  އިޢުތިރާފުގެ ެއއްބަްސވުން ބަލައިނުގަންނަކަން ފަ

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ ޙާލަތުގަިއ، އެ އިުޢތިރާފާއި، މި ޤާނޫނުގެ  )އ(  

ނޑިޔާރު ސާ 107 ފުކޮށްދޭ ކަންަކން، ލިޔުމުން، ނުވަަތ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފަ

ވީިޑއޯ ނުވަތަ އޯިޑއޯ މެދުވެރިކޮށް، ެރކޯޑުކުެރވި، މަޙްޟަރުކުރެވިަފިއ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.

      އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ،  )ވ(  

ޢަތުގެ ައޑުއެހުެމްއ އެ މައްސަލަ އަަވސްނިޔާިއން ނިންމުމަށްޓަކައި ޝަރީ

 ބާއްވަްނވާނެެއވެ.
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އިޢުތިރާފުގެ 

 އެއްބަސްވުމެއް 

ވެފައިވާ މީހަކު 

 އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވުން 

 

 ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިާވ މީހަކަްށ  104މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .119

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވޭ  107މި ޤާނޫނުގެ 

ފުރުޞަތުގައި، އޭނާ ވެަފއިާވ އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެ، ދަޢުވާއަށް އިންކާުރކުރުުމެގ 

 ޙައްޤު ލިބިގެންެވެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް  )ށ(  

ތުރަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، އޭނާއާެމދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުުށގެ ތަޙްޤީޤު އި

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭތޯ ބެލުމަށްފަހު، ދައުލަތުން އެ ުފރުޞަތު ބޭނުންކަމަށް 

 ބުނެފިނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ފަނޑިޔާރު ދައުލަތަށް ދޭްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ދަުށން ދޭ ފުރުޞަތުގަިއ ތަްޙޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށް  )ނ(  

ނޑިޔާރު ފުރުޞަތު ދިނުމާއެކު، އިބްތިދާއީ އަ ުޑއެހުން އިތުރަްށ ފަ

ނަޑއަޅަިއ، އެ ަމއްސަލަ ބާޠިލުކުރަންވާނެެއވެ.  ކުރިއަްށގެންދެވެން ނެތް ކަމަށް ކަ

މި މާއްދާގެ )ނ( ެގ ދަށުން ބާޠިލުކުރާ މައްސަލަެއއްގެ ތަޙްޤީުޤ  )ރ(  

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އަލުން އެ ދަޢުވާ އޭނާގެ ަމއްޗަށް ުހށަހެޅުމަކަށް މި މާއްދާ 

 އެވެ.ހުރަހެއްނާޅަ

ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާީރވުމަށް ިއބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުަގއި ދަޢުާވ ލިބޭ ފަރާތަށް ދެވޭ  )ހ(  .111 ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުން 

ފުރުޞަތުގައި އޭނާ ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، އޭނާ ދަޢުާވއަްށ 

ނޑިޔާރު ެރކޯޑުކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަ ންޖެހޭ ޖަވާބުދާރީިވގޮތް ފަ

ހުށަހެޅުމެއް އެްއވެސް ފަާރތަކުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ، އެ ފުރުޞަުތ 

ނޑިޔާރު ދޭންވާެނއެވެ.   ފަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދެވޭ ފުރުޞަތުަގއި ޝަރީަޢތުގެ ކުރިން ހުށަހަާޅ  )ށ(  

ނޑިޔާުރ ގޮތެއް ނިންމުމުން ، ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާ ނިމި، އެހުށަހެޅުންތަކާމެދު ފަ

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން 

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ އެންމެހައި ހެކި، އިްބތިދާއީ އަުޑއެހުމުަގިއ 

 ދައުލަތުން ހާމަކުރަންވާނެއެެވ.

ރުކުރުމާެއކު، އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމެްއގައި ަދޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް އިންކާ )ނ(  

 2014/9އޭނާގެ މަްއޗަށް އެ ދަޢުވާުނުކރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ ދިފާޢުތަކުެގ  60)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 
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ތެރެއިން ދިފާޢެއް ނަަގއިފިނަމަ، އެ ދިފާޢު ސާބިުތވޭތޯ އިްބތިދާއީ އަުޑއެހުމުަގިއ 

 ަކނަޑއަޅަންާވނެއެވެ. ބަލައި، ގޮެތއް

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާނެ ހެިކ  ،ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހެޅުމުން )ރ(  

 ހުށަހަޅަން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. ހުރިނަމަ، އެ ހެކި

ން ހެކި އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި ދަުއލަތުގެ ފަރާތުން އަދި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތު )ބ(  

 ހާމަކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.، ހުށަހަޅައި

އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވުމުން 

ކުރިން ވެފައިވާ އިޢުތިރާފު 

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާ 

 ދެކޮޅަށް ބޭނުންނުކުރެވުން 

ބޭ ފަރާތަށް ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ދަޢުވާއަށް ަޖވާުބދާރީވުމަށް ދަޢުވާ ލި 107މި ޤާނޫނުގެ   .111

ދެވޭ ފުރުޞަތުގަިއ، އޭނާ ެވފައިވާ އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެ، ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފިނަަމ، 

އޭނާ ކުރިން ވި އިޢުތިރާފު އޭނާއާ ެދކޮޅަކަްށ ބޭނުމެްއ ނުކުރެވޭެނއެވެ. އަދި އޭނާ 

 އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވިއިރު އޭނާއަީކ، ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއެކު އިޢުތިރާފުގެ 

އެއްބަްސވުމެއް ވެފަިއވާ ަފރާތެއްނަމަ، އޭނާ ވި އިުޢތިރާފުން ރުޖޫޢަވެ، ދަޢުވާައށް 

އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، ެއ ެއއްަބސްވުމުަގއި އޭނާ އެއްަބސްވެަފއިވާ ކަންކަން އޭާނއާ ދެކޮަޅަކށް 

 ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ.

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް 

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ 

 ހާޒިރުވުން 

ނޑިޔާުރެގ ކުރިމަތީަގއި ހާޒިުރވެ ހުރެެގން މެނުވީ އިބްތިދާީއ ައޑުއެުހން ދަޢުވާ   .112 ލިބޭ މީހާ ފަ

   ބާއްަވއިގެންުނވާނެެއވެ. ދަުޢާވ ލިބޭ މީހާ އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމަށް ހާޒިރުނުެވއްޖެނަމަ، 

ނިޑާޔރު  107މި ޤާނޫނުގެ  ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ފަ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް 

 ދައުލަތުން ހާޒިރުވުން 
ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ބާްއވާ ިއބްތިދާއީ އަުޑއެހުމަށް ދައުލަުތން ހާޒިރުވުމަށް ކޯޓުން  )ހ(  .113

އަންގަްނވާނެެއވެ. އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމަށް ދައުލަތުން ސީދާ ާހޒިރުވުުމގެ ބަދަލުަގއި 

ގެ )ށ( ގަިއ ބުނެފައިވާ ގަާވއިާދ ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެިރކޮށް މި މާއްދާ

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން އެމަޖިލީހުގައި ބަިއވެިރވުމަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ބާއްވާ ިއބްތިދާއީ އަުޑއެހުންތަކުަގއި މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  )ށ(  

ލަތުން ބަިއވެރިވުުމެގ ބަޔާންެވގެންވާ ގޮތަށް ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ަދއު

ކަންތައް ކުިރއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަްއ، މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 

 ޢައްޔަންކުރުން 
މައްސަލަިއގެ އިބްތިާދއީ ައުޑއެހުމަށް ދައުލަތުން ހާޒިރުާވއިރު ޤާނޫނީ ަވކީލަުކ  )ހ(  .114

ުނވާނަމަ، ަވކީލަކު ޢައްޔަްނކުރުމަށް އޭނާއަށް ފުރުޞަުތ ޢައްޔަންކޮށްފައި
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 ދޭންވާނެއެެވ.

މި މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުަގއި ފިޔަވަިއ، އިބްތިދާީއ  )ށ(  

އަުޑއެހުމުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންކަމުަގިއ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އޭާނ  107ނުގެ ބުނެފިނަމަ، މި ޤާނޫ

ދަޢުވާއަށް ަޖވާބުދާރީވާން އަްނގަންވާނީ، އޭާނގެ ޤާނޫނީ ވަީކލު ޢައްޔަންކުެރވުމުން، 

 އެ ަވކީލުގެ ހާޒިުރގަެއވެ.

އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުގައި ޤާޫނނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ބޭނުންކަމުގައި ދަުޢާވ  )ނ(  

ބުނެފިނަމަ، އެ މީހަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހަމަޖެއްސުމަށް  ލިބޭ ފަރާތުން 

 )ދިހަެއއް( ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ކޯޓުން ދޭންވާނެެއވެ. 10ގިނަެވގެން 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިާވ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު އެ މީހަކު ވަކީލެްއ  )ރ(  

ނީ ކަމުގަިއ ހަމަޖައްސާފައިނުވާނަމަ އެ ީމހަކު ވަކީެލއް ހަމަޖައްސަން ބޭނުންނުވަ

 ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންެވއެެވ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަންނަން ބޭނުންވާ މީހަކީ ބަންދުގައި ހުރި  )ބ(  

އޭނާ ަވކީލެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކަިއ އޭނާއަށް ަވކީެލްއ  ،މީހެއްނަމަ

ން ފޯނުކުރުމުގެ ހަމަޖެއްސެންދެން ނުވަތަ ޯކޓުން ދޭ މުއްދަތު ފާއިތުަވންދެ

ފުރުޞަތު އޭނާއަްށ ދިނުމަށް އޭނާ ބަންދުކޮށްަފއިހުރި ަތނުގެ އިދާާރއަށް ކޯޓުން 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުންވެސް ވަކީެލއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދެވޭ މުއްދަތަކީ  )ޅ(  

ުކ )ދިހައެއް( ދުވަހެވެ. އެ މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަކީލަ 10ގިނަެވގެން 

ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ އޭނާ ވަކީލެއް ހަމަޖައްސަން ބޭނުންނުވަނީ ކަމުގަިއ 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

ވަކީެލއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ދަުޢވާ ިލބޭ މީހާ އެކަށީގެްނާވ  )ކ(  

ސަބަބަކާ ނުލައި ވަކީލަުކ ހަމަޖައްސާފައިނުވާނަމަ، މައްސަލަިއގައި ކޯޓުްނ 

ކަންކަން ކުިރއަްށ ގެންދަންވާެނއެވެ. އަދި ޭއނާ ފަހުން ވަކީލަުކ ކުރަންޖެހޭ 

ޝަރީޢަތުގައި ނިމިފައިހުރި ކަންކަން އަލުްނ  ،ޢައްޔަންކުރި ކަުމގަިއވިަޔސް

 ކުރާކަށް ލާޒިމެއްުނވާނެެއވެ.

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމުަގިއވާނަމަ،  )އ(  
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ނާައކީ ޤާނޫނީ ަވކީލެއް ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހެއްނަމަ، އޭ އަދި

ނަޑއެޅިފަިއވާ އުސޫލުްނ އޭނާއަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ  ކަ

 ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ޯކޓުން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

އުލަތުެގ މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ދޭ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ ކަމާބެހޭ ދަ )ވ(  

އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަިއގެން ވަީކލެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންތައް އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއަގިއ 

އެ މީހަކު ވަކީލަކު ޢަްއޔަންކުރަްނ  ،ކޮށްފައިނުާވކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެިވއްޖެނަމަ

 ބޭނުންނުވަނީ ކަމުގައި ބެެލވޭނެއެވެ.

ަގއިވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ހުރީ ބަންދެއްަގއި ކަމު )މ(  

ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުެގ އިާދރާއަށް ހުށަހަޅަިއގެްނ 

އެކަން ހަމަޖައްަސއިދިނުމަށް އެ މީހަކު ބަންދުކޮށްފަިއވާ ަތނުގެ އިދާާރއަށް ކޯޓުްނ 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

އި އެ މީހެްއގެ ކާކުކަން އަންަގއިދޭ މަޢުލޫމާތާިއ މި މާއްދާގެ )މ( ގަިއވާ ޙާަލތުގަ )ފ(  

ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު، ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ ިއދާރާއަށް ހުށަހަޅައިގެްނ 

އެ މީހަކަށް ވަކީލެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް އެ މީހަކު ބަންދުގަިއ 

 ކޮށްދޭންވާނެެއެވ.ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނުގެ އިާދރާއިން މަގުފަހި

ދަޢުވާއައިގެން ކުރިއަށްދާނެ 

 ތަނެއް އޮތްތޯ ބެލުން 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާީރވުމަްށ  107މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .115

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި ދަޢުވާއަްށ އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، 

ބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެހަިއ ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއަާށއި، އެ ދަޢުވާ ސާ

ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިުރ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އެ ދަޢުވާ ކުރެވޭެނ 

ނޑިާޔރަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްެޖ  ނޑުން ބަލާއިރު ފަ ތަނެއް ނެތްކަމަށް، މަދަނީ މިންގަ

ނޑަައޅަިއ،  ހިނދެއްގަިއ، އެ ދަޢުާވއަިއެގން ކުރިއަށްދެވޭނެ ތަނެއް ނެްތ ކަމަށް ކަ

ނަޑއަޅަންވާެނެއވެ.  އެއީ ބާޠިލު ދަޢުާވއެއް ކަމުގަިއ ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާއަިއގެން ކުިރއަށްދާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް  )ށ(  

ނަޑއަާޅ ޙާލަތުގަިއ، ކުުށގެ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާ ހުރީ ބަންދުގަިއ  ނޑިޔާރު ކަ ފަ

 ޓުން އަމުރުކުރަންވާެނއެެވ.ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާ ދޫކޮށްލުމަްށ ކޯ

ނަޑއެޅުމަކީ،  )ނ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ދަޢުވާއެއް ބާޠިލު ކަމަށް ޯކޓުން ކަ

އިތުރު ހެއްކާެއކު، ނުވަތަ ދަުޢވާގެ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނެސް، ހަމަ އެ ދަޢުވާ އަލުން 
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 އުފުލުމަށް ހުރަހަކަށްވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ނޑިޔާރަުކ ނިންމުމެއް ނިންމައިފިނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ  )ރ(         ށުން ފަ

 އެ ނިންމުން ނިންމި ސަބަބުތައް، އެ ނިންމުމުގައި ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި 

ނޑިޔާރު ދޭންވާނެއެެވ.  އެ ނިންމުން ދައުލަތަށާއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ފަ

ޖަވާބުދާީރވުމަްށ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާއަށް 107މި ޤާނޫނުގެ  )ބ(  

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި ދަޢުވާއަްށ އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، 

ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުާވއަށާިއ ެއ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުަށހަޅާފައިވާ އެންމެހަިއ 

ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިުރ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އެ ދަޢުވާ ކުރެވޭެނ 

ނިޑާޔރަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްެޖ ތަނެއް އޮތްކަ ނޑުން ބަލާއިރު ފަ މަށް، މަދަނީ މިންގަ

 ހިނދެއްގަިއ، އެ ދަޢުާވއަިއގެްނ ކުރިއަށްދެވޭނެ ކަމަށް ަކނަޑއަޅަންވާެނއެެވ.

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން 

ބާއްވާނެ ދުވަހެއް 

 ކަނޑައެޅުން 

ރިއަށްދާނެ ތަނެްއ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާައިއގެން ކު )ހ(  .116

ނޑިޔާުރ  115އޮތް ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( ެގ ދަށުން ފަ

ނިންމައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ސާދަވަނަ ބާބުަގިއވާ ޮގތުގެމަތިން ޝަރީޢަތް 

ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއް 

ނަޑއަަޅއި، އެ މުއްދަތުން  އުނިނުވާ ގޮތަށް، މަްއސަލައިގެ ޝަރީޢަތުެގ  ކަ

އަުޑއެހުންތައް ބާއްވާނެ ދުވަސްތަްއ، ދައުލަތާއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާ 

ނަޑއަަޅއި ތާވަލުކުރަްނވާނެެއވެ.  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކޯޓުން ކަ

މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން  )ށ(  

ހުށަހެޅުމެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ، މި ޤާނޫނުގެ ސާަދވަނަ ބާބުގެ ދަށުްނ  ބޭނުންވާ

އެފަދަ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅަން ދެވޭ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްަލއިފިނަމަ، ޝަރީޢަތުެގ 

ނަޑއަަޅއި ތާވަުލުކރަންވާނެެއވެ.  އަުޑއެހުން ބާއްވާނެ ދުަވސްތަްއ ކޯޓުން ކަ

އެހުންތައް ާތވަލުކުަރންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ މި މާއްދާގެ ދަށުން ޝަރީޢަތުގެ ައޑު )ނ(  

ނަޑައޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިންެނވެ. 142  ވަނަ މާއްާދގައި ކަ
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 ސާދަވަނަ ބާބު 

 ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން 

 
ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން 

 ހުށަހެޅިދާނެ ހުށަހެޅުން 
ނުަވތަ ، ންމޭނެ ދިފާޢެއްޝަރީޢަތުގައި މަޢުޟޫޢީގޮތުްނ ބެލުމަކާ ނުލައި އެއާމެދު ގޮތެއް ނި  .117

ުނވަތަ ހުށަހެޅުމެއް، މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ  އިޢުތިރާޟެއް،

 ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން 

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން 

ހުށަހެޅުމާއި، އެ 

ހުށަހެޅުންތަކާގުޅޭ 

 އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުން 

ށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ހުށަހެޅުމެއް، ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ޝަރީޢަތް ފެ )ހ(  .118

    )ތިރީސް( ުދވަހުެގ ުކރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ެއ މުއްދަތުގެ ތެޭރަގިއ  30

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށްނ  116އެ ައޑުއެހުންތައް ާބްއވާނެ ގޮތެްއ، މި ޤާނޫނުގެ 

ނޑިޔާރު ނިްނމަންވާނެއެވެ.   ތާވަލުކުރާއިރު ފަ

މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން މި މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަިތން ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ  )ށ(  

ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ތާވަލުކޮށްފަިއާވ  116ނިންމުމަށް، މި ޤާނޫނުގެ 

ނޑިޔާރު ބާްއވަންވާެނެއވެ. ގޮތުގެމަތިން އެ އަުޑއެހުންތައް   ފަ

     ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންވާނީ،  )ނ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮުތގެމަތިން 

 ތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ ކަާމގުޅޭ ޯފމު މެދުވެރިކޮށެވެ.

ރިން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާއެކު، އެ ހުށަހެޅުމަށް ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކު  )ރ(  

 ތާއީދުކުރާ އެފިެޑވިެޓއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއެކު، އެ ހުށަހެޅުމުގެ  )ބ(  

 )ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި  2ކޮޕީއެްއ، އެ ހުށަހެޅުން ޯކޓަށް ހުށަހަޅާތާ 

 މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ އަނެއް ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ރައްދުދިނުމުގެ ގޮތުން އަނެއް ފަރާތުން  )ޅ(  

)ދޭްއ( ދުވަސް ކުރިްނ  2ހުށަހަޅާ އެފިޑެވިޓް، އަުޑެއހުން ބޭއްވުމުގެ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ައޑުއެހުްނ  ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން )ކ(  

)ފަހެއް( ުދވަްސ ކުރިން އެކަން، މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ދެފަރާތަށް  5ބޭއްވުުމގެ 
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ނޑިޔާރު އަްނގަންވާެނެއވެ.  ފަ
ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުން 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އަންނަނިވި ހުށަހެޅުންތަކަީކ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން )ހ(  .119

ހުށަހެޅުންތަކެކެވެ. މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންޮކށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، 

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެއިން ހުށަހެޅުމެްއ ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ެއކަންކަްނ 

 ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ.

/ނުަވތަ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އުނިކަެމްއ ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި އަދި  (1)   

 ؛ވާނަމަ އެކަން 

 ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށްވެދާނެ ދިފާޢެއް؛  (2)   

ވަކި ހެއްަކކީ ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުަގިއ   (3)   

ނަޑއަަޅއިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން؛  ކަ

ުކގައި ކުާރ ދަޢުވާއެްއ އެކަކަްށވުރެ ގިނަ މީހުންެގ މައްޗަށް އެ  (4)   

 ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދުން؛

 ހެކިބަސް ދޭ މީހާއަށް ޙިމާޔަތް ލިބިދެވޭ ގޮތަށް ހެކިބަސް ެނގުން؛  (5)   

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކި ހާމަކުރުމަށް  132އަދި  129މި ޤާނޫނުގެ   (6)   

 އެންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.

ނަންބަރު އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ވަކި ހެްއކެްއ  ( ަވނ3ަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ހާމަވީ، ޝަރީޢަތް ފެށުމަށް ފަހުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުރާފަަދ 

 ހުށަހެޅުމެއް، ޝަރީޢަތް ފެށުމަށް ފަހުގައިވެސް ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.

ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް 

 ވެދާނެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުން 
މަށް ހުރަހަކަށް ެވދާނެ ދިފާޢެއް ކަމަށް ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާްނެވގެްނާވ ދަޢުވާކުރު )ހ(  .121

 ،ދިފާޢެއް ޮއވެގެން، ދަޢުވާ ިލބޭ ފަރާތުން އެ ދިފާޢު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ

ނޑިޔާރު ދޭންވާނެެއވެ.  ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން އެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ފަ

ދިފާޢެއް ވާންވާނީ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާާތ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ )ށ(  

ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ދަޢުާވ މަޢުޟޫޢީގޮތުން ބެލުމަކާ ނުލައި، އެ ދިފާޢާމެދު 

 ގޮތެއް ނިންމޭނެ ދިފާޢަކަށެވެ.

ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ެވދާނެ ދިފާޢެއް ކަމަށް ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާްނެވގެްނާވ  )ނ(  

ާދެގ ދަށުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އެ ދިފާޢު ހުށަހަޅައި ދިފާޢެއް އޮެވގެން، މި މާއް

ނޑުން އެ ދިފާޢު ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ އެ ދަޢުވާ ބެލޭނެ ތަނެއް  ،މަދަނީ މިންގަ



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 67 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

 93 

ނަޑއަޅަިއ، މައްސަލަ ނިްނމަންވާނެއެވެ.  ނެތްކަމަށް އެ ހިސާބުން ކޯޓުން ކަ
ދަޢުވާ ލިބިގަތުމަށް 

 ނުކުޅެދިގެންވާކަމުގެ ދިފާޢު 
ކުެރވޭ ޙުކުމް ބަލައިގަތުމަށް  ،ވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާ ލިބިގަތުމަށާއިދަޢު )ހ(  .121

ނުކުޅެދިގެްނވުމުގެ ދިފާޢުެގ ދަށުން ދިފާޢެއް ޝަރީޢަތުގެ ެއއްެވްސ 

މަރުޙަލާއެއްަގއި ހުށަހަޅައިފިނަމަ ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާުރގައި ނުވަތަ ދައުލަުތެގ 

ދަޢުވާ ބަލަިއގަނެވޭނެ މީހެއްކަން އެދުމުގެމަތިން އޭނާއަކީ ިޞއްޙީގޮތުން އެ 

ނޑައަޅާ ތަނަކުން މެޑިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަެންއ  ކަށަވަރުކުރުމަށްަޓކައި ކޯޓުްނ ކަ

 ހެދުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާެނެއވެ.

ކޯޓުެގ އަމުރާ އެްއގޮތަށް ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާތުން ޢަމަލުނުޮކށްފިނަމަ ދަޢުވާ ލިބޭ  )ށ(  

ކީ ޞިއްޙީގޮތުން އެ ދަޢުވާ ބަލައިގަެނވޭނެ މީހެއް ނޫންކަން ފަރާތަ

ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި އެ ފަާރތުން ހުށަހަޅާ ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލުނުކުރުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންެވެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހަދާ މެޑިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަން ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީެއްއ  )ނ(  

ށް ދައުލަތުން އެދިއްެޖނަމަ، އެ ރިޕޯުޓގެ ކޮޕީެއްއ ކޯޓުން ަދއުލަތަށް ހޯދުމަ

 ދޭންވާނެއެެވ.

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި 

ތަނުގައި ނެތް ކަމުގެ 

 ދިފާޢު 

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ތަނުގަިއ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނެތްކަމުގަިއވާނަމަ، އަދި އޭާނ  )ހ(  .122

ނަމަ، ެއކަްނ ދުރާލާ ހާމަކޮށްފައި އެކަން، ދިފާޢެްއގެ ގޮތުަގއި ނަގަން ބޭނުންވާ

އޮންނަންވާނެެއވެ. އެގޮތުން ަތޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނު 

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ދީފަިއ އޮންނަންވާނެެއވެ.

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިއިރު ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ހުރި ކަމަށް ބުނާ ކޮންމެ   (1)   

 ށް ބަޔާންކޮށްދިނުން؛ތަނެއް ވަިކވަކިން ސާުފކޮ

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ތަނުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނެތްކަން   (2)   

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ަދޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ 

 ހެކީންގެ ނަމާއި ެއޑްރެހާއި ުގޅޭނެ ނަންބަރު.

ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށް )ށ(  

 ،ތަޙްޤީޤުގައި ދީފިނަމަ، ޤާނޫުނ ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއިން އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާއިރު، އެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ތަނުގައި ދަޢުާވ  )ނ(  
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ލިބޭ ފަރާތް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކި 

ހުރިކަން އޭނާއަށް އެނގިފަިއވަނީ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގެ ފަހުން އެހެންނަމަވެސް 

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގެ ކުރިްނ ކަމުގަިއވާނަމަ، ޕްރޮސިިކއުަޓރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާ 

ލިބޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ  ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ދަޢުވާ

ެެެ، މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިޔުމަުކން ހުށަހެޅުމުންވެސް

 އެ މަޢުލޫމާތު ދުރާލާ ހާމަކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ނުވަތަ )ނ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސިކިއުޓަރ  )ރ(  

ލްއަށް ލިބުމުން، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކާިއ، ޖެނެރަ

ދަޢުވާ ، މައްސަލަިއގެ ތަޙްޤީޤުން ފެންނަންހުރި ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު

އުފުލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލް ނިންމައިފިނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް އެ ދިފާޢު 

 އެނގެން އޮންނަންވާނެެއވެ. ދުރާލާ ހާމަކުރިކަން ދަޢުވާގެ ލިޔުންތަކުން

 ،މި މާއްދާގައި ަބޔާންެވގެންވާ ގޮތަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަ )ބ(  

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ތަނުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް 

ޢަތަްށ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހާމަކުރާ ހެކީން ދިފާޢީ ހެކީންގެ ގޮތުަގއި ޝަރީ

 ހާޒިރުކުރެވިދާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ދަޢުާވ ލިބޭ ފަރާތުން  )ޅ(  

މި މާްއދާގެ )އ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުަގއި މެނުީވ،  ،ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާނަމަ

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ތަނުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ 

 ދުރާލާ ހާމަނުކުރާ ހެކީންގެ ހެކިބަސް ކޯޓުން ޤަބޫލުޮކށްގެން ނުވާނެެއވެ. ގޮތުން

މި މާއްދާގެ )ޅ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ހެކިބަްސ  )ކ(  

 ޝަރީޢަތުގައި ދިނުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.

ރާތް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ތަނުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަ )އ(  

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކި ހުރިކަން އެނިގފައިވަނީ ޝަރީޢަުތގެ 

މަރުޙަލާގައި ކަމަށްވެަފއި، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އެ ހެކި ޝަރީޢަތަށް 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެހާތަނަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިހުރި ހުރިހާ ހެކިތަކަކަށް 

ރުމަށްފަހު ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެ ހެިކ ރިޢާޔަތްކު

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ހެކި ޤަބޫލުކުރެވިދާނެެއވެ. އަދި މި 
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ ކަންކަމަކީ ޢަދުލުއިންޞާފު  136ޤާނޫނުގެ 

 ،މަށް ކޯޓަށް ފެންނަނަމަޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެްއކިާބކުރެވިދާނެ ކަމެްއކަ

ކަންހިނގާފައި އޮްތގޮތް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު، އެކަންަކން އެއްކިބާކުރުުމގެ 

 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންެވެއވެ.

 

 ފަނަރަވަނަ ބާބު 

 ހެކިބަހުގެ ގޮތުގައި ފަހުން ބޭނުންކުރުމަށް ބަޔާން ނެގުން 

 

ކޯޓުގެ އަމުރަށް ހެކިބަސް 

 ނެގުން 
ްއގެ ޝަރީޢަުތގަިއ ހެއްކެްއގެ ގޮުތގައި ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ މީހެއްެގ ޖިނާއީ ކުށެ )ހ(  .123

ޝަރީޢަތުގައި ފަހުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކަިއ  ،ހެކިބަސް ދުރާލައި ނަގައި 

މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ކޯޓަްށ  ،ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް އެދި

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުްނ އަންނަނިވި ކަންކަން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ށ(  

ފުރިހަމަވާނަމަ، ހެކިބަހުގެ ޮގތުގައި ފަހުން ބޭނުންކުރުމަްށ ބަޔާންނެގުމުެގ ހުއްދަ 

 ކޯޓަށް ދެވިދާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ސަބަބުތަކުެގ  128މި ޤާނޫނުގެ   (1)   

މީހާ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުގައި ތެރެއިން ސަބަބަކާ ހުރެ ެހކިބަސްދޭ 

 ހެކިބަސް ދިނުމަށް ހާޒިރުވެވެްނ ނެތުން؛ އަދި

 އޭނާގެ ހެކިބަހަކީ އެ ޝަރީޢަތަށް މުހިންމު ހެކިބަހެއް ކަމަށްުވން؛ އަދި   (2)   

ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އޭާނގެ ހެކިބަްސ ނަގަިއ   (3)   

 .ރައްކާތެރިކުެރވިފައި އޮތުން މުހިންމުކަމަށްވުން

، ަމއްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން އެއްަބސްވާ ގޮެތްއގެމަތިން، ކޯޓުގެ ހުއްަދއާެއކު )ނ(  

 މި މާއްދާގެ ދަށުން ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ހެކިބަސް ނަގައި ަރްއކާތެރިކުރެވިދާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ހެކިބަސް ނަގައި ަރއްާކތެރިކުރުމަށް ކޯޓުން  )ރ(  

އެ ހެކިބަްސނަގާއިރު ހެކިބަސްދޭ މީހާެގ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއާވ ، މައަމުރުކުރާނަ

ކަމާގުޅޭ ފޮތްަތކާއި ިލޔެިކޔުމާިއ ރެކޯާޑއި ރެޯކޑިންގަތކާިއ، ޭޑޓާތަކާއި އެނޫންެވސް 

 މާއްދީ ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓަށް އަމުރުކުރެވިދާނެެއވެ.
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ޫނނީ ޙިމާޔަތް ލިބިފައިާވ ޤާ ،މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން ޮއތްކަމުގަިއވީ ނަމަވެސް  )ބ(  

 އެ މާއްދާގެ ދަށުން ުހށަހެޅުން ލާޒިމުވެގެެނއްނުެވއެވެ. އެްއޗެއް

 ނޯޓިސްދިނުން 
ހެކިބަސް ނަަގއި ރަްއކާތެރިުކރަން އެދޭ ފަރާތުން އެ ެހކިބަސް ނަގާނެ ުދވަހަާކިއ  )ހ(  .124

 ހެކިބަސް ނެގުން އޮންނާނެ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު، މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ އެހެން 

 ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެްނވާ މުްއދަތެއްގެ ތެޭރގައި އަންގަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެންގުމެއް އަންާގއިރު، ހެކިބަސް ނަގަިއ  )ށ(  

ރައްކާތެރިކުރަން ޤަޞްުދކުރާ އެންމެންގެ ނަމާއި އެޑްެރސް ހިމަނަންވާނެއެެވ. 

އްނަމަ، މި ާމްއދާގެ ދަށުން ހެކިބަްސ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ ބަންދުަގއި ހުރި ފަރާތެ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ދުަވހާއި ތަން އެ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުިރ  ނެގުމަށް ކަ

 އިދާރާއަށް އަްނގަންވާެނއެެވ.

ހެކިބަސް ނަގައި ަރއްކާތެރިުކރުމަށްޓަކައި ހެކިބަސް ނަގަްނ ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން  )ނ(  

މެނޭ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ، އެކަްނ ެއގޮތަްށ ބަދަލުކުރަން މައްސަލަިއގަިއ ހި

އެކަްނ  ،ބަދަލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 ކުރުމަށް ހުއްދަދެވިދާނެެއވެ.

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް 

 ހާޒިރުވުން 
ހާޒިރުެވ، ހެކިބަސް ނަގައި ަރއްކާތެރިުކރުމުގެ ކަންކަން ކުިރއަށްދާިއރު އެތަނަށް  )ހ(  .125

ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ހާޒިރުގަިއ ހުރުމުގެ ޙައްޤު ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާއަށާއި އޭނާެގ 

ވަކީލަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. ެއގޮުތން ހާޒިރުވުމުގެ އެންމެހައި ަޚރަދެއް އުފުލަންޖެހޭނީ 

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުންނެވެ.

)ނ( ަގއި ބަޔާންކުާރ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހަކީ ބަންދުަގިއވާ މީހެއްނަމަ، މި ާމއްދާެގ  )ށ(  

ޙާލަތުގައި ފިަޔވައި އެނޫްނ ޙާލަތްތަކުގަިއ، އޭނާ ބަްނދުގައި ބަހައްޓާަފއިހުރި 

 ފަރާތުން ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް އޭނާ ހާޒިރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެތަނުގައި ހާޒިުރވެހުރުމަށް ލިބިފައިވާ ަޙއްޤު ލިޔުމުން )ނ(  

ނުވަތަ ެހކިބަސް ނެގުމަށް ހުރަސް ެއޅޭގޮތަކަށް ދަުޢވާ ލިބޭ ، ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ

ފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ހެކިބަސް ނަގާ ތަނުން އޭނާ 

ނެރެންޖެހިދާނެކަމަށް އިންޒާރުކުރުމުންވެސް އޭނާެގ ޢަމަލުތައް ހެކިބަްސ ނެގުމަްށ 

ލިބޭ މީހާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގަިއ ހެކިބަްސ  ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަކަށް ހުރިނަމަ، ދަޢުވާ

 ނެގިދާނެއެެވ.
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ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ ބަންދުަގއިާވ މީހެއް ކަމަށް ުނވާނަމަ، ކޯޓުން ަކނަޑއަާޅ  )ރ(  

ގޮތެްއގެމަތިން ހެކިބަސް ނަގާ ތަނުގައި ހާޒިުރވެ ހުުރމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަްށ 

ލިބޭ ފަރާތް އެތަނަށް  ދަޢުވާ ލިބިގެންެވއެވެ. އެކަީށގެްނާވ ސަބަބެއް ނެތި

 އަންަނނިވި ޙައްޤުތައް އޭނާ ދޫކޮށްލީ ކަމުގައި ބެލޭެނއެވެ. ، ހާޒިރުވެފައި ުނވާނަމަ

 އެތަނަށް ހާޒިރުވެ ހުރުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިދޭ ޙައްޤު؛  (1)   

އެ ހެިކބަސް ބޭނުންކުރުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރުމަށް ، ހެކިބަސް ނެގުމަށާއި  (2)   

 ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤު.ދަޢުވާ ލިބޭ 

 ހެކިބަސް ނަގާ ގޮތް 
ނޑަނާޅާހައި ހިނދަކު  .126 މި ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމުރަކުން އެހެން ގޮަތަކށް ކަ

މާއްދާގެ ދަށުން ނަގާ ހެކިަބސް ނަގަންވާނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސް ނެގުމުަގިއ 

ނޑައަ  ޅާފަިއވާ އުސޫލުތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ޢަމަލުކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގަިއ ކަ

ނޑަައޅާފައިވާ އުސޫލުަތކާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ހެކީންނާ  އަދި މި ޤާނޫނުގައި ކަ

 ސުވާލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު، މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަަކށް ލިބިގެންވެެއވެ.
 އިޢުތިރާޟުކުރުން 

ހެކިބަހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހެކިބަސް  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަހުން  .127

އެ ހެކިަބސް ެއގޮަތށް ނެގުމަށް ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟުކުރާނަމަ  ،ނަގާއިރު 

 އެކަން އެ ހެކިބަސް ެނގޭ މަރުޙަލާގައި ސަބަާބއެކު ބަޔާްނކުަރންވާނެެއވެ.

ހެކީގެ ގޮތުގައި 

 ބޭނުންކުރުން 
ގައި ފަހުން ހެކިބަހުގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ ހެކިބަްސ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހު  .128

)ެހއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( އާ އެްއގޮތްާވ  76/24ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ނުވަތަ ެއ ހެކިބަހުެގ ބަެއއް

އަންނަނިިވ ޙާލަތުތަކުންކުރެ ޙާލަތެްއގަިއ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައި، ، ގޮތުގެމަތިން

 އި ބޭނުންކުރެވިދާނެެއވެ.ޝަރީޢަތުގައި ހެީކގެ ގޮުތގަ 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަހުން ހެކިބަހުގެ ގޮތުގައި ބޭުނންކުރުމަށް ނަގާފައިާވ  )ހ(  

ޝަރީޢަުތަގއި ހިމެނޭ އަނެއް ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް  ،ހެކިބަހުން ބައެއް

 ހުށަހަޅާފައިވުން؛

ަބބަކާހުރެ ޝަރީޢަތުގެ ހެކިބަސްދޭ މީހާ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަ )ށ(  

 މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރެވެން ނެތުން:

ނިޑއަްށ  ،މަރުވުމުގެ ސަބަބުން  (1)    ނޑަށް ނުވަތަ ސިކު ުނަވތަ ހަށިގަ

ނުވަތަ މުސްކުޅިވުމުގެ ަސބަބުން އޭނާ  ،ޖެހިފައިވާ ބައްޔެްއގެ ސަބަބުން

 ؛ހާޒިރުކުރެވެން ނެތުން
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ސަބަބުން ހާޒިރުކުރެވެްނ  ހެކިބަސްދޭ މީހާ ޤައުމުން ބޭރުގައިވުުމގެ  (2)   

 ؛ނެތުން

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަހުން ހެކިބަހުގެ ގޮތުަގއި ބޭނުްނކުރުމަށްޓަކަިއ   (3)   

ނަގާފަިއވާ ހެކިބަސް ދިން މީހާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމަްށ 

 އަންގާފަިއވާ އެންގުމާ ެއްއގޮަތށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުން.

( ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންެވގެްނވާ ގޮތަށް ހެކިބަސްޭދ 2)މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ނ(  

މީހާ ޤައުމުން ބޭރުގައި ހުރި ހުރުމަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަހުން ހެކިބަހުެގ 

ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށްޓަަކިއ ނަގާފަިއވާ ހެކިބަސް، ހެީކގެ ގޮުތަގއި ހުށަހަޅަން 

 ކަމެއް ކަުމަގއި ެވގެންނުވާެނއެވެ.ޤަޞްދުކުރާ ފަރާތުން ޤަޞްދުގައި ކުރުވާަފއިވާ 

 

 ސޯޅަވަނަ ބާބު 

 ހެކި ހާމަކުރުން 

 
 ދައުލަތުން ހެކި ހާމަކުރުން 

ވަނަ ާމްއދާގަިއވާ ޙާލަތްތަުކގައި މެނުީވ ދައުލަތުން އަންނަނިވި  130މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .129

ށް މަޢުލޫމާތު، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. ުނވަަތ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަ

 އެ މަޢުލޫމާތު ބެލޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.

 ދައުލަތުގެ ބާރުގެ ދަުށގަިއވާ ނުވަތަ ބެލުމުގެ ދަށުަގއިވާ މަުޢލޫމާތު؛  (1)   

އެ މަޢުލޫމާތަކީ ދައުލަތަްށ އެނޭގ ނުވަަތ ެއކަށީެގންވާ ގޮތުަގިއ   (2)   

 އެނގެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމަށްވުން.

ރާތުން ލިޔުުމން އެދިއްޖެނަމަ އަންނަިނިވ ތަކެތި ބަލަިއ، ކޮޕީ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަ )ށ(  

 ނަގަިއ، ފޮޓޯ ނެގުމުގެ ފުރުަޞތު ދައުލަތުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދީފައިވާ އެ މައްސަަލއާ ގުޅުންހުިރ އެންމެހައި   (1)   

 ބަޔާންތައް؛

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ޤާނޫނު ، ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތުން އަނގަބަހުން  (2)   

ތަންފީޛުކުރާ މުަވއްޒަފަކަށް ދީފައިވާ ބަޔާެންއގައި ހިމެޭނ މައިަގނުޑ 

 ކަންކަން؛ 

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއާވ 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
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ނު ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންޖެހޭނީ އެ މަޢުލޫމާތަކީ ޤާނޫ

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާެއްއގެ އޮިފސަރަކު ކުރި ތަޙްޤީޤެްއަގއި ުނވަތަ ކުރި ުސވާލެްއެގ 

ޖަވާބުގެ ގޮތުން ލިބިފަިއާވ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް 

 ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެއވެ.

ްނ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ އެ ފަރާތުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ދައުލަތު )ރ(  

 ދޭންވާނެއެެވ.

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ޙާލަތުގައި ލިޔެިކޔުމާިއ،  )ބ(  

ފޮޓޯއާއި، ވީިޑއޯާއއި، ޭޑޓާާއިއ، ޢިމާރާތްތަކާއި، ތަންތަން ބަލައި، ފޮޓޯ ނަގަިއ، 

 ކޮޕީ ހެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު، ަދއުލަތުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެެވ.

އެ ެއއްެޗއްސަީކ، ދިފާޢު ތައްޔާރުކުރުުމގައި ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާތަށް   (1)   

 މުހިންމުކަމަށްވުން؛ ނުވަތަ

ނޑު ދަޢުާވގައި ޝަރީއަތުަގިއ   (2)    އެ ެއއްެޗއްސަީކ، ދައުލަުތެގ މައިގަ

 ބޭނުންކުރުމަށް ގަސްދުކުރާ ތަެކތި ކަމަށްވުން؛ ނުވަތަ 

އަމިއްލަ އެއްެޗއް ނުވަތަ އޭާނ  އެ އެްއޗެއްަސކީ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ  (3)   

 ހޯދާފައިވާ ެއއްެޗއް ކަމަށްވުން.

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ، އެ ަމއްސަލަައކާ ުގޅޭގޮތުްނ  )ޅ(  

ނޑީެގ ނުވަތަ ސައިންޓިިފްކ  ކުރެވިފަިއވާ އެންމެހައި ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ސިކު

ދިފާޢު ތައްޔާރުކުރުމުގަިއ، ނުވަަތ  ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާތަކަކީ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ

ދައުލަތުން ކުރާ ދަޢުާވަގއި ޝަރީއަުތގަިއ ބޭނުންކުރުމަށް ގަސްދުކުާރ 

 ޓެސްޓުތަކެްއކަމަށް ވާނަމަ އެަތކެތި ދައުލަތުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

    މަ، ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން، ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަ )ކ(  

 އެ ފަރާތާ އެްއކޮޅު އެންމެހައި ހެކި ދައުލަތުން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ، ދައުލަތުން ހުށަހަޅަން ގަސްދުކުރާ  )އ(  

އެންމެހައި ހެކީންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ހިމެނޭ ލިސްޓެއް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް 

 ދައުލަތުން ދޭންވާނެއެެވ.

 ހާމަކުރަންނުޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 
ވަނަ މާްއދާގަިއވާ މަޢުލޫމާތަކީ  129އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ިމ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .131

 ހާމަކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ނޫނެވެ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 67 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

 100 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(، )ރ(، )ޅ( އަިދ )ކ( ގަިއ  129މި ޤާނޫނުގެ   (1)   

ގޮުތގެމަތިން މެނުވީ އެ މައްސަލަެއްއގެ ތަޙްޤީޤަާކ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ގުިޅގެން ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ުކރުމާ ގުޅިގެން ދައުލަުތގެ ވަީކލަކު ނުވަަތ 

އެޖެންޓަކު އެ އޮފީހެއް ނުަވތަ އެ އިދާރާެއްއގެ އެކަނި ބޭނުމަށްޓަކަިއ 

 ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯާޓއި ލިޔެިކުޔންތައް؛

ދާގެ )ހ( އާއި )ޅ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ވަނަ މާއް  129މި ޤާނޫނުގެ   (2)   

ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ ސަރުާކރުގެ މުަވއްޒަަފކަށް ނުވަަތ ވަކީަލކަށް، 

 ހެކިވެރިައކު ނުވަތަ ހެިކވެރިައކަށް ވެދާނެ މީހަކު ދީފައިވާ ަބޔާން.
 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު 

 
ކުރަންޖެހޭ ހެކި ހާމަ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހާމަ  129ދައުލަތުން މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .131

ނުކުރުމަށް ނުވަތަ ވަިކ މިންަވރަކަށް ެއކަނި ހާމަކުރުމަށް، ނުވަތަ ހެކި ހާމަކުރުްނ 

 ފަސްކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

    މި މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެނަމަ،  )ށ(  

ނިންމަންދެން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެފަދަ މަޢުލޫމާތު  އެ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް

 ލިބުން މަނާކުރުމުގެ ވަގުތީ ައމުރު ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯަޓށް ލިބިގެންވެެއވެ.

އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަަކިއ ހެކި ހާމަކުރުމަކީ އިންޞާފުވެރިގޮތް ކަމަްށ  )ނ(  

ކުރުން ފަސްކުރުމަށް، ނުވަަތ ނުފެންނަނަމަ، ހެކި ހާމަ ނުކުރުމަށް، ނުވަތަ ހާމަ

ނަޑއެޅޭ ވަކި ޝަރުޠުތަެކްއގެ މަތިން ހާމަކުރުމަށް އެންުގމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް  ކަ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

އެްއވެސް މީހަކަށް ޖިސްމާނީ، ނުވަތަ އެކަީށގެްނވާ ބޮޑު އިޤްތިޞާދީ   (1)   

 ގެއްލުމެއް ލިބުން ނުވަތަ ކަމަކަށް މަޖުބޫރު ކުރުން؛ ނުވަތަ

 ޙްޤީޤަށް ހުރަސް އެޅުން؛ ނުވަތަ ތަ  (2)   

ހެއްކެްއގެ ައސްލު އޮުޅވާުލން ނުވަތަ ހެކި ނައްތާލުން، ނުވަަތ   (3)   

 ހަލާކުކޮށްލުން، ނުވަތަ ެގއްުލާވލުން.

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހެކި 

 ހާމަކުރުން 
ވަނަ ާމްއދާގަިއވާ ޙާލަުތގަިއ މެނުވީ، ައންނަނިވި ރުކުންތަކަްށ  133މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .132

 ތޭ ތަކެތި، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.ފެ

އެ ތަކެްއޗަކީ ދަުޢވާ ލިބޭފަރާތުގެ އަުތގައި ުނވަތަ ބެލުމުގެ ދަށުަގިއ   (1)   

 ނުވަތަ ބާރުގެ ދަށުަގިއވާ ތަކެިތ ކަމަށްވުން؛
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ނޑު ދިފާޢުަގއި ބޭނުންކުރަން   (2)    އެ ތަކެއްަޗކީ ދަުޢވާ ލިބޭ ަފރާތުގެ މަިއގަ

 ެކއްޗަްށވުން.ގަސްދުކުރާ ތަ

ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ  )ށ(  

ހޯދުންތަކާއި ފޮޓޯތަކާއި، ީވޑިއޯތަާކއި، ފޮތްތަާކއި، ަކރުދާހާއި، ޑޭޓާާއއި، 

އެނޫންވެސް އެފަދަ އެްއޗެހި، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާުކރާ ފަރާތަށް ހާމަކޮށް، 

 ެޗއް ނަކަލު ކުރުމުގެ ުފރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.އެ ެއއް

     ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ  )ނ(  

ޞިއްޙީ ގޮތުން ބެލި  ،އެ ފަރާތުެގ މަންދޫބަކު، ަވކި މައްސަަލއަކާ ގުިޅގެން

އް ނުވަތަ ތަހުލީލެއް، ބެލުމަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ރިޕޯޓެއް، ސައިންޓިިފކް ޓެްސޓެ

ނުވަތަ އެނޫންެވސް އެފަދަ ެއއްޗެހި ދަޢުާވކުރާ ފަރާތަށް ހާމަކޮށް، އެ އެްއޗެްއ 

 ނަކަލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެެއވެ.

ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތުން ޝަރީއަތަށް  )ރ(  

      ންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ހާމަކޮށް، ހުށަހަޅަން ގަސްދުކުރާ އެންމެހައި ހެކީ

 އެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓެއް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

 ހާމަކުރަންނުޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 
ވަނަ މާއްދާެގ  132އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތަކީ، އަްނނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، މި ާޤނޫނުގެ   .133

 ތު ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ނޫނެވެ.ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ބެލުމުގެ ފުރުޞަ

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ވަކީލަުކ، ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ  )ހ(  

ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަާލަގއި ތައްޔާުރކޮށްފަިއވާ ެއއްެވްސ ރިޕޯޓެއް، މެމޯއެްއ، 

 ؛ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް ތައްޔާރުކުރާ އެްއވެސް ލިޔުެމއް

 ހެއްކަކު ުނވަތަ ހެއްކަކަށް ވެާދނެ މީހަކު ދީފައިވާ ބަޔާން. )ށ(  

 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު 

 
ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ެގ ދަށުން  132ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .134

ހާމަކުރަންޖެހޭ ހެކި ހާމަ ނުކުރުމަށް ނުވަތަ ވަިކ މިންވަރަކަށް އެކަިނ 

 ކި ހާމަކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެދި ކޯަޓށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ހާމަކުރުމަށް، ނުވަތަ ހެ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަްށ  )ށ(  

ނޑައަޅަންެދން ދައުލަތަށް އެފަދަ  އެދިއްޖެނަމަ، އެ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަ

ނެރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުން މަނާކުރުމުގެ ަވގުތީ އަމުރު 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
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އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަަކިއ ހެކި ހާމަކުރުމަކީ އިންޞާފުވެރިގޮތް ކަމަްށ  )ނ(  

ނުފެންނަނަމަ، ހެކި ހާމަ ނުކުރުމަށް، ނުވަތަ ހާމަކުރުން ފަސްކުރުމަށް، ނުވަަތ 

ނަޑއެޅޭ ވަކި ޝަރުޠުތަެކްއގެ މަތިން ހާމަކުރުމަށް އެންުގމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް  ކަ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

އެްއވެސް މީހަކަށް ޖިސްމާނީ، ނުވަތަ އެކަީށގެްނވާ ބޮޑު އިޤްތިޞާދީ   (1)   

 ގެއްލުމެއް ލިބުން ނުވަތަ ކަމަކަށް މަޖުބޫރު ކުރުން؛ ނުވަތަ

ނޑުވާލުން ުނަވތަ ގެއްލުންދިނުން ނުވަތަ ނަްއތާލުން.  (2)     ހެކީގެ ބާރު ކަ

 ހެކި ހާމަކުރުމަށް އޮތް 

 މަސްއޫލިއްޔަތު ދެމިއޮތުން 
އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުަގއި މައްސަލަެއއްގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޝަރީޢަތް   .135

ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، މައްސަަލއިަގއި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް އިތުރު ހެއްކެއް ލިބިއްޖެނަމަ، 

ޓަށް ވަގުުތން އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ އަނެއް ފަރާތަށް އަދި ކޯ

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

 އެ ހެއްަކކީ މި ބާބުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ހާމަކުރަންޖެހޭ ހެއްކެއް ކަމުަގިއވުން؛ )ހ(  

އެ ހެއްކަކީ މައްސަަލިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ހާމަކުރަން އެދިފައިވާ ބާވަުތެގ  )ށ(  

 ގެ ހެއްކަކަްށވުން.ހެއްކަކަްށވުން ނުވަތަ ކޯޓުން ހާމަކުރަން އެދިފައިވާ ާބވަތު

ހެކި ހާމަކުރުމާގުޅޭ 

 ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުން 
ނަޑައޅާފައިވާ މުއްދަުތގަިއ  )ހ(  .136 މި ބާބުގެ ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ހެކި، ކޯޓުން ކަ

ހާމަކުރަންވާނެއެެވ. ހެކި ހާމަކުރަން އެދޭފަރާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާެނ 

ހާމަކުަރންޖެހޭ ހެކި ހާމަކޮށް ގޮތުގެމަތިން އަދި ޝަރީޢަްތ ފެށުމުގެ ކުރިން 

ނިންމުމަށްޓަކައި، ހެކި ހާމަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުތައް، ދުރާލައި ކޯޓުްނ 

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަ

މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލަާކ  )ށ(  

ރުމުގެ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އަންނަނިިވ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮަތކަށް ޢަމަލު ކު

ނިޑޔާރަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  އިޚްތިޔާރު ފަ

ހެކި ހާމަކުރުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް އަމުރުކުރުން. )އެގޮތުން   (1)   

އަމުރުކުރުމުަގއި ހެކި ހާމަކުަރންޖެހޭ މުއްދަތާއި، ތަނާިއ، ޙާލަތާއި އަިދ 

އެނޫންވެސް ކޯޓަށް ފެންނަ އިންޞާފުވެރި ޝަރުޠުތަކެްއ 

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.(  ކަ

 ހެކި ހާމަކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ދިނުން؛  (2)   
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 ހާމަނުކުރި ހެކި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން މަނާކުރުން؛  (3)   

އެ ޙާލަތާ ގުޭޅގޮތުން އެްނމެ އިންޞާފުވެރި އެނޫންެވސް އަމުރެްއ   (4)   

 ނެރުން.

ހުއްދަކުރެވިގެންނުވާ ހެކި 
ހާމަކުރުމުން 

 އިސްތިސްނާނުވުން 

)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  76/24ހެއްކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހާމަކުރަން އެދޭ   .137

ޝަރީޢަތުގައި ޤަބޫލުނުކުެރޭވ ހެއްކަކަްށވުން ެއއީ މި ާބބުގެ ދަށުން ހެކި ހާމަކުރުމަށް 

އޮންނަ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާުކރުމަށް އޮތް އުޛުެރއްނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ ހެިކ 

ސް، އެފަދަ ހެކި ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ހާމަކުރެވުނު ކަމުގަިއވީނަމަވެ 

 )ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގަިއވާ ގޮތުެގމަތިންނެވެ. 76/24ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 

 ފަސްވަނަ ބައި 

 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ 
 

 ސަތާރަވަނަ ބާބު 

 ޝަރީޢަތް ހިންގުން 
 

ޝަރީޢަތް ހިންގޭނެ 
 މައްސަލަތައް 

ވުަމށްފަހު، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭނީ، އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުގަިއ އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުން ބޭއް  .138

ދަޢުވާއަށް އިންކާުރކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަތަާކއި، އިބްިތދާއީ އަުޑއެހުމަށް ހާޒިރުނުާވ 

މީހުންގެ މައްސަލަތަކެވެ. ދަޢުވާކުެރވޭ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނީ، 

 އްާދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ައވަސްނިާޔއިންނެވެ.ވަނަ މާ 162މި ޤާނޫނުގެ 
ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާ 

 މީހުންގެ މައްސަލަތައް 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުގައި ކުށަށް  108މި ޤާނޫނުގެ   .139

އިބްތިދާީއ އަުޑއެހުން ބާއްވާ ަވގުތުން  ،އިޢުތިރާފުވެފަިއވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކުަގއި 

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، އެ މައްސަަލއެްއެގ  5ގިނަެވގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ފެށިގެން

 ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން ބާްއަވންވާނެެއވެ.
ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ 

 މީހުންގެ މައްސަލަތައް 
ވަނަ މާއްާދެގ  110ވަނަ ާމއްދާ ނުަވތަ  109ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ މި ޤާޫނނުގެ  )ހ(  .141

ތިދާއީ އަޑުއެހުމުަގއި ދަޢުވާއަށް އިންކާުރކޮށްފަިއވާ މީހަކުނަމަ، އަދި ދަށުން އިބް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބަންދުކުރެވިފައިާވ  60އޭނާއަީކ، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޭނާއަށް ދަޢުާވއާުގޅޭ  84މީހަކުނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

        ( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ )ހަތްދިހަ 70ލިޔެކިޔުންތައް ލިބޭތާ ިގނަވެގެން 
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 އެ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން ބާއްވަްނވާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަށުން  60ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ނޑިޔާެރއްގެ ކުރިަމއްޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހެއްނަމަ،  ފަ

މާްއދާގެ ދަށުން އޭާނއަށް ދަޢުާވއާގުޭޅ ލިެޔކިޔުންަތްއ  ވަނަ 84މި ޤާނޫނުގެ 

)ނުވަިދހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ މަްއސަލައިގެ ޝަރީޢަުތެގ  90ލިބޭތާ ގިނަެވގެން 

 އަުޑއެހުން ބާއްވަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަެވސް، މި މާއްދާގެ )ރ( ަގިއ  )ނ(  

ފިަޔަވއި، މައްސަަލއިގެ އިބްތިާދީއ އަޑުއެހުން ބާްއވާ ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި 

ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުވަތަ ދަޢުވާާއގުޅޭ ލިެޔކިޔުން ދަޢުާވ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބޭ 

)ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުިރން، އެ މައްސަލަެއްއެގ  30ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން ބާްއވަިއގެންނުވާނެެއވެ.

މާއްދާގެ )ނ( އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، މަްއސަލަިއގެ ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުްނ  މި )ރ(  

އެއަްށވުރެ ކުރިން ބޭްއވުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ އަިމއްލައަށް އެދިއްޖެ ހިނދެްއގަިއ، 

 މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް އެއަްށވުރެ ައވަހަށް ފެށުމަކަށް ހުރަހެއްނެތެވެ.

 އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތައް 
ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތުތަްއ  140ގެ މި ޤާނޫނު )ހ(  .141

ގުނުމުަގއި، ޝަރީޢަުތެގ ކުރިން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ގޮތެއް 

 ނިންމުމަށްޓަކައި ހޭދަވާ ަވގުެތއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާ އެހެންއޮތްނަމަވެސް، އެންމެ ލަސްވެގެްނ  140މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ތް ފެށެންވާނެ ކަމަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެްނވާ މުއްދަުތ ޝަރީޢަ

އެއީ ޢަދުލުއިންޞާފު ، އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ

އެ މުއްދަުތ ، ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޞްލަޙަތު އޮްތކަމެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ާޙލަތުގައި 

 ގެންެވެއވެ.އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޯޓަށް ލިބި

ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު އަދި 

މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 

 ޝަރީޢަތް ހިންގުން 

ޖިނާއީ ކޮންމެ މައްސަލައެްއެގވެސް ޝަރީޢަތް ހިންގަންވާީނ، ޢަދުލުވެރިކަމާެއކު،  )ހ(  .142

 ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި، ހާމަކަމާއެކުަގެއވެ.

ނޑު )ށ(   މެއްެނތި އެޝަރީޢަތް ކޮށް ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުންަތއް ފެށުމަށްފަހު، މެދުކެ

 ނިންމަންވާނެއެވެ. 
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ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް 

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން 

 ބޭއްވުން 

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތްތައް ިފޔަަވއި އެހެން ޙާލަތްތަކުަގިއ،  )ހ(  .143

 ޖިނާއީ މައްސަލަތަުކގެ ަޝރީޢަތް ބާއްވަންވާނީ ޢާންުމކޮށް ހުޅުވާެލވިފަިއވާ

 މަޖިލީހެއްގަެއވެ.

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއ ޖިނާއީ މައްސަަލއެްއެގ ޝަރީޢަތެއް، ުނވަަތ  )ށ(  

 ޝަރީޢަތުން ބައެއް ބާްއވަންާވނީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިުނވާ މަޖިލީހެއްގަެއވެ.

 ކުޑަުކއްޖެްއގެ މަްއޗަށް ކުރެވޭ ދަޢުވާއެްއގެ ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހުގައި؛  (1)   

ކުުށގެ ޢަމަލުން އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު  އެއީ  (2)   

 ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންެތރި ކަމެއް ކަމަށްވާ ޙާލަުތގަިއ؛

އެއީ މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުސޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމަްށޓަކައި ުނވަަތ   (3)   

މުޖުތަމަޢުގެ އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުްނތެރި ކަމެްއ 

 ށްވާ ޙާލަތުަގއި؛ކަމަ

އެއީ ަޤއުމީ ސަލާމަތަށް ބުރޫއެރިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުްނތެރި ކަމެްއ   (4)   

 ކަމަށްވާ ޙާލަތުަގއި؛

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލަިއގެން ަޝރީޢަތް ހިންގައިފިނަމަ، ޢަދުލު އިންޞާުފ   (5)   

ޤާއިމުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ހުަރހަކުން މިންޖުވުމަށްޓަކައި އެީއ ބޭނުންތެރި 

 މެއް ކަމުަގިއވާ އެނޫްނވެސް ޙާލަތެއްަގއި.ކަ

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން 

ފެށުމާއި، ދަޢުވާއާއި ދިފާޢު 

 ހުށަހެޅުން 

ނިޑޔާރު ފަށަންވާނީ، ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން ފެށުނުކަން  )ހ(  .144 ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން ފަ

ތުެގ އިޢުލާންކުރުމާ އެުކގަެއވެ. ައދި އެ އަުޑއެހުން ބޭއްވެީނ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާ

މައްޗަށް ކޮށްފަިއވާ ދަުޢވާއަްށ އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުުމގައި ިއންކާރުކޮށްފަިއވާތީކަން، 

ނޑިޔާުރ  ނުވަތަ އިބްތިދާއީ އަުޑއެުހމަށް އޭނާ ހާޒިރުވެފައިނުވާތީކަން ފަ

 ހާމަކުރަންވާނެއެެވ.

ށަހަާޅ ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްެގ ޝަރީޢަތް ފަށާނީ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މަްއޗަށް ހު )ށ(  

 ދަޢުވާ، ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ހުށަހަޅާއިރު، އެ ދަޢުވާ ސާބިުތކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކި،  )ނ(  

އެ ދަޢުާވއާެއކު ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. ދަޢުވާާއ ުގޅިގެްނ ަޝރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރަން 

ޤާނޫނުގެ ނަވާރަވަނަ ބާބުަގއި  ބޭނުންވާ ހެކީންގެ ހެކިބަްސ ނަގާނީ، މި

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ހެކީން ހާޒިރުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގަެއވެ.
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ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ނިމުމުން، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އޭނާގެ  )ރ(  

 ދިފާޢު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ން އޮންނާނީ، ހެކީން ހާޒިރުކޮށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުން ދެ )ބ(  

 ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަރުޙަލާެއެވ.

 
 އަށާރަވަނަ ބާބު 

 ހެކި ހުށަހެޅުމާއި ޤަބޫލުކުރުން 

 
ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ 

 ހެކި 
ދައުލަތުން ދަޢުވާ ހުށަހަޅާއިރު، އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހެިކ  )ހ(  .145

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބޭ ފަރާތުން އޭނާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު، އެ ދިފާޢު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކަިއ ދަޢުވާ ލި )ށ(  

 ހެކި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ދަށުން ހެކި ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ޤާނޫނު  )ނ(  

 )ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 76/24ނަންބަރު 

މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާަތކުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ހެއްކަކީ ޝަރީޢަތަްށ  ()ރ  

ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހެއްެކއް ނޫން ކަމަށްބުނެ، އެ ހެކި ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް 

ނަޑއަަޅއިދިނުމަށް އެދި މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ އަނެއް ފަރާތުން  ކަ

ރިއަްށ ގެންދިޔުމުގެ ކުރިްނ ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މައްސަލައިެގ ޝަރީޢަތް އިތުރަށް ކު

ނޑިޔާރު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ.  އެ ހުށަހެޅުމާމެދު ފަ

ޚަޞްމުން ޝަރީޢަތަށް 
ހުށަހަޅާ ހެކި ފިޔަވައި 

 އެހެން ހެކި ޤަބޫލުނުކުރުން 

މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ހެކި ފިޔަވައި އެހެްނ  )ހ(  .146

ޤަބޫލުކޮށްގެންުނވާނެެއެވ. އެހެންނަމަވެސް، އެްއވެސް ހެްއކެއް ަފނިޑޔާރު 

މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ޚަބީރުން ހާޒިރުކުރާ ޙާލަތުގައި، އެކަމުަގިއ 

ނޑިޔާުރެގ  ނޑިޔާރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ފަ އިތުރު ރަޢުޔެއް ހޯދުން މުހިންމު ކަމަށް ފަ

ކިބަސް ނެގުމަކަށް އަމިއްލަ އިސްެނގުމަކަށް ޚަބީރުން ހާޒިރުކޮށް، އެ މީހުންގެ ހެ

 މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުުމަގއި ހާޒިރުކުރާ ޚަބީރުންނާ ސުވާލުކުރުުމގެ ޙައްޤު،  )ށ(  

 ދައުލަތަށާއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
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 ނަވާރަވަނަ ބާބު 

 ހެކިބަސް ނެގުން 

 
 ހެކިބަސް ނެގުން 

އެެހން ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ  މި ޤާނޫނުގައި ުނވަތަ )ހ(  .147

ނުވާހާހިނދަކު، ޖިނާއީ ޮކންމެ މައްސަލައެްއަގއިވެްސ ހެކީންގެ ހެކިަބްސ 

ނަގަންވާނީ، ޢާންމުކޮށް، ހުުޅވާލެވިަފއިވާ ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހެއްގަިއ، ޝަރީޢަތުެގ 

ންނާ މަޖިލީހަށް އެ މީހުން ހާޒިރުކޮށް، ުހވަިއ މަތީަގއި އެ މީހު

 ސުވާލުކޮްށގެންނެވެ.

ފުރަތަމަ ހެކިބަސް ދޭނީ ދައުލަތުން ހާޒިރުކުރާ ހެކީންނެވެ. ދައުލަތުން ހާޒިރުކުާރ  )ށ(  

ެއގްޒެމިންކުރުުމެގ -ހެކީންނާ ދައުލަތުން ސުވާލުކޮށް ނިމުމުން، އެ ހެކީން ކްރޮސް

 ޙައްޤު، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

އެގްޒެމިންކުރުުމގެ ގޮތުން ދަޢުވާ ލިޭބ -ގެ ދަށުން ހެކީން ކްރޮސްމި މާއްދާގެ )ށ(  )ނ(  

ފަރާތުން އެ ހެކީންނާ ުސވާލުކުާރއިރު، ުސވާލުކުެރވޭީނ، އެ ެހކީން ދިން 

ހެކިބަހުގައި ހިމެނުނު ކަންަކމާ ގުޭޅގޮތުން ެއކަންޏެވެ. އޭގެ ބޭރުން ެއއްެވްސ 

 ސުވާލެއް ނުކުެރވޭެނއެވެ.

-ދަށުން ދައުލަތުގެ ހެކީން ދަޢުވާ ިލބޭ ފަރާތުން ކްރޮސްމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ރ(  

    އެްގޒެމިންކުރުމުގެ ޙައްޤު، -އެްގޒެމިންކޮށް ނިމުމުން، އެ މީހުން ރީ 

 ދައުލަތަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ދައުލަތުން ހާޒިރުކުރާ ހެކީްނެގ ހެކިބަސް ނަގާ ނިމުމުން، ައދި އެ ހެކީން ދަޢުާވ  )ބ(  

ްގޒެމިންކޮށް ނިމުމުން، ދެން ހާޒިރުކުރާނީ ދަޢުވާ ލިޭބ އެ-ލިބޭ ފަރާތުން ކްރޮސް

 ފަރާތުން ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ހެކީންނެވެ.

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ބޭނުންނަމަ، އޭނާގެ އަމިއްލަ ހެކިބަސްވެސް ޝަރީޢަތަށް  )ޅ(  

ދެވިދާނެއެެވ. އެހެންނަމަވެސް، އޭނާ ބޭނުންނުވާނަމަ، އޭނާގެ ހެކިބަސް ދިނުމަށް 

ވެސް ފަރާތަކަށް ލާޒިމެްއ ނުކުރެވޭނެެއވެ. އަދި އޭނާ ހެކިބަސް ނުދިނުމަކުން އެއް 

އޭނާ ހެކިބަސް ނުދިނުމަށް އިންކާރުކުރި ކުރުމާމެދު ދައުލަތަށް އެްއޗެްއ 

ނޑިޔާުރ  ނުބުނެވޭނެއެވެ. އަދި އޭނާ ހެކިބަސް ދޭން އިންކާރުކުިރ ކުރުމަށް ފަ

 އެްއވެސް ބުރަދަނެއް ދީގެންުނވާނެެއވެ.
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ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ހެކިބަސްދޭން ނިންމައިފިނަމަ،  ކ()  

އޭނާ ހެކިބަސް ދޭނީ، ުހވަިއ މަތީގައި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަެއވެ. އަދި އޭާނެގ 

ހެކިބަސް ނެގުމުަގއި ޝަީރޢަތަށް ހާޒިރުކުރެވޭ އެހެން ހެކީންގެ ހެކިަބްސ 

ތައް ކަމުަގއި މި މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ނެގުމުަގއި ޢަމަލުކުރެވޭނެ ުއސޫލު

 އުސޫލުތައް ހިނގާެނއެވެ.

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހާޒިރުކުރާ އެންމެހައި ހެކީންނާ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން  )އ(  

އެްގޒެމިންކުރުމުގެ ޙައްޤު ަދއުލަތަްށ -ސުވާލުކޮށް ނިމުމުން، އެ ެހކީން ކްރޮސް 

-ފަރާތުން ހެކިބަސް ދޭ ޙާލަތުގަިއ، އޭނާ ކްރޮސް  ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި ދަޢުވާ ިލބޭ

 އެްގޒެމިންކުރުމުގެ ަޙއްޤުވެސް ދައުލަތަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

އެގްޒެމިންކުރުުމގެ ގޮތުން ަދއުލަތުން -މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން ހެކީން ކްރޮސް  )ވ(  

ިއ އެ ހެކީންނާ ސުވާލުކުރާއިރު، ސުވާލުކުރެވޭީނ، އެ ހެކީން ދިން ހެކިބަހުގަ

ހިމެނުނު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ އެކަންޏެވެ. އޭގެ ބޭރުްނ އެްއވެސް ުސވާލެްއ 

 ނުކުރެވޭނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުްނ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ހެކީްނ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  )މ(  

އެްގޒެމިންކުރުމުގެ ޙައްޤު، ދަުޢާވ -އެގްޒެމިންކޮށް ނިމުމުން، އެ މީހުން ރީ-ކްރޮސް 

 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ލިބޭ 
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް 

މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް 

 ނެގުން 

ހެކީންގެ ހެކިބަސް ަނގަންާވނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހެކީން ހާޒިރުކޮށްގެްނ  )ހ(  .148

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވީނަމަެވސް،  147ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

ހިނގަމުންދާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަަތ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރީ ޝަރީޢަތް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީެއްއ ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނެއް ޤާއިމުވެފަިއވާ ބިދޭސީ 

ޤައުމެްއގައި ކަމަށްވެަފއި، ޭއނާ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުމަށް ދިގުމުއްދަތެއް ނެގުުމެގ 

ނޑިޔާރަްށ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭކަމަށް  ،ސަބަބުން ފަ

ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެްއަގިއ، އޭާނގެ ހެކިބަސް، ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް 

ނޑިޔާރަށް ލިބިގެްނވެެއެވ.  މެދުވެރިކޮށް ނެގުމުގެ އިޚްތިާޔރު ފަ

ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރީ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެްއގަިއ  )ށ(  

ިއވާ ފަދައިން ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންްސ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފަ ،ކަމަށްވާނަމަ

     މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަަގންވާނީ އެރަށެްއގެ ކޯޓަށް އެ މީހާ ހާޒިރުކޮށް، 
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ނޑިާޔރެއްގެ ކުރިމަީތގަިއ  އެ މީހަކީ ކާކުކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ފަ

ހުވައިކުރުމަށްފަހުެއވެ. އެ ީމހަކު ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީެއއް ނުވަަތ 

މިޝަނެއް ާޤއިމުވެފަިއާވ ޤައުމެްއގައިނަމަ، އެ މީހަުކ އެތަނަކަށް ހާޒިުރކޮްށ ހައިކޮ

އެމްބަސީ ނުވަތަ ހަިއކޮިމޝަންގެ ފަސްޓް ެސކްރަަޓރީގެ މަޤާމަށްވުރެ މަތީ 

 މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ކުިރމަތީގައި ހުަވއިކުރުމަށްފަހުެއވެ.

ވީިޑއޯ ކޮންަފރެންސް މެދުވެރިކޮްށ  މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން )ނ(  

ވަނަ މާއްދާެގ  147ހެކިބަސް ނަގާއިުރވެސް، ޢަމަލުކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

)ށ( އިން ފެށިގެން )މ( ގެ ނިޔަލަށް ހުރި އަކުރުތަުކގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ަފރެންސް މެދުވެރިކޮްށ މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން ވީިޑއޯ ކޮން )ރ(  

ހެކިބަސް ނަގަްނވާނީ ެއކަމަްށ ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޤާއިމުވެފަިއވާ ޙާލަތުަގއި ެއކަްނޏެވެ.
ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް 

ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން 

ލިބޭ ގޮތަށް ހެކިބަސް 

 ނެގުން 

    ގަންވާނީ ޝަީރޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހެކީން ހާޒިރުކޮށްގެން ކަމަްށ ހެކިބަސް ނަ )ހ(  .149

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވީނަމަވެްސ، ޤާނޫނު  147މި ޤާނޫނުގެ 

)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަދި  76/24ނަންބަރު 

ށް، ރަްއކާތެރިކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެ ޤާނޫނުގައި ހެކިބަސް ޭދ މީހުން ޙިމާޔަތްކޮ

ނަޑައޅާފައިވާ ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިްނ ގޮތަކަށް ހެކިބަްސ  ހެކިބަސް ނެގުމަށް ކަ

ނިޑޔާަރށް ލިބިގެންވެެއވެ.  ނެގުމުގެ އިޚްިތޔާރު ފަ

      މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ ފަދައިން ހެކިބަސް ނެގުމަށް އެދޭ ފަރާތަކުން  )ށ(  

ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަްތ ވަނަ މާއްދާ 119މި ޤާނޫނުގެ 

 ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް އެެދންވާނެެއވެ.

ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ޙިމާޔަތްކުެރވޭ ގޮތަށް ހެކިބަސް ެނގުމަށް މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ  )ނ(  

ދަށުން މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 

ނޑިޔާރު ގޮެތއް ނިންމާއިރު، ތިރީގަިއ  އެފަދައިން އެ ހެކިބަސް ެނގުމާމެދު ފަ

ނޑިޔާރު ރިޢާޔަްތކުރަންވާނެެއވެ.  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަށް ފަ

އިންޞާފުވެރިކަާމއެކު ޝަރީޢަތް ހިންގުމާއި، އެގޮތަށް ހެކިަބސް ނެގުމުން   (1)   

 އިންޞާފު ޤާއިމުކުެރވޭނެކަން؛
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 އޭނާއަްށ ، ބިފައިވާ ފަރާތް ކަމުގަިއވާަނމަހެކިބަސް ދޭ މީހަކީ އަނިޔާ ލި  (2)   

      ،އެ ކުުށގެ ޢަމަލުގެ ސަަބބުން ލިބިފައިވާ ނަފްސާީނ ގެއްލުާމއި

 އެ ެގއްލުން ރަނގަުޅވުމަށް ެއހީތެރިވެވޭނެ މިންވަރު؛

 މައްސަލަިއގައި އެ ހެކިބަހުގެ މުހިންމުކަން؛  (3)   

 ސަރުކުރާނެ މިންވަރު.މައްސަލަިއގެ ބާވަތުން ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އަ  (4)   

 

 ވިހިވަނަ ބާބު 

 ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލުން 

 

 ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހެޅުން 
ދައުލަތުން އަދި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހާޒިރުކުރާ ހެކީން ހާޒިރުކޮށް ނިމުމުން،  )ހ(  .151

ނޑިޔާރު ޚަބީރަކު ާހޒިރުކުރާ ޙާލަތުަގއި އެ ޚަީބރެއްގެ ހެކިބަސް ަނާގ  އަދި ފަ

ނިމުމުން ދެން އޮންނާނީ، މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތުން ޚުލާޞާ ބަޔާން 

 ހުށަހެޅުމެވެ. 

ފުރަތަމަ ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހަޅާނީ ދައުލަތުންނެވެ. އެއަށްފަހު ދަޢުވާ ލިބޭ  )ށ(  

 ފަރާތުންނެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން 

 ނިންމުން 
ދެ ފަރާތުން ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހަޅާ ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން  150މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .151

ނޑިޔާރު ނިްނމާލަންވާނެއެވެ. އަިދ  ނިމުމާއެކު ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުންތައް ފަ

ނިޑޔާރު އިޢުލާންކުރަންވާެނއެވެ.  އެކަން، އެ މަޖިލީހުގައި ފަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކުާރ  152މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ުނަވތަ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ޔަަވއި، މި މާްއދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަްއސަލައެްއގެ އަުޑއެހުްނ ޙާލަތުގައި ފި 

ނޑިޔާރު އަލުްނ  ނިންމާލުމަށްފަހު، އެ މަްއސަލައިެގ ައޑުއެހުންތައް ފަ

 ހުޅުވާލަިއގެންނުވާެނއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަެއއްގެ އަުޑއެހުންތައް ނިންމާލުމަށްފަހު ދެން  )ނ(  

ޑުއެހުންަތްއ އަލުން ހުޅުވާލެވޭނީ، އެ ަމއްސަލަައކާ ގުޭޅގޮތުން އެ މައްސަލަިއގެ އަ

ކުރިން ލިބިފައިނުވާ އާ ހެިކ ލިބިފައިވާ ޙާލަތުގަިއ، އަިދ އެ ހެކި ޝަރީޢަތަށް 

ހުށަހެޅުމަކީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެްނ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް 

ނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ޙާލަތެްއގަ  ެއވެ.ކަމަށް ފަ
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     މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލައެްއގެ އަުޑެއހުން ނިންމާލުމާއެކު،  )ރ(  

ނޑިޔާުރ  އެ މައްސަލަިއގެ ޙުކުމްކުުރމުގެ މަޖިލިސް އޮންނާނެ ތާރީޚެއް ފަ

 އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ.

    މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަެއއްގެ އަުޑއެުހން ނިންމާލުމަށްފަހު،  )ބ(  

)ތިރީްސ(  30އެ މައްސަލަިއގެ ޙުކުމްކުރުުމގެ މަޖިލިސް، އެންމެ ލަސްވެގެން 

 ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ބާްއވަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޝަީރޢަތުގެ އަުޑއެހުންތައް  )ޅ(  

ނިންމާލުމަށްފަހު، އެ މަްއސަލައިެގ ޙުކުމްކުރުުމގެ ުކރިން، އެ ަމއްސަަލާއ 

ތުން ކޮންމެހެން ސާފުކުރުން މުހިންމު ކަމެއްވާނަމަ، ެއކަމެްއ ގުޭޅގޮ

ނޑިޔާރަްށ  ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ެއއް އަުޑއެހުން ބޭއްވުުމގެ ިއޚްތިޔާރު ފަ

  ލިބިގެންެވއެވެ. އެހެންނަމަެވސް، އެފަދައިން ާބއްވާ ައޑުއެހުން، މި މާއްދާެގ 

 ންވާެނއެެވ.)ބ( ގައި ބަޔާްނކުރާ މުއްދަުތގެ ކުރިން ބާްއވަ

ނޑިާޔުރ  )ކ(   މި މާއްދާގެ )ޅ( ެގ ދަށުން ބާއްވާ އަުޑއެހުމުަގއި އޮންނާނީ ހަމައެކަނި ފަ

ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސާފުކުރުމެވެ. އެ ައޑުއެހުމުަގއި ިއތުރު ކަންކަން ނުވަަތ 

       ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މައްސަލަިއގަިއ ހިމެނޭ އެއްވެްސ 

 ގެނެއްނުެވެއވެ.ފަރާތަކަށް ލިބި

ފަނޑިޔާރަށް ޝަރީއަތް 

ކުރިއަށްނުގެންދެވޭނެ 

 ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން 

ޝަރީޢަތް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ނުވަތަ ޝަރީޢަުތގެ އަުޑއެހުން ނިމި، ޙުކުމް އިްއވަންވެަފިއ   .152

ނިޑޔާރުެގ މަޤާމުެގ  ނޑިޔާރު ބަިލވެްއޖެނަމަ ނުވަތަ މަރުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ފަ ވަނިކޮށް ފަ

ރު ހަމަވެއްޖެނަމަ ނުވަަތ އެ ޝަރީޢަތެްއ ފެށުމުގެ ުކރިން މެދުވެރިވެފައިުނވާ ުނަވތަ ދައު

ނޑިޔާެރއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަމެއް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން  ،އެނގިފައިުނވާ   އެ ފަ

ނޑިޔާރަކު ުނކުޅެދިއްެޖނަމަ ނުވަތަ އެ ޝަރީަޢތެއް  ،އެ ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަްށ ފަ

   ންވެސް ގޮަތކުން ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ، އަްނނަނިވި ދެގޮތުންކުރެ ގޮތަކަްށ ހިންގުމަށް އެނޫ

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ. އަދި ެއގޮތުން ަކނަޑއަާޅ  އެ މައްސަލަިއަގއި ޢަމަލުކުރުމަށް ކޯޓަށް ކަ

ގޮތް، ސަބަބާެއކު މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތަށް، އެ ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެުހރި 

ނޑިޔާރަކު އަންގަްނވާ  ނެެއވެ.ފަ

ނޑިޔާރަކު އެ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް  )ހ(   އެ ކޯޓަކަށް ޚާއްަޞކުރެވިަފިއވާ އެހެން ފަ
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ނޑައެުޅން  ނުވަތަ  ؛ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ކަ

ނޑައެޅުން. )ށ(    އެ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ައލުން ބޭއްވުމަށް ކަ

 

 އެކާވީސްވަނަ ބާބު 

 ޙުކުމްކުރުން 

 
ޙުކުމްކުރުމުގެ މަޖިލިސް 

 ސްނުކޮށް ބޭއްވުން ލަ 
ނަޑއަޅާ ޙާލަުތގަިއ، އޭނާގެ   .153 ނޑިޔާުރ ކަ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މަްއޗަށް ުކށް ސާބިތުވާކަމަށް ފަ

 މައްޗަށް ޙުކުމްކުރުމަށް ބާްއަވންޖެހޭ މަޖިލިސް ލަސްނުކޮށް ބާއްވަްނވާނެެއވެ. 

ނިޑޔާރު ުޙކުމް  .154 ޙުކުމްކުރުން  ކުރަންވާނީ، ހުށަހެޅިފަިއވާ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަެއއްަގއި ފަ

ދަޢުވާއަށާިއ، ދިފާޢުތަކަށާއި، ހުށަހެޅުނު ހެއްކަށާއި، ޝަީރޢަތަށް ހާޒިރުކުރެވުނު ހެކީންެގ 

 ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އަންނަނިވި ގޮތްަތކުގެ ތެެރިއން ގޮތަކަށެވެ.

 ޅުން؛ ނުވަތަ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ަކނަޑއެ  )ހ(  

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް އެ މައްސަލަިއގައި ޖިނާީއ މަސްއޫލިްއޔަތު އުފުލަްނ  )ށ(  

ނޑައެޅުްނ؛ ނުވަތަ   ނުޖެހޭކަމަށް ކަ

ނޑަެއޅުން. )ނ(    ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ުކށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

ކުށް ސާބިތު ނުވާކަމަށް 

 ކަނޑައެޅުން 
ދާގެ )ހ( ނުވަަތ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތްަތުކެގ ވަނަ މާއް  154މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .155

ނަޑއަަޅއިފިނަމަ، ހަމަ އެ މަޖިލީހުގައި އެ ޙުކުމް  ނޑިޔާރު ކަ ތެރެއިން ގޮތަށް ފަ

 އިްއވަންވާެނއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޙުކުމް އިއްާވއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަްނ  )ށ(  

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ:

ހެޅި ހެއްކަށް ރިޢާޔަްތކުރާއިރު، ުކށުގެ ޢަމަލު ދެ ފަރާތުން ހުށަ  (1)   

 ހިނގާފައިވާ ގޮތާ ުގޅޭގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންަކން؛

ނޑިޔާރު ނިންމީ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަްށ   (2)    ފަ

 ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވުމުަގއި ރިޢާޔަތްކުިރ ކަންކަމާއި 

 ންމުން އެފަދައިން ނިންމި ސަބަބުތައް؛އެ ނި

ނޑިޔާރު ނިންމީ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް އެ މައްސަލަިއގައި ޖިނާީއ   (3)    ފަ

މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަްނ ނުޖެހޭކަމަށް ކަމުގައިާވނަމަ، އެކަން 
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ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ދަޢުވާ ިލބޭ ފަރާތުން ނަގާފައިވާ ދިފާޢެއް އޭނާއަްށ 

ނިޑޔާރު ނިންމި ސަބަބުތައް.ސާބިތުކޮށްދެވުނު ކަމަ  ށް ފަ

ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް 

 ކަނޑައެޅުން 
ނިޑޔާރު ނިްނމީ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ  154މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .156 ވަނަ ާމްއދާގެ ދަށުން ފަ

މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުާވކަމަށް ކަމުގަިއވާނަމަ، އެފަދަިއން އޭނާގެ މައްަޗްށ 

 ޙުކުމްކުރަންވާނެެއވެ.

      )ހ( ގެ ަދށުން ޙުކުމެއް ިއްއވާއިުރ، އަންނަނިވި ކަންކަން މި މާއްދާގެ  )ށ(  

 އެ ޙުކުމުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާެނއެވެ:

ދެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެއްކަށް ރިޢާޔަްތކުރާއިރު، ުކށުގެ ޢަމަލު   (1)   

 ހިނގާފައިވާ ގޮތާ ުގޅޭގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންަކން؛

ށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ދިާފޢު އޭނާއަްށ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢެްއ ހު  (2)   

ނޑިޔާރު ނިންމި ސަބަބުތައް؛  ސާބިތުކޮށްނުދެވުނު ކަމަށް ފަ

ނޑިޔާުރ   (3)    ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ުކށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމުމުގަިއ ފަ

 ރިޢާޔަތްކުރި ކަންކަމާއި އެ ިނންމުން އެފަދައިން ނިންމި ސަބަބުތައް؛

 ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާނަމަ އެކަން؛  ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ  (4)   

ނަޑއެޅޭ އަދަުބ؛  (5)     ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކަ

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މަްއޗަށް އަދަބު ަކނަޑއެޅުމުަގއި، އަދަުބ   (6)   

ނަޑއެޅުމުގެ އަސާސީ މިންަގނޑު ޠަޠުބީޤުކޮށްފަިއވާ ގޮްތ؛  ކަ

ނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ ވަ 104ދަޢުވާ ލިބޭ މީހަކީ މި ޤާނޫނުގެ   (7)   

އިޢުތިރާފުގެ އެއްަބސްވުމެްއ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއެކު ވެަފިއާވ 

މީހެއް ކަމުަގއިވާ ޙާލަުތަގއި އެ ެއއްބަްސވުން ކޯޓުން ބަަލއިގަތްނަމަ، 

 އެކަން؛

ވަަނ  104ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ަކނޑަެއޅޭ އަދަބު، މި ޤާނޫނުެގ   (8)   

ކުރާ އިުޢތިރާފުގެ އެއްބަްސވުމުަގިއާވ ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައި ބަޔާން 

 ލުއިކޮށްދޭނަމަ، ެއކަން؛

ކުށުގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާަތށް ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ނަަގިއދޭންޖެހޭނަމަ   (9)   

 އެކަމާިއ، ބަދަލު ދޭންޖެހޭ ގޮތާއި، ެއގޮތުން ދޭންޖެހޭ ބަދަލުގެ ޢަދަދު؛

ވަތަ މުދަލެްއވާނަމަ، އެ ަފއިާސ ދައުލަތަށް ނަގަންޖެހޭ ފައިާސއެއް ނު   (11)   
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 ނުވަތަ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ކުރާ އަމުރު.

ނޑިޔާރު ޙުކުމް އިްއވަްނާވނީ އަނގަބަހުންނެވެ. އަދި ަފނޑިޔާރު އަނގަބަހުން  )ނ(   ފަ

އިްއވާގޮތަްށ، ައކުރުން އަކުަރށް ޙުކުމް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. އަދި ޙުކުްމ 

ނޑިޔާ  ރު އެ ވަގުތު އެ ޙުކުމުަގއި ޮސއިކުަރންވާނެެއވެ.އިްއވުމަށްފަހު ފަ

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ޙުކުމް އިްއވާ ވަގުތު ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާއާއި އޭާނެގ  )ރ(  

 ވަކީލު ހުންނަންވާނީ ކޮޅަށް ެތދުވެެއވެ.

 ޙުކުމަށް ބަދަލުނުގެނައުން 
ނޑިޔާރު މި ޤާނޫނުގެ   .157 ހިސާބު  ،ވުމަށްފަހުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޙުކުމް އިއް 154ފަ

ޖެހުމުގައި އަރާފަިއއޮތް ޮއޅުމެއް ނުވަތަ ލިޔުުމގަިއވާ ޢިްމލާކުށެއް ނުވަތަ ހާމަކަންބޮުޑ 

ގޮތެްއގަިއ އޮިޅގެން އުނިވެަފއިވާ ތަެނއް އިޞްލާުޙކުރުްނ ފިޔަަވއި ޙުކުމަށް ެއްއވެސް 

 ބަދަލެއް ގެނެްސގެންނުވާނެެއވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ 

ން ފުރުޞަތު އޮތްކަ 

 އެންގުން 

ނޑިޔާރު ަކނަޑއެޅި ޙުކުާމމެދު ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ  .158 މި ޤާނޫނުގެ  ،ފަ

   ،ނަވާވީްސވަނަ ބާބުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ަޙއްުޤ އޭނާއަށް ލިބިގެންވާ ކަާމއި 

ނޑިޔާރު އޭނާއަށް  އެ މައްސަލަ އިސްިތއުނާފުުކރުމަށް އޭނާއަށް ލިބޭނެ ުމއްދަތު، ފަ

 އަންގަްނވާނެެއވެ.
 

 ބާވީސްވަނަ ބާބު 

 އަދަބު ކަނޑައެޅުން 
 

ނޑަައޅާ  )ހ(  .159 އަދަބު ކަނޑައެޅުން  ނޑިޔާރު ކަ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ފަ

ނޑައަޅަްނވާނީ، ޤާނޫުނ  ޙާލަތުގައި، ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަ

ނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ ތިންވަނަ ބަިއގަިއ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ 2014/9ނަންބަރު 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ނޑިޔާރު އަންނަނިވި ކަންތައްަތްއ  )ށ(   ނަޑއެޅުމުގެ ުކރިން ފަ އަދަބު ކަ

ނަޑއަޅާަފިއާވ  ނަޑއަޅާ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކަ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ނުވަތަ ުކށް ކަ

 .ރިޢާޔަްތކުރަންާވނެއެވެ ،ގޮތަށް ބަލައި

 ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުުމގެ އަާސސްތައް ފުރިހަމަވެފަިއވާ މިންަވރު؛  (1)   

 ކުށުގެ ރުކުންަތއް ފުރިހަމަވެފައިވާ މިންވަރު.  (2)   
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އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް ވަކި 

 މަޖިލީހެއް ބޭއްވުން 
ނޑައަަޅއި ޙުކުމްކުާރ   .161 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަ

ނަޑއެޅުމަށް ވަކިން ާބްއވާ މަޖިލީހެއްަގިއވެސް ދަޢުާވ މަޖިލީހުގައިވެ ްސ، ނުވަަތ އަަދބު ކަ

ނަޑއެޅުުމގެ  ނޑައެޅިދާެނއެވެ. އެހެންަނމަވެސް، އަދަބު ކަ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަ

މަޖިލިސް ވަކިން ބާއްވާނަމަ، އެފަދައިން ބާއްވާ މަޖިލިސް، މައްސަލަިއގެ ޙުކުމްކުާރތާ 

 )ދިހައެއް( ުދވަހުގެ ތެޭރގައި ާބއްަވންވާނެެއވެ. 10ން އެންމެ ލަސްވެގެ

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ 

އުސޫލާ އެއްގޮތަށް 

 ޢަމަލުކުރުން 

ނޑަައޅަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   .161  2014/9ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މަްއޗަްށ އަދަބު ކަ

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ ތިންވަނަ ބަިއގައި ބަޔާްނެވގެންވާ އަދަބު 

ނަޑއެޅުމުގެ އުސޫލާ ެއްއގޮތްާވ  ނާޑއި، އަދަބު ކަ ނަޑއެޅުމުގެ އަސާސީ ިމންގަ ކަ

ށް ސާބިުތވާ ކުަށކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ދަޢުވާ ލިޭބ ފަރާތުގެ މަްއޗަ

އެ ކުށަށް ، )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި ހިމެނޭ ކުށެއް ކަމުގައިުނވާނަމަ 2014/9

ނަޑއެ ނޑަައޅާ ޤާނޫނުގައި އަދަބު ކަ ޅުމުަގއި ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ، އެ ުކށް ކަ

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލަެށވެ.

 

 ތޭވީސްވަނަ ބާބު 

 އަވަސްނިޔާއިން މައްސަލަ ބެލުން 

 

ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާ 

މީހުންގެ މައްސަލަ 

 އަވަސްނިޔާއިން ބެލުން 

ފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަުކެގ އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި ުކށަށް އިޢުތިރާފުވެ )ހ(  .162

 ޝަރީޢަތް ހިންގަންވާނީ މި ބާބުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ައވަސްިނޔާއިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ޮގތުގެމަތިން ައވަސްނިާޔއިން ެބލޭ މައްސަލަތަުކގަިއ،  )ށ(  

ާވ ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން ފަށަންވާނީ އެއީ ައވަސްިނޔާއިން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައި

ނިޑޔާުރ އިޢުލާންކުރުމާއެުކަގއެވެ. ައދި އެ މައްސަަލއިެގ  މައްސަލަެއއްކަން ފަ

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެ މައްސަލަ ައަވސްނިޔާއިން ބެލުމަށް 

ތާވަލުކުެރވިފަިއވަނީ ދަޢުވާ ިލބޭ ފަރާތް އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުގައި އޭނާއާ ެދކޮޅަްށ 

 ޢުތިާރފުވުމުން ކަމުގަިއވެސް ބަޔާްނުކރަންވާނެެއވެ. ކުރެވިފަިއވާ ދަޢުާވއަށް އި

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުަގއި ވެފަިއވަނީ ޞައްަޙ  )ނ(  

ނޑިޔާރު ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު، އޭނާ އިޢުތިރާފުވި ކުށް އޭާނެގ  އިޢުތިރާފެއްކަން ފަ
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ނިޑޔާރު ޙުކުމްކުރަ  ނަޑއަޅަިއ، ފަ ންވާނެެއވެ. އަދި ހަމަ މައްޗަށް ސާބިތުާވކަމަށް ކަ

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  އެމަޖިލީހުގައި އޭާނގެ މަްއޗަށް އަދަބު ކަ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ  104ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ، މި ާޤނޫނުގެ  )ރ(  

     ޖެނެރަލްއާއެކު އިޢުތިރާފުެގ އެއްބަްސވުމެްއ ވެަފއިާވ ފަރާތެއްނަމަ، އަިދ 

ނޑިާޔރު ބަލައިގެންފަިއާވ އެ ެއއްބަްސވުމަކީ  އިބްތިާދއީ ައޑުއެހުމުަގއި ފަ

ނޑައަޅަްނވާނީ،             އެއްބަްސވުމެއްނަމަ، އޭާނގެ މައްޗަށް އަދަުބ ކަ

 އެ ެއއްބަސްވުުމގައި އެއްަބްސވެފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ރ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަ 104ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ، މި ާޤނޫނުގެ  )ބ(  

ޖެނެރަލްއާއެކު އިޢުތިރާުފގެ އެއްބަްސވުމެއް ވެފަިއވާ ފަރާތެއް ކަމުަގއިނުވާނަަމ، 

ނުވަތަ އިޢުތިރާފުވެ އެއްަބސްވުން ބަލައިުނގަތުމަށް ިއބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުަގިއ 

ނަޑއެިޅ ކުށަްށ  ނޑިޔާރު ނިންމާފަިއވާނަމަ، އޭނާގެ ަމއްޗަްށ ސާބިތުާވ ކަަމށް ކަ ފަ

ނޑިޔާުރ ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއަޅާފަ ިއާވ އަދަބު، ޤާނޫނުަގިއވާ ޮގތުގެމަތިން ފަ

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަ

 

 ސައުވީސްވަނަ ބާބު 

 ޝަރީޢަތާގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލު 

 

މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުން 

ނޑުމެއްނެތި އެޝަރީޢަތް )ހ(  .163 ހިންގޭނެ  ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންަތއް ފެށުމަށްފަހު، މެދުކެ

 އިންތިޒާމު، މައްސަލަ ބަލާ ަފނޑިޔާރު ހަމަޖައްސަްނވާނެެއވެ.

ނޑާލުމަީކ  )ށ(   މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ޝަރީޢަެތއް މެދުކަ

ނޑިޔާރަްށ  ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުެގ މަޞްލަޙަތުގައި އޮްތކަމެްއ ކަމަށް ފަ

ނޑާެލވިދާނެެއވެ.ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ޝަރީޢަތެއް ކުރު މުއްދަތަ  ކަށް މެދުކަ

ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލުމާއި 

 ފަސްކުރުން 
ނޑާލާނަމަ )ހ(  .164 ނިޑޔާުރ  ،ޝަރީޢަތެއް ކުޑަ ަވގުތުޮކޅަކަށް މެދުކަ އެކަން، ފަ

 އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ައލުން ފަށާއިރު ފަށާކަން އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ.

ނޑާލަނީ އެހެން ތާރީ )ށ(   އެކަން،  ،ޚެއްގައި ކުރިއަްށގެްނދިޔުމަށްނަމަޝަރީޢަތެއް މެދުކަ

     ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ަފނިޑޔާރު އިޢުލާންކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި ޝަރީޢަތުެގ 

އެ ައޑުއެހުމުގެ ާބކީ ބައި ކުރިއަްށގެންދާނެ ތާރީޚަކާއި ގަޑި އެ މަޖިލީހުގަިއ 
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ނޑިޔާރު އިޢުލާންކުރަްނވާެނއެވެ.  ފަ
 އިޢުތިރާޟްކުރުން 

ތެއް ކުރިއަށްދާއިރު ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މައްސަލައިަގިއ ޝަރީޢަ )ހ(  .165

ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ އަނެއް ފަރާތަށް 

ފެންނަނަމަ، އެކަމަށް އިޢުތިރާޟްކުެރވިދާނެެއެވ. އިޢުތިރާޟުކުރާނީ، 

 ހު ތެދުވެހުރެއެވެ."އިޢުތިރާޟުކުރަން" އެފަދައިްނ ބަޔާންކުރުމަށްފަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން މައްސަލައިަގިއ ހިމެނޭ ފަރާތަކުން  )ށ(  

އިޢުތިރާޟްކުރާކަން ހާމަކުރުމާއެކު، އޭނާ އިޢުިތރާޟްކުރާ ސަބަބު 

ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. މިގޮތުްނ، އިޢުތިރާޟްކުެރވޭނީ އަްނނަނިވި ސަބަބުތަކުެގ 

 ތެރެއިން ސަބަބެއް ޮއެވގެންނެވެ.

ޝަރީޢަތަށް ހުށަނޭޅޭނެ ހެކި ބަހެއް ހުށަހަޅަން މަސައްކަތްުކާރ   (1)   

 ޙާލަތުގައި؛

 ހެކިބަސް ދޭ މީހާއާ ލީޑިންގ ސުވާލުކުރާ ޙާލަުތގައި؛  (2)   

 ހެކިބަސް ދޭ މީހާއަށް ފުރައްސާރަކުރާ ޙާލަތުގައި.  (3)   

ޟެްއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އިޢުތިރާ )ނ(  

ކޮށްފިނަމަ، އަންނަނިިވ ގޮތްތަުކގެ ތެެރއިން ގޮތަކަށް ަފނޑިާޔުރ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 އިޢުތިރާޟް ބަލައިގަތުްނ؛  (1)   

 އިޢުތިރާޟް ޤަބޫލުނުކުރުން.  (2)   

( ވަނަ ނަންބަރުގެ 1އިޢުތިރާޟެއް ބަލަިއގެންފި ަކމަށް މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ރ(  

ނޑިޔާރު އެންގުމު ްނ، އަެނއް ފަރާތުން ކުރަމުްނދިޔަ ކަމެއް ަވގުތުން ދަށުން ފަ

 ހުއްޓާލަންވާނެެއވެ.

( ވަނަ ނަންބަުރެގ 2އިޢުތިރާޟެއް ޤަބޫލުނުކުރާ ަކމަށް މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ބ(  

ނޑިޔާރު އެްނުގމުން، އަނެއް ފަރާތުން ކުރަމުންދިޔަ ކަމެްއ  ދަށުން ފަ

 ކުރިއަްށގެންދެވިދާނެެއވެ.

 ސް ޝަރީޢަތް ކުރާ ބަ 
ޝަރީޢަތުގެ އެންމެހައި މަުރޙަލާއެއް ކުިރއަށް ގެންދަންާވނީ، އަދި އެންމެހަިއ  )ހ(  .166

 ލިޔެކިޔުންތަާކއި ރެޯކޑުތައް ަބލަހައްޓަންވާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެްނ އޮތް ނަމަވެްސ، އިނގިރޭިސ ބަހާއި އަރަބި ބަހުްނ  )ށ(  
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ދިވެހި ތަރުޖަމާ ހުށަނޭޅުނުކަމުގަިއވިަޔސް  ހުންނަ ޑޮކިއުމެންޓްތައް، އޭގެ

ކޯޓުތަކުން ބަލަިއގަނެ، ަމއްަސލަތައް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާެނެއވެ. އަދި އިނގިޭރސި 

ބަހާއި އަރަބި ބަސް ނޫން ބަސްބަހުން ލިޔެފައިވާ ޮޑކިުއމެންޓްތައް ކޯޓުތަކަްށ 

ކުން ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަންވާނީ އިނގިޭރސި، ދިވެހި ނުވަތަ އަރަބި ބަހުންުކރެ ބަހަ

 ކޮށްގެންނެވެ. 

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ 

މީހާއަށް ދިވެހިބަސް 

ނޭނގުން ނުވަތަ 

 ލިޔަންކިޔަން ނޭނގުން 

ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިާވ މީހަކީ، ދިވެހި ބަހުން ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ  )ހ(  .167

މީހެއްނަމަ، އަދި އޭނާ ވަނީ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްަޔންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ށްލާފައިނަމަ، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ޝަރީޢަތެއްަގއި ބަދަލުކުެރޭވ ދޫކޮ

ލިޔެކިޔުމާިއ، ނެގޭ ބަާޔންތަކާއި، މައްސަަލއާ ުގޅުންހުރި އެހެނިހެން 

ލިޔުންތަކުަގއިވާ ެއއްެޗއް އޭަގއިވާ ގޮތަށް އެ މީހަކަށް ވިސްނިފަިއވާކަްނ 

ނޑިޔާރު ކަަށވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.  ފަ

އުފުލިފަިއވާ މީހަކީ ދިވެހި ބަސް ނޭނގޭ މީހެްއނަމަ، ނުވަތަ ދިވެިހ  ކުށުގެ ދަޢުވާ )ށ(  

ބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްަކއި، ދިވެހި ބަހުން ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ 

މީހަކުނަމަ، އެ މީހެްއގެ ޝަީރޢަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ެއ މީހަކަށް ރަނގަޅަްށ 

ދަންނަ ތަުރޖަމާނެއްގެ އެީހގަެއވެ.  ބަހަކުން ވާހަކަަދއްކަން ވާހަކަދަްއކަން އެނގޭ 

އަދި މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އެ މީހަކު އަމިއްލައަށް ތަރުޖަމާނަކު 

ހަމަޖައްސާފައިނުވާ ޙާލަތުގަިއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއާވ 

 ގޮތުގެމަތިން އޭާނއަށް ކޯޓުން ތަރުޖަމާނަކު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.

ނޭނގޭ މީހަކު ކޯޓުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭ ތަރުޖަމާނެއްގެ އެހީ  ދިވެހިބަސް )ނ(  

ނަޑއެޅިަފއިާވ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާނީ ކޯޓަށެވެ.  ބޭނުންވާނަމަ، ކަ

ދިވެހިބަސް ނޭނގޭ މީހަކު އަމިއްލައަށް ތަރުޖަމާނަކު ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާނަމަ،  )ރ(  

ނަޑއެޅިފަިއވާ ފޯމު މެދުވެިރކޮށް ހުށަ  ހަޅާނީ ކޯޓަށެވެ.ކަ

 ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން 
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެހައި ޖިނާއީ ދަޢުވާތަކާ ގުިޅގެން ައންނަނިވި މަޢުލޫމާތާއި  )ހ(  .168

 ލިޔެކިޔުން ކޯޓުން ބަލަހައްޓަްނވާނެެއވެ.

 ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާާއއި ދަޢުާވއާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެިކޔުން؛  (1)   

 ނެގޭ ހެކިބަސް؛ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  (2)   

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދަްއކާފައިާވ ވާހަކަަތކުގެ އަޑު ުނވަތަ ައާޑިއ   (3)   
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މަންޒަރު ރެކޯޑު ކުރެވިަފއިާވނަމަ އެ ރެކޯޑިންަތކާިއ، ެއ ރެކޯޑިންތަކަްށ 

 އުނިއިތުރެއް ުނގެނެސް ލިޔާ ަބޔާންތައް؛

ނުވަަތ ރެކޯޑުކުރެޭވ  ދޭ ،ހެކިބަހުގެ ގޮތުަގއި ފަހުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  (4)   

 ބަޔާން؛

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެްއެވސް ލިޔުމެްއގައި ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާތުެގ   (5)   

އެ ޙައްޤެްއ  ،ޙައްޤެއް ދޫކޮށްލިކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިނުވާ ޙާލަތުތަުކގައި 

 ދޫކޮށްލިކަމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދޭ ބަޔާން؛

ރުތަކާިއ، ޙުކުމްތަާކއި ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުެގ ރިޕޯޓުތައް؛ ކޯޓުގެ އަމު  (6)   

 އަދި

މިނޫންވެސް މައްސަލައާ ގުިޅގެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭކަމަށް އެހެން   (7)   

ޤާނޫނެއްގައި ުނވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ ބަޔާންކުާރ 

 އެންމެހައި ތަކެތި.

ތަކުަގއި، މަްއސަލައިަގއި ހިމެޭނ ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަުކެގ ޝަރީޢަތް )ށ(  

ޚަޞްމުންނާއި، ހެކީންނާއި، ޚަބީރުން އަނގަބަހުން ދައްކާ ވާހަކަތަުކގެ ައުޑ 

ނުވަތަ އަާޑއި މަންޒަރު ރެޯކޑުކުރަންވާެނއެވެ. ުނވަތަ ްސޓެނޮޓައިޕް ވަސީލަެތއް 

ށް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފަރާތްތަކުްނ އަނގަބަހުން ދައްކާ ވާހަކަަތއް އަކުރުން އަކުރަ

 ވަގުތުން ލިޔަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން އަޑު ނުަވތަ އަޑާއި މަންޒަރު  )ނ(  

ރެކޯޑުކުރާނަމަ، ީވއެންމެ އަަވހަކަށް އެ ރެޯކޑިންގއާ އެްއޮގތަށް އަކުރުން ައކުރަްށ 

 ބަޔާން ލިޔަންވާނެެއވެ. އަދި ބަޔާން ލިޔުނު މީހާ ރެކޯޑިންގއާ އެްއގޮތަށް ބަޔާން 

ލިޔުނުކަމަށް އެ ބަޔާނުަގިއ ސޮއިކުރަންވާެނެއވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިޔާ 

ބަޔާނަކީ، ސްޓެނޮަޓއިޕް ވަީސލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ައކުުރން އަކުރަށް ަވގުތުްނ 

އެކަން ކުރި މީހާ ެއކަން ކުުރމަށްފަހު އެ ލިޔުމުގަިއ  ،ލިޔާ ބަޔާނެއް ކަމަށްވާނަމަ

 ސޮއިކުރަްނވާނެެއވެ.

މާއްދާގެ )ށ( ަގިއވާ ގޮުތެގމަތިން އަޑު ނުވަތަ ައޑާއި ަމންޒަރު ރެކޯުޑކުރެވޭެނ  މި )ރ(  

އިންތިޒާމު، މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން 

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހަިއ  6ފެށިގެން 
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 ކޯޓުތަކެްއަގއި ހަމަޖައްސަންވާެނއެވެ.
ސަލައިގެ ރެކޯޑިންގ މައް 

އަޑުއެހުމާއި ބަޔާންތައް 

 ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު 

 

ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުަގއި ަދއުލަތުން ނުވަތަ ދަޢުވާ ލިޭބ  )ހ(  .169

ފަރާތުން އެދެފިނަމަ، ޝަީރޢަތުގެ މަޖިލީހުގަިއ ރެކޯުޑޮކށްފައިވާ ެރކޯޑިްނގ 

ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަކަށް ކޯޓުްނ  އަުޑއެހުމާއި، ލިޔެފަިއވާ ބަާޔންތައް ބެލުމުގެ

ދޭންވާނެއެެވ. އަދި އެ ބަޔާންތަކުގެ ކޮޕީ ނެގުމަށް އެއިން ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ 

 އެ ފުރުޞަތުވެސް ދޭންވާެނއެެވ.

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން ާބއްވާ ޝަރީޢަތްތަުކގެ ތެރެިއން، ޙުކުމްކޮށް ނިމި،  )ށ(  

ިއ މައްސަަލއާ ގުޅުްނހުރި ފަރާތްތަކަށާއި، ޝަރީޢަތް ނިމިފައިވާ މައްަސލަތަކުގަ

ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށާއި، ދަރިަވރުންނަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 

ލިޔެކިޔުންތައް ބަަލއި، ކޮޕީ ަހދައި، ރެކޯޑިްނގަތއް އަުޑއެހުމުގެ ފުރުޞަތު ކޯޓުްނ 

ނޑަެއޅު  މުގެ އިޚްތިޔާުރ ކޯޓަްށ ދޭންވާނެއެެވ. އަދި އެކަމަށްޓަަކއި ެއކަށޭނަ ފީއެްއ ކަ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލަިއގެން ާބއްާވ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިްސތަކުަގއި ނެރޭ ކޯުޓ  )ނ(  

ކުރާ ޙުކުމްަތއް، އެ ތަކެތި ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަަކށް ލިބޭނެ އިންތިޒާްމ  އަމުރުތަކާއި

 ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާެނެއވެ.

ންކުރާ ލިެޔކިޔުންތައް ބެލުމަށާިއ، ރެކޯިޑންގތައް އަުޑއެހުމަށް، މި މާއްދާގައި ަބޔާ )ރ(  

ނަޑއަޅާ ޮގތެއްގެ މަތިންނެވެ.  ދޫކުރާނީ ކޯޓުން ކަ

 ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން 
ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާއިރު، މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް   .171

މައްސަލަ ައޑުއެހުމަށް ވަންނަ ފަރާތަކުން،  ހާޒިރުކުރެވޭ ހެްއކަކު ުނވަތަ ޚަބީރަކު، ނުވަތަ

ނޑީ ކަމަްށ  ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ެކނޑޭފަދަ ަކމެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ މީހަކު ޯކޓުގެ ޙުރުމަތް ކެ

ނަޑއަަޅއި، އެ މީހެްއގެ މައްޗަށް ަވގުތުން އަންނަނިވި އަދަބުތަކުގެ ތެެރއިން އަދަބެްއ  ކަ

ނޑި ނަޑއެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަްއސަލަ ބަލާ ފަ  ޔާރަށް ލިބިެގންވެެއވެ.ކަ

 )ފަނަރަ( ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން؛ 15 )ހ(  

 )އެެކއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޭގގައި ބަންދުކުރުން؛ 1 )ށ(  

 )ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑުނޫން އަދަދަުކން ޖޫރިމަނާކުރުން. 15,000/- )ނ(  
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 ސްވަނަ ބާބު ފަންސަވީ

 ޝަރީޢަތަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުން 

 

 ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު 
ދަޢުވާ ލިބޭ މީހުންނާއި ހެކީންނާއި އެނޫންވެސް ެއކިެއިކ ބޭނުންތަކަށް ކޯޓަށް  )ހ(  .171

ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހުން ހާޒިރުކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރު ފޮނުވުުމގެ އިޚްިތޔާރު ޯކޓަށް 

މަޢުލޫމާުތ  ފޮނުވާ އަމުުރގައި ތިީރަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ލިބިގެންެވއެވެ. ިމގޮތުން

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ހާޒިރުވާންވީ މީހާގެ ނަމާިއ، ާދއިމީ އަދި ަވގުތީ ެއޑްރެސް؛  (1)   

 ހާޒިރުވާންވީ ތަާނއި ދުވަހާއި ގަިޑ؛  (2)   

 ހާޒިރުކުރެވެނީ ކޮން ދަޢުާވއަާކ ގުިޅގެންކަން؛  (3)   

 ޮކން މަރުޙަލާއަކަށްކަން؛ ހާޒިރުކުރެވެނީ ޝަރީޢަތުގެ  (4)   

 ހާޒިރުކުރެވޭ ހަިއސިްއޔަތު؛  (5)   

 ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ އެޅިދާނެ ިފޔަވަުޅ؛  (6)   

 އެ އަމުރުަގއި ހިމަނަން ކޯޓަށް ފެންނަ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު؛  (7)   

ނޑު.  (8)    ނޑިޔާުރގެ ޮސއި އަދި ކޯުޓގެ ތަްއގަ  ހުއްދަކުރާ ފަ

ީނ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ކަމުަގއިވާނަމަ، އޭނާއާމެުދ ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެްއ ފޮނުވެ )ށ(  

 ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ޚުާލޞާއެއް އަމުރުަގއި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގެ ނުފުށުގަިއ، ހާޒިރުާވ މީހުން ސަމާލުކަން  )ނ(  

 ދޭންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާެނއެވެ. 

 އަމުރު ރައްދުކުރުން 
ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާއަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރަްއދުކުރެވެން އޮތްނަމަ،  )ހ(  .172

ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު އެ މީހާާއ ޙަވާލުކުރުމުން އަމުރު ރަްއދުކުރެވުނީެއވެ. ކޯޓަްށ 

 ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާއާ ކޯޓަްށ ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ޙަވާުލނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އޭނާ

ދިރިއުޅޭ ގޭަގއި އުޅޭ ތަަޞއްަރފު ފުދިފައިވާ މީހަކާ އަމުރު ަޙވާލުކުރުމުން، އަމުރު 

 ރައްދުކުރެވުީނކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ޙަވާުލކުރެވިފައި ވަނިކޮށް،  )ށ(  

ާރ ޙާލަތުގަިއ، ކޯޓުެގ އަމުރު ލިބެންވާ ފަރާތުން އަުމރު ލިބުނު ކަމަށް އިްނކާރުކު
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ފަރާތުން އަމުރު ޙަވާލުކުރަން ދިޔަ ފަރާތުން، އަމުރު ޙަވާލުކުރި ކަމަށްބުނެ ދޭ 

ހެކިބަހަކީ، ހާޒިުރވުމުގެ އަުމރު ރައްދުިވކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެކިބަހެއް ކަމުަގިއ 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

 އަމުރު ރައްދުކުރާ ފަރާތް 
ކޯޓުގެ މުަވްއޒަފުން ރައްދުކުރާ ގޮތަްށ  ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ޢާންމު ގޮތެްއގައި )ހ(  .173

ނަޑއަޅާ ޙާލަތްތަުކގައި، ރަޖިސްޓަރީ ޕޯސްޓްެގ  އޮތްކަމުަގއި ވީނަަމވެސް، ކޯުޓން ކަ

ނަޑއަޅާ އެހެން ފަރާތެްއ މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަްށ  ޒަރީާއއިން ނުވަތަ ކޯޓުން ކަ

 ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުެރވިދާނެެއވެ.

ިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޕޯސްޓްގެ ޒަީރއާއިްނ ހާޒިރުވުމުގެ އަމުުރ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  

ރައްދުކުރާ ޙާލަތްތަކުަގއި، އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހަކަށް ައމުރު ރައްދުކުރިކަމަްށ 

ސޮއިކުުރވާފަިއ، ޕޯސްޓް އޮފީހުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ސްލިޕް ެބލެވޭނީ، ހާޒިުރވުުމެގ 

 ގަެއވެ.އަމުރު ރައްދުިވކަމުގެ ހެްއކެްއގެ ގޮތު 

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ކުްނފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާެއްއނަމަ، އެ ކުންފުންޏެއް  )ނ(  

ނުވަތަ ޖަމްޢިއްާޔއެއް ރަިޖސްޓަރީކޮށްފަިއވާ އޮފީހެއްެގ އެޑްރެހަށް އަމުުރ 

ރައްދުކުރިކަމަށް ޮސއިކުުރވާަފއި، ޕޯސްްޓ އޮފީހުން ކޯަޓށް ހުށަހަޅާ ސްލިޕް 

 ތަށް އަމުރު ރައްދުވިކަުމގެ ހެއްެކްއގެ ގޮުތަގއެވެ.ބެލެވޭނީ، އެ ފަރާ

 ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން 
ނަޑއަޅާފަިއާވ  )ހ(  .174 ކޯޓަށް ހާޒިރުވުުމގެ އަމުރު ިލބޭ ކޮންމެ މީހަކު އެ އަމުރުގައި ކަ

ނޑައަޅާަފއިވާ ގަިޑއަށް ކޯޓަށް ާހޒިރުވާްނވާނެެއވެ.  ތާރީޚުގަިއ، އެ އަމުުރގައި ކަ

ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަަދއިން ކޯޓަްށ ހާޒިރުވުުމގެ އަމުުރ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  

ނުވަަތ ، ރައްދުވެ، މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި އަމުރުގަިއވާ ަގޑިއަށް ާހޒިރުނުެވއްޖެނަމަ

އަމުރު ބަލައިނުގެންފިނަމަ، ކޯޓުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވީ ކަމަށް ބަލަިއ، 

ލިިބގެންެވެއެވ. ހާޒިރުނުވި މީހަީކ  އޭނާއާމެދު ފިަޔވަުޅއެޅުމުެގ ިއޚްތިޔާރު ކޯޓަށް

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ކަމުގަިއވާނަމަ، އޭާނ ، ނުވަތަ އަމުރު ބަަލއިނުގަތް މީހަކީ

ބަންދުގައި ބަހައްަޓިއގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުުމގެ އިްޚތިޔާރުވެސް ކޯޓަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ހާޒިރުވުމަށް އަމުުރ  މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ފަދައިން ކޯޓަށް  )ނ(  

 ރައްދުވެ، މަޤްބޫލު ޢުޛުެރއްެނތި ގަިޑއަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުުނެވއްޖެނަމަ، އެ މީހަކު 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިާޔުރ 
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 ކޯޓަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

ޤްބޫލު ޢުުޛރެއް ދިމާެވގެން ކޯޓަްށ ކޯޓަށް ހާޒިުރވުމުގެ އަމުރު ިލބިފައިވަނިކޮްށ، މަ )ރ(  

)ެއކެްއ(  1ހާޒިރުެވވެން ނެތްނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އަމުރުަގއިާވ ގަޑީގެ 

ގަިޑއިރު ކުރިން، އެކަން ޯކޓަށް އަންގަންވާެނއެވެ. މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް ކަމަށް 

 ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުްނކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުެމވެ.

 ޖެހޭ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެވޭފަދަ ބަްއޔެްއވުން؛ހާޒިރުވާން  (1)   

ނޑު ދަތުރާިއ، ެއްއގަމު ދަތުރު   (2)    މޫސުން ގޯސްވުުމގެ ސަބަުބން ކަ

 ކުރެޭވގޮތް ނުވުން؛

ނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ އެެހން ޢުޛުރެއް މެދުވެރިވުން.  (3)     ފަ

ރުނުެވވުނު ސަބަބަީކ މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކޯޓަށް ހާޒި )ބ(  

ބަލިވުން ކަމަށްވާނަމަ، ކޯުޓން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ސަރުކާރު 

 )ދޭއް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި، ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.  2ބަންދުނޫން 

މި މާއްދާގެ )ބ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން އެފަދަ ތަނަކުން  )ޅ(  

ނަ ލިުޔމެއްގެ ތެދު ދޮގު ސާބިތުުކރަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން ގެން

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްަފއިާވ ފަރާތްތައް ކޯޓަށް 

 ހާޒިރުކުރެވިދާެނއެވެ.

އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ 

ޤައުމެއްގައި ހުރި މީހަކަށް 

 އަމުރު ރައްދުކުރުން 

މައްސަލައިގެ ޝަީރޢަތް ހިންގާ ކޯޓު ހުިރ  ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ ހުރީ )ހ(  .175

އެ މީހަކު ހާިޒރުކޮށްދިނުމުގެ އަމުރު ، ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގަިއ ކަމަށްވާނަމަ

ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އެދޭނީ ެއ މީހަކު ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓުަގއެވެ. އެ މީހަކު ހުރި 

ރި ރަށާ އެންމެ ެއ އަމުރު ރައްދުކުރާނީ އެ މީހަކު ހު، ރަށުގައި ކޯެޓއް ނެތްނަމަ

 ކައިީރގަިއވާ ރަށެްއގެ ރަށު ކޯުޓންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ާޙލަތުގައި އެ މީހަކަށް ަރއްުދކުރާނީ އެ ާމއްދާަގއި  )ށ(  

ބަޔާންކުރާ ރަށެްއގެ ކޯޓުން ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ އަމުރެކެެވ. ނަމަވެސް އެ އަމުރަަކްށ 

ޔަވަޅުތައް އަޅާނީ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ހާޒިރުނުވެގެން އަޅަންޖެހޭ އެްނމެހައި ފި

 ހިންގާ ކޯޓުންނެވެ.

ެއ ، ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ ހުރީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށްވާނަމަ  )ނ(  

މީހަކު ހާޒިރުކޮށްދިނުމުގެ އަމުރު ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އެދޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
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 ެއ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްަގއެވެ.ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުރާ 
މީހުން ހާޒިރުކުރުމާބެހޭ 

 ގަވާއިދު 
ޝަރީޢަތަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމާއި، ހާޒިުރކުރުމުެގ އަމުރު ނެރުމާއި އަުމރު   .176

 ރައްދުކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

އި ހެކީން ހާޒިރުކުރުމުގަ 

 ހިނގާ ޚަރަދު 
ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހަކު ހުރީ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަްތ  )ހ(  .177

ހިންގާ ކޯޓު ހުރި ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަަތ ރާއްޖެއިން ބޭރުގަިއ 

ކަމަށްވާނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާގެ ދަތުރު 

ހަކު އެ ރަށުަގއި ހުރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އުފުލާނީ ދަޢުވާ ލިބޭ ޚަރަދާއި، އެ މީ

 ފަރާތުންނެވެ. 

ދައުލަތުން ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ހެއްަކކު ހުރީ ޝަރީޢަތް ހިންގާ ކޯޓު ހުރި ރަށް  )ށ(  

ނޫން އެހެން ރަށެއްަގއި ުނަވތަ ރާއްޖެއިން ބޭުރގައި ކަމަށްވާނަމަ، ދައުލަތުްނ 

ވާ މީހާެގ ދަތުރު ޚަރަދާއި، ެއ މީހަކު އެ ރަށުަގއި ހުރުމަްށ ހާޒިރުކުރަން ބޭނުން

 ހިނގާނެ ޚަރަދު އުފުލާނީ ދައުލަތުންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާއި ދައުލަތުން  )ނ(  

އުފުލަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އުފުލާނެ އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.ގަާވއިދުަގއި ބަ

ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން 

 ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުން 
ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހަކީ ބަންދުގައި ހުިރ މީހެއްނަމަ، އޭނާ ކޯޓަްށ   .178

  ހާޒިރުކުރުމަށް ނެރޭ އަމުރު، އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ތަނުގެ އިދާާރއަށް ފޮނުވުމުން، 

ކޮށް، އެ އަމުރުގައި ަކނަޑއަޅާަފއިވާ ަގޑިއަށް އެ އިދާާރއިން އެ އަމުރު އެ މީހާއަށް ރައްދު

 އޭނާ ހާޒިރުކޮށްދޭންވާެނއެވެ.
ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ މީހުންގެ 

 ހެދުން 
އެކަށީގެްނވާ ހެދުމެއް  ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ މީހުން ކޯަޓށް ހާޒިރުވާންވާނީ ކޯުޓގެ ުޙރުމަތާ  .179

ނޑުތަްއ، އަޅަިއގެންނެެވ. ކޯޓަށް ހާޒިުރވާއިރު ހެދުން ެއޅުމުގަ    އި ަބހައްޓަންޖެހޭ މިންގަ

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.
 

 ސައްބީސްވަނަ ބާބު 

 ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
 

ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި 

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ 

 ރިޕޯޓެއް އޮތުން 

ޢަތެއްަގއި، ުޙކުމްކޮށް، ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިިބެގންވާ ކޯަޓކުން ހިންގާ ޝަރީ  .181

ނޑައަޅާ ނިމުމުން، ެއ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯެޓއް މައްސަަލ  އަދަބުކަ
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ނޑިޔާރު ތަްއޔާރުކުރަްނވާނެެއވެ.  ބެލި ފަ
ރިޕޯޓުގައި ހިމެނެންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް 
 ނެއެވެ.ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ތިީރގަިއވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާ )ހ(  .181

 ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ ކާކުކަން ައންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛  (1)   

 ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ ޢުމުރު ނުވަތަ އުފަން ތާރީޚް؛  (2)   

 މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ތާރީޚާއި ނިމުނު ތާރީޚް؛  (3)   

 ދައުލަތުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ާބވަާތއި ދަޢުވާގެ ޚުލާާޞ؛  (4)   

 ؛ދަޢުވާާއގުޅޭ ލިޔުންތައް   (5)   

ަވނަ މާއްދާެގ  156ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ުނވަތަ  155މި ޤާނޫނުގެ   (6)   

)ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މަުޢލޫމާތު ހިމެނޭގޮތުން، އެ ަމއްސަލަިއގަިއ 

 ކޮށްފައިވާ ުޙކުމް؛

ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިުދގަިއ ބަޔާންކުާރ   (7)   

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު.

ނިޑޔާރު ސޮއިކޮށް، ޯކޓުެގ ޝަ )ށ(   ރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި މައްސަލަ ބެލި ފަ

 ތައްަގނޑު ޖަހަންވާނެެއވެ. 

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި 

ފަރާތްތަކުން ރިޕޯޓު 

 ހޯދުމަށް އެދުން 

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަްށ   .182

ނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާްނކުރާ ގޮތުގެމަތިން، އެ ރިޕޯޓުެގ މި ޤާނޫ ،އެދިއްޖެނަމަ

 އަސްލާ ެއއްގޮްތކަމުގެ ކޮީޕއެްއ، ވީއެންމެ ައވަހަކަށް އެ ފަރާަތށް ދޫކުރަންވާނެެއވެ.
 

 ހަވަނަ ބައި 

 ޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ މަރުޙަލާ 
 

 ހަތާވީސްވަނަ ބާބު 

 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 
 

 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ 

 އަމުރު 
ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ ަމއްޗަްށ ކުށް ސާބިުތވާކަމަށް ކޯޓުްނ ކުރި ުޙކުމްގަިއާވ އަދަބަީކ   .183

ޖަލުގައި ނުވަަތ އެނޫންެވްސ ތަނެއްަގއި ބަންދުކުރުން ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ އަދަެބއް 

 .ތަންފީޛުކުރުމަށް، އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ކޯޓުން ައމުރުކުރަންވާނެެއވެ 
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ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޙުކުމް 

އަމުރުގައި ހިމަނަންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދަބު  183ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަަކިއ މި ޤާނޫނުގެ   .184

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ކޯޓުން ފޮނުވާ އަމުރުަގިއ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ޢުލޫމާތު؛ކުށްވެރިާޔގެ ާކކުކަން އަންަގިއދޭ މަ )ހ(  

 ކުށްވެރިާޔގެ ޢުމުރު ނުވަތަ ުއފަން ތާރީޚް؛ )ށ(  

އޭނާ ބަންުދގައި ހުރި ތަަނކާއި ބަންދުަގއި ހުރި ، ކުށްވެރިޔާ ހުރީ ބަންުދގައިނަމަ  )ނ(  

 ގޮތް؛

 ސާބިތުވި ކުށް؛ )ރ(  

 ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ އަދަބު؛ )ބ(  

 ޙުކުމްކުރި ކޯޓާއި ޤަިޟއްޔާ ަނންބަރު؛ )ޅ(  

 ؛ޙުކުމްކުރި ތާރީޚް )ކ(  

 ޙުކުމްކުރަންދެން ބަންދުގައި ހުރިނަމަ ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު. )އ(  
އެއް ޙުކުމަށްވުރެ ގިނަ 

 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 
ނަޑައޅާފައިާވ ޙާލަތެްއގަިއ، ޙުކުްމ   .185 މީހެއްގެ މަްއޗަށް އެްއ ޙުކުަމށްވުރެ ގިނަ ޙުކުމް ކަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި  2014/9ތަންފީޛުކުރާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު 

ޙުކުމުގެ މުއްދަތުން 

 ކެނޑުން 

ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާހާހިނދަކު، ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކުރަންދެން   .186

ދަުޢާވ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުްށ ، ޙާލަތުގައިދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ބަންދުގައި ހުންނަ 

ސާބިތުވެގެން ކޯޓުން އޭާނެގ މައްޗަށް ކުރި ުޙކުމުަގިއވާ އަދަަބކީ ބަންދުކުރުން 

ޙުކުްމކުރަންދެން ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު، ޙުކުމުގެ މުއްދަތުްނ  ،ކަމުގަިއވާނަމަ

ނޑަްނވާނެެއވެ.  ކަ

މަރުކަޒީކޮށް ކުުށގެ ރެކޯުޑ  ،ފީޛުކުރުމުގެ އަމުުރގެ އަސްލާ އެްއގޮތް ކޮީޕއެއް ޙުކުމް ތަން  .187 ކުށުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން 

ބަލަހައްޓަން ހަމަޖެހިފައިވާ ިއދާރާއަށް ފޮނުވަންވާެނެއވެ. ެއފަދަ އިދާރާެއއް ަކނަޑއެޅިފަިއ 

ނުވާނަމަ، މަރުކަޒީކޮށް ކުށުެގ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 އި ބަޔާްނކުރާ އިދާާރއަށް އެ ރެޯކޑުގެ ކޮޕީ ފޮނުވަްނވާނެެއވެ.ގަާވއިދުގަ 

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަްށ ކުށް ސާބިތުެވގެން ކޯޓުްނ އޭނާގެ މަްއޗަށް ކުިރ  )ހ(  .188 ޖޫރިމަނާ ދެއްކުން 

ޙުކުމުގަިއވާ އަދަބަކީ ޫޖރިމަނާކުރުން ކަމުގަިއވާނަަމ، އެ ުޙކުމުަގއި 

ނަޑއަޅާފަިއވާ މުއްދަތުގެ ެތރޭ ގައި މޯލްިޑވްސް އިންލަންްޑ ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަްށ ކަ
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އެ މީހަކު އެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަންވާނެެއވެ. މިގޮތުން ޖޫރިަމނާކުރިކަން އަންަގއިޭދ 

ލިޔުމެއް މައްސަލަ ބަލައި ޙުކުމްކުރި ކޯޓުން ތައްޔާުރކޮށް ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާއަށް 

ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ދޭންވާެނއެވެ. ެއ ލިޔުމުގައި ތިރީަގއި ބަާޔން

 ހިމެނެންވާނެއެވެ.

 ކުށްވެރިާޔގެ ާކކުކަން އަންަގިއދޭ މަޢުލޫމާތު؛  (1)   

 ކުށްވެރިާޔގެ ބައްޕަ ުނވަތަ މަންމަގެ ފުރިހަމަ ނަން؛  (2)   

 ކުށްވެރިާޔގެ ޢުމުރު ނުވަތަ ުއފަން ތާރީޚް؛  (3)   

 ސާބިތުވި ކުށް؛  (4)   

 ޖޫރިމަނާ ދައްކަންވީ ގޮާތއި ޢަދަދު؛  (5)   

 ޙުކުމްކުރި ކޯޓާއި ޤަިޟއްޔާ ަނންބަރު؛  (6)   

 ޙުކުމްކުރި ތާރީޚް.  (7)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ ކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުުމެގ  )ށ(  

މޯލްިޑވްްސ  ،އަސްލާ ެއއްގޮތް ކޮޕީެއްއ އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ ިއދާރާއަށާއި

ަކޒީކޮށް ކުުށެގ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަން އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިީޓއަށާއި، މަރު

 ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރާއަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  )ނ(  

ދައުަލތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އެ ފައިާސ  ،ގޮތަށް ނުދައްަކއިފިނަމަ

އުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުން އެ ފައިސާ ދައުލަތަްށ ހޯދުމަށް ދަ

 ނަގަންވާނެެއވެ.

މަރުކަޒީކޮށް ކުުށގެ ރެކޯޑު ެބލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކަާމގުޅޭ ުއސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ.

ދަރަނި ސާބިތުވިކަން 

 ދެއްކުން  އެންގުމާއި ދަރަނި 
ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްގެ ަޝރީޢަތް ނިމި ޙުކުމްކުރިއިރު އެ ކުުށގެ ސަބަބުްނ  )ހ(  .189

ގެއްލުްނވި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭން ނިންމާފައިވާނަމަ، އެފަަދ 

އެ ފަރާތަށް ދަްއަކންޖެހޭ ދަރަންޏެކެވެ.  ،ގެއްލުުމގެ ބަދަލަކީ ކުށް ސާިބތުވި މީހާ

 ިއވާ ގޮތަށް ެއ ދަރަނި އޭނާ އަދާކޮށް ނިންމަންވާނެެއވެ.ޙުކުމުގައި ބުނެފަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭނީ މަދަނީ މައްސަލަތައް  )ށ(  

 ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ އިބްތިދާއީ ކޯޓަށެެވ.
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ނި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން މައްަސލަ ނިމުމުން ދަރަ )ނ(  

ދަރަނި ލިބެންޖެހޭ  ސާބިތުވީކަން އަންަގއިދޭ ލިުޔމެއް، ކުްށ ސާބިތުިވ މީހާއަާށއި

މީހާއަށް ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ. އެ ލިޔުމުަގއި ައންނަނިވި މަޢުލޫމާތު 

 ހިމެނެންވާނެއެވެ.

 ކުށްވެިރވި މީހާގެ ކާުކކަން ައންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛  (1)   

 ؛އުފަން ތާރީޚް ކުށްވެިރވި މީހާގެ ޢުމުރު ނުަވތަ  (2)   

 ގެއްލުުމގެ ބަދަލުގެ ގޮުތަގއި ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު؛  (3)   

 ޙުކުމްކުރި ކޯޓާއި ޤަިޟއްޔާ ަނންބަރު؛  (4)   

 ޙުކުމްކުރި ތާރީޚް؛  (5)   

 ދަރަނި ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް.  (6)   

ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު 

 ބެލެހެއްޓުން 
ްނވެެގންވާ ލިޔުމުެގ އަްސާލ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާ 189މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .191

އެްއގޮތް ކޮީޕއެްއ، ދަރަންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒީ އިދާާރއަްށ 

ފޮނުވަންވާނެެއވެ. އަދި ދަރަންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މަރުކަޒީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ 

މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންާވ އިބްތިދާއީ ކޯޓުެގ 

 ސާއާބެހޭ ސެކްޝަނަށް އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ފޮނުވަްނވާނެެއވެ.ފައި

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ަގިއ  189ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ބުނެފައިވާ ކޯޓަށް ދަރަނި ދެއްކުމުން، ީވއެންމެ ައވަހަކަށް ދަރަނި ލިބެންވާ 

މަޢުލޫމާތު މަރުކަޒީކޮށް  ފަރާތަށް އެ ފައިސާ ރައްދުުކރަންވާނެެއވެ. އަދި ދަރަނީގެ

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެ ދަރަިނ ދައްކާ ނިންމިކަން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް މި މާއްދާެގ 

 )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ިއދާރާއަށް ލިޔުމަކުން އަްނގަންާވނެއެވެ.

ކުށް ސާބިތުނުވާ ޙާލަތުގައި 

 ބަންދުން ދޫކުރުން 
އެ މީހަީކ ، ތުުނވާކަމަށް ކޯުޓން ޙުކުމްކުރާއިރު ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ ަމއްޗަްށ ކުށް ސާބި  .191

ބަންދުގައި ހުރި މީހެއްނަމަ، އެ މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮްށލުމަށް އެ މީހަކު ބަންދުަގިއ 

 ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނުގެ އިާދރާއަށް ކޯޓުން ަވގުތުން އަްނަގންވާނެެއވެ.
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 އަށާވީސްވަނަ ބާބު 

 ދައުލަތަށް ނެގުން  ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ 

 
ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި 

 ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގުން 
ެއ ފަރާތަށް އެްއވެސް މުދަލެްއ ނުވަަތ  ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ކުރި ކުށުގެ ސަބަބުން   .192

އެ މުދަލާއި ފައިާސ  ،ފައިސާެއއް ލިބިފައިާވކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި 

ނޑަައޅާފަިއވާނަމަދައުލަތަށް ނެގުމަށް ޤާނޫ ެއޮގތަށް އެކަން ކުރުމަށް ކޯޓުން  ،ނަކުން ކަ

އަމުރުކުރަންވާެނއެވެ. އަދި ެއ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު މުދަލާއި ފައިސާ 

އެ ފަިއސާއާއި މުދާވެސް ަދއުލަތަށް  ،ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ 

 ނެއެވެ. ނެގުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރަްނވާ 

މުދަލާއި ތަކެތި ދައުލަތުން 

ނެގުމަކީ އަދަބުގެ ބައެއް 

 ނޫންކަން 

ެއ ފަރާތަށް އެްއވެސް މުދަލެްއ ނުވަަތ  ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ކުރި ކުށުގެ ސަބަބުން   .193

އެ މުދަލާއި ފައިާސ  ،ފައިސާެއއް ލިބިފައިާވކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި 

ނަޑއަޅާ އަދަބުގެ ތެޭރގަިއ  ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރަކީ އެ ކުަށކަށް ކަ

 ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ފަހުން ފެންނަ މުދާ ނުވަތަ 

 ފައިސާ 
ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފަިއވާ މުދަާލއި ފައިާސ ދައުލަތަށް ެނގުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުިރ ފަހުން   .194

ފައިސާ ނުވަތަ އެ މުދާ  ހަމައެފަދަ އެހެން މުދާތަކެއް ނުވަތަ ފައިސާތަކެއް ފެނިގެްނ އެ

 ،ކުރިން ކޮށްފަިއވާ އަމުރުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ތެޭރގައި ހިމެނުމަށް

އިތުރު އަމުރެއް ނެރުމުގެ ނުވަތަ ކުރިން  ،ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް ބިނާކޮށް

 ެއވެ.ކޮށްފައިވާ އަމުރު އިޞްލާޙުކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެ

ދައުލަތަށް ނެގުމަށް 

އަމުރުކޮށްފައިވާ މުދަލެއް 

ނުވަތަ ފައިސާއެއްގެ 

ބަދަލުގައި އެހެން މުދަލެއް 

ނުވަތަ ފައިސާއެއް 

 ދައުލަތަށް ނެގުން 

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނުޮކށް ދޫކޮށްލާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން   .195

ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ކޯޓުްނ  ،އް މެދުވެިރވެއްޖެނަމައަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެިއން ކަމެ

އަމުރުކޮށްފަިއވާ މުދާ ނުވަަތ ފައިސާގެ ބަދަުލގައި އެ ުމދަލުގެ ނުވަތަ ފަިއސާގެ ައގާ 

 އެްއވަރު މުދަލެއް ނުވަތަ ފަިއސާއެއް ެނގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ަދއުލަތަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

 ؛ރާތަކަށް ވިއްކާލާަފއިވުްނ ނުވަތަ ދީފައިވުން އެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ތިންަވނަ ފަ )ހ(  

 ؛އެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ދައުަލތުގެ ބާރު ނުހިނގާ ހިސާބަކަށް ގެންގޮސްަފއިވުން  )ށ(  

އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ފަިއސާގެ ައގު ެއކަށީގެންުނާވ މިންވަރަކަށް ދަށަށް  )ނ(  

 ؛ގޮސްފަިއވުން
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ވަކިނުކުެރވޭ ގޮތަށް ެއހެން މުދަލަކާ ނުވަތަ އެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ފަޭސހައިން  )ރ(  

 ފައިސާައކާ ެއއްކޮށްލާފަިއވުން.

ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ 

 ޙައްޤެއް އޮތުން 
ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ކޯޓުން   .196

 ންވަނަ ފަރާތެްއގެ ޙައްެޤއް އަމުރުކޮށްފަިއވާ ކުްށކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފަިއސާަގިއ ތި

      އޮތްކަމަށްވާނަމަ، އެ ަޙއްުޤ ހޯދުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު 

 އެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް 

ނެގުމުގެ އަމުރު 

 ތަންފީޛުކުރުން 

ަމށް ކޯޓުން ކޮށްފަިއވާ އަމުރަާކ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފަިއވާ މުދަލާއި ފައިސާ ަދއުލަތަށް ނެގު  .197

ނޑައަާޅ ފަރާތަކަށް އަންނަނިވި ކަންަކން ކުރެވިދާނެެއވެ.  ގުިޅގެން ދައުލަތުން ކަ

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފަިއވާ މުދަލާއި ފައިާސގެ ތެރެއިން ދައުަލތަށް ނެގުމަށް ކޯޓުްނ  )ހ(  

 ؛އަމުރުކޮށްފަިއވާ މުދަލާއި ފަިއސާ އަތުލުން

ހޯދާފަިއވާ މުދަލާއި ފައިާސގެ ތެރެއިން ދައުަލތަށް ނެގުމަށް ކޯޓުްނ  ކުށްކޮށްގެން )ށ(  

އަމުރުކޮށްފަިއވާ މުދަލާއި ފަިއސާ ހޯދައި ދެނެގަތުމަށްޓަަކއި ހޯދަންޖެހޭ ހޯދުންތަކާިއ 

 ؛ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކަށް ކުރުން 

ލަތަށް ނަގާިއރު ތިންވަނަ ފަރާތެއްެގ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައު )ނ(  

ޙައްޤަކާ ބެހޭގޮތުން ކޯޓު އަުމރަކުން ނުވަތަ އެްއވެސް ޤާޫނނެއްަގއި ވަިކގޮތަކަްށ 

 ކަމެއް ކުރުން ލާޒިމުކުރާނަމަ އެކަން ެއގޮތަށް ކުރުން.
 

 ނަވާވީސްވަނަ ބާބު 

 އިސްތިއުނާފުކުރުން 
 

ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާހާހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން   .198 އިސްތިއުނާފުކުރުން 

ދަށު ކޯޓަކުން ކޮށްފަިއވާ ޙުުކމެއް، ނުވަތަ ނެރެފަިއވާ އަުމރެއް ނުވަތަ އެއިން ކޯަޓކުްނ 

ނިންމާފައިވާ އެނޫންވެސް ނިްނމުމެއް، ޤާނޫނުއަސާީސއާ ނުަވތަ ޝަރުޢީ އުސޫލަކާ ނުވަަތ 

ވިގެްނ، ެއކަން ފާހަގަކޮްށ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިޯކޓުަގިއ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެ

ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ޙުކުމެއް ުނވަތަ އަމުެރްއ ނުވަތަ ނިންމުމެްއ 

 އިސްތިއުނާފުކުެރވިދާނެެއވެ.

ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް 

ކުރި ޙުކުމް 
އީ މަސްއޫލިއްޔަުތ ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނުަވތަ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ޖިނާ )ހ(  .199



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 67 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

 131 

އުފުލަންނުޖެހޭކަމަށް މައްސަލަ ބެލި ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުުމެގ  އިސްތިއުނާފުކުރުން 

 އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން އިސްިތއުނާފުުކރާއިރު ދަޢުވާ ލިބުނު  )ށ(  

ާނފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުންނަންޖެހޭ މީހަކީ ހައިކޯޓުގެ އިސްތިއު

މީހެއް ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އޭނާ ބަންދުކުރުމުގެ 

އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ހައިކޯުޓގައި އެދުުމގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

އިވާ ފަދައިން ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެދުމުން، މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބުނެފަ )ނ(  

ނިޑާޔރުން ނިންމައިފިނަމަ،  ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ހައިކޯޓުގެ ފަ

މި ޤާނޫނުގެ ތިންވަނަ ބައިގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން 

ނޑިޔާރުންެގ ކިބައިން އެދުމުެގ އިޚްިތޔާރު ދަ ޢުވާ ލިބޭ މީހާައްށ ދޫކޮށްދިނުމަށް ފަ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް 
ކުރި ޙުކުމް 

 އިސްތިއުނާފުކުރުން 
 

ދަޢުވާ ލިޭބ  ،މީހެއްގެ މަްއޗަށް ކުށް ސާިބތުވާކަމަށް ދަށު ކޯަޓކުން ކޮްށފައިވާ ުޙކުމް  .211

 ފަރާތުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު 
 ން އިސްތިއުނާފުކުރު 

ނަޑއަޅާަފއިވަނީ އަދަބު ަކނޑަެއޅުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަްށ   .211 މައްސަލަ ބެލި ކޯޓުން އަދަުބ ކަ

ނޑަެއިޅ އަދަބު އިސްިތއުނާފުކުރުމުެގ  ،ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ މައްަސލަ ބެލި ކޯޓުން ކަ

 އިޚްތިޔާރު ދައުލަތަާށއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް 
ނެގުމަށް ކުރާ އަމުރު 

 އިސްތިއުނާފްކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ އަށާވީސްވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތެގމަތިން ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ   .212

މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުުރ އިސްތިއުނާފުކުރުުމގެ ޙައްުޤ 

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ރީމް ކޯޓުގައި ސުޕް 

 އިސްތިއުނާފުކުރުން 
ހައިކޯޓުަގއި އިސްތިއުނާފުކުިރ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާގޮްތ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ުނވަަތ   .213

ޝަރުޢީ އުސޫލަާކ ނުވަތަ ާޤނޫނަކާ ޚިލާފުކަމަށް ޤަބޫލުުކރެވިގެްނ، އެކަން ފާހަަގކޮށް، 

 ވެ.ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން އިސްތިއުނާފުކުެރވިާދނެއެ
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 ހަތްވަނަ ބައި 

 އެހެނިހެން 

 
 ތިރީސްވަނަ ބާބު 

 ޢާންމު މާއްދާތައް 
 

ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރުމުގެ 

 އުސޫލު 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައިގެން މެނުވީ ާޤނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް   .214

މަލުކުރާެނ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަްނކަމުަގއި، އެ އަުމރު ދޫކުރުމުގައި ޢަ

ގަާވއިދެްއ، އަންނަނިވި ުއސޫލުތައް އެކުެލވޭގޮތަށް ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައި، 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ވަކި ކޯަޓކަށް ޚާއްަޞެވގެންާވ ކަމަކަށް އެކަްނވުމުގެ ބަދަުލގަިއ، ެއކި ކޯޓުތަުކެގ  )ހ(  

ނޑިޔާރުންގެ ތެެރއިން މާލޭގައި ކޯޓު އަމުރު ޫދކުރެވިދާނެ މަދު      ވެގެްނ ފަ

ނޑިޔާރުން ަކނޑަެއޅުން؛ 15  )ފަނަރަ( ފަ

ނިޑޔާރަކު ކޯޓު އަުމރު ދޫކުރުމަށް ހަފްތާއެއްގެ ެތރޭގައި ޚާއްަޞވާންޖެހޭ  )ށ(   އެއިން ފަ

ނޑަެއޅުން؛  ދުވަސް ކަ

 ވިދިވިިދގެން ދެ ދުވަހު އެއް ަފނޑިޔާަރކު ކޯޓު އަމުރު ދޫނުުކރެވޭނެ ގޮްތވުން؛ )ނ(  

ނޑިޔާރުން ދައުުރވާ އުޫސލަކުން ކޯޓު އަމުުރ  ކޯޓު އަމުރު )ރ(   ދޫކުރުުމގައި ފަ

 ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު ހަމަޖެހުން؛

ނިޑޔާރަުކ ނިސްބަތްވާ ކޯޓަކުްނ  )ބ(   ނޑިޔާަރކު ދޫކުރާ ކޯުޓ އަމުރަކީ، އެ ފަ އެ ފަ

 ދޫކުރާ ކޯޓު އަމުރެްއކަމުަގއި ެބލުން؛

ނޑަެއޅުން؛އަތޮޅުތަުކގައި ކޯޓު އަމުރު ދޫުކރާނެ މެޖިސްޓްރޭ )ޅ(    ޓުން ކަ

ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރުަމކީ، ަފނޑިޔާަރކު ހުންނަ ތަނަކަްށ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ  )ކ(  

އިދާރާގެ އޮފިސަރުން ގޮްސ، އެކަމާުގޅޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން، އެ އަމުރު ދޫކުރުާމިއ 

ނޑައަޅަންޖެހޭގޮތަށް އޮްނނަކަމަކަށްވުން.  ދޫނުކުރުމާމެދު އެ ވަގުތު ގޮެތއް ކަ

ކުއްޖެއް ނުވަތަ ކުޑަ 
ނަފްސާނީގޮތުން ނުވަތަ 

ޖިސްމާނީގޮތުން އުނިކަމެއް 
ލިބިފައިވާ މީހުންނާމެދު 

 ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލު 

ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުުހމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުަޑކުއްެޖއް ނުވަތަ ނަފްސާނީ  )ހ(  .215

ތަ ކަންފަތަށް ގޮތުން ގެއްލުެމއް ލިބިފައިވާ މީހެއް ނުވަތަ ލޮލަށް ފެނުމުގައި ނުވަ

އަުޑއިވުުމގައި ުނވަތަ ވާހަަކ ދެއްކުމުަގއި އެކަީށގެންާވ ވަރަށްވުެރ ބޮޑަްށ 
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އުނިކަމެއް ހުރި މީހެއް ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހެއް ކަމުަގއި، ޤާނޫނު 

ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް އެފަދަ މަޢުލޫމަތެއް 

އެ މީހަކާމެދު ، ހިނދަކު ެއކަމާ ދެކޮޅަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާހާ  ،ލިބިފައިވާނަމަ

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެފަދަ ސިފަެއއް ހުރި މީހެއްގެ ގޮުތަގއި ބަލައިގެންެނވެ.

ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުކުެރޭވ ފަރާތަކީ ކުަޑކުއްެޖއްނަމަ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުްނ  )ށ(  

     އެ ކުއްޖެްއގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަަތ ގެއްލުން ލިބިފަިއވާ މީހެއްަނމަ، އަދި 

ނުަވތަ ނަފްސާނީ ގޮތުްނ  އެ ުކއްޖެްއގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހަކު،

ގެއްލުމެއް ލިބިފަިއވާ މީހަާކ ޙަވާލުެވގެން ހުންނަ މީހަކު ނުވަތަ އެ މީހެއްެގ 

މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހަކު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތުން 

ހިއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ކަންކަމަކީ އޭނާ ހާޒިުރވުމުގެ މަޤްޞަދުކަްނ ހާޒިރުކުރަންޖެ

 އަނގަބަހުންނާއި ލިޔުމުން އެ މީހަކަށް އަންގަންވާެނއެވެ.

ކުޑަުކއްޖާއަށް ނުވަތަ ނަފްާސނީ ގޮތުން ގެއްލުން ލިބިފަިއވާ މީހާއަްށ   (1)   

 ؛ލަފާދިނުމަށް

ން ލިބިފައިވާ މީހާއާމެުދ ކުޑަުކއްޖާއާމެދު ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލު  (2)   

ޢަމަލުކުރެވެނީ ޢަދުލުވެރި އަދި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިންޯތ 

 ؛ ބެލުމަށް

ކުޑަުކއްޖާ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ެގއްލުން ލިބިފައިވާ މީހާ ބުނަން   (3)   

 އެ ުކއްޖާއާ ނުަވަތ ، ބޭނުންވާ ވާހަަކއެއް ބުނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށާއި

 މަލާތްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް.އެ މީހާއާ މުޢާ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުަޑކުއްޖެްއގެ ބެލެނިވެިރއެއް ނުވަތަ އެ ުކއްޖެްއެގ  )ނ(  

ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފަިއާވ  މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހެއް

ދިފާޢުކުރެވޭނެ  ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު މީހަކާ ޙަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހެއް

އެ ުކއްޖަކަށް ުނވަަތ އެ މީހަކަްށ ޤާނޫނީ ަވީކލެއްެގ އެހީ ހޯދުމަށް ، މީހަކު

އެއީ އެ ުކއްޖެްއ ނުވަތަ އެ މީހަކު ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެހީ ހޯދުމަށް  އެދެފިނަމަ،

 އެދުނީ ކަމުަގއި ބަލަންވާނެެއވެ.

ފަިއާވ މީހަކު ހައްޔަރުގަިއ ކުޑަުކއްޖަކު ނުވަތަ ނަފްސާީނ ގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބި )ރ(  

 އެ ކުއްޖަކު ނުަވަތ ، ނުވަތަ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން
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އެ މީހެއްގެ ޙާލަާތއި، އެ ކުއްޖަކު ުނވަތަ އެ މީހަުކ ހައްޔަރުަގއި ނުވަަތ 

ެއކަމުގައި އެ މީހަކަށް ، ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުން ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއި

އެ ކުްއޖަކާ ނުވަތަ އެ މީހަާކ  ،ންނަ އެންމެ ރަނގަުޅގޮތް ުހށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުފެ

ޙަވާލުެވގެންހުރި މީހާއަށް ނުވަތަ އެ ކުއްޖެްއގެ ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު 

 ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހާއަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

ނަފްސާނީ ނުވަތަ 

ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް 

ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 

 ތައް ޙައްޤު 

ނަފްސާނީ ނުވަަތ ، ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައާއި ޝަރީަޢތުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްަގއިެވސް )ހ(  .216

ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހެްއގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު 

 ދިފާޢުނުކުރެވޭ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ނުވަތަ ބަޔާން ނަަގއި ނުވަތަ އެނޫްނ  ހަކާ ުސވާުލކޮށްތަޙްޤީޤުގައި އެ މީ  (1)   

ގޮތަކަްށވެސް ތަޙްޤީުޤގަިއ އޭނާާއ މުޢާމަލާތްކުރަންވާނީ އޭާނާއ 

ޙަވާލުެވގެން ހުންނަ މީހެއްގެ ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ިދފާޢުކުރެވޭނެ 

 މީހެއްގެ ހާޒިުރގަެއވެ.

އި ޭއނާއާ ކުރެޭވ ތަޙްޤީޤުގަ ، އެ މީހަކާމެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި  (2)   

އޭާނ ދީފައިާވ ބަޔާންތަކާިއ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންަތްއ ، ސުވާލުތަާކއި

ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް އެ މީހަކަށް ވިސްނިފައިވާކަން ޔަޤީންކުރުމަީކ 

 ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާެއކެވެ.

 އޭނާގެ ަނފްސާނީ އަދި، އޭނާ ހައްޔަރުކުރާނަމަ ނުވަަތ ބަންދުކުރާނަމަ  (3)   

ޖިސްމާނީ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމުަގިއ 

ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގައި އޭާނގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާުރގަިއ 

ކުރަން ދަތި ޟަރޫރީ ކަންަކން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް އޭނާ ހައްޔަރުުކާރ 

 ވެ.ނުވަތަ ބަންދުކުރާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާެނއެ

 ޖިނާއީ އެްއވެސް އިޖުާރއަތެްއ އެފަދަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހިންގުމުގަިއ،   (4)   

އެ މީހެއްެގ ނަފްސާނީ ނުވަަތ ޖިސްމާނީ ޙާލަތާ އެކަށީގެްނނުވާ ބުރަެއްއ 

 އެ މީހަކާ ކުރިމަތިކޮށްގެންުނާވނެއެވެ. 

ެނ ބަންދުގައި ތިބޭ އެހެން މީހުންގެ ފަރާތުން އޭާނއަށް އަނިޔާެއއް ނުލިބޭ  (5)   

ނުވަތަ ގޯނާެއއް ނުވާނެފަަދ ގޮތަކަށް އޭނާ ބަންދުކޮްށފައި ބަހައްޓާ 

 ފަރާތުން ކަންކަން އިންތިޒާމްުކރަންވާނެެއވެ.
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އޭނާއަކީ ލޮލަށް ފެނުމުގައި އުނިކަމެއް ލިބިފަިއވާ މީހެއްނަމަ ނުވަތަ   (6)   

އޭނާ ދީފަިއވާ ބަޔާނުަގއި ޮސއިކުުރވުމުެގ ، ލިޔަންކިޔަން ނޭނގޭ މީހެއްނަމަ

އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ނުވަތަ ޝަރީަޢތްކުރުމުގަިއ ، ކުރިން

ބައިވެރިުނވާ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް އޭނާ ދީފައިވާ ބަާޔން އޭނާއަްށ 

 އިްއވަންވާެނއެެވ.

އޭނާއަކީ ކަންފަތަށް އަޑުިއުވމުގައި އުިނކަމެއް ލިބިފައިާވ މީހެއްނަމަ   (7)   

އާމެދު ކުރެވޭ ތަޙްީޤުގގައި ުނވަަތ އޭނާ ، ނުވަތަ ވާހަކަނުެދއްކޭ މީހެއްަނމަ

ޝަރީޢަތުގައި އޭނާއަްށ އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކަިއ، ެއފަދަ މީހަކާ 

މުޢާމަލާތްކުރަން އެނގޭ ީމހަކު ީވއެންމެ ައވަސް ުފރުޞަތެއްަގިއ 

 ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާެނެއވެ.

އެ މީހަކާ ، ބިފައިވާ މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުމެއް ލި )ށ(  

ޙަވާލުެވގެން ހުންނަ މީހެއް ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ 

މީހެއްގެ ހާޒިރުަގއެވެ. ެއހެންނަމަވެސް، އެފަދަ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު 

ކުރުމަީކ ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހަކު ނެތް ޙާލަތެއްަގއިެވސް، އެފަދަ މީހަކު ބަލައި ފާސް

މައްސަލަިއގެ އެންމެހައި ޙާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ 

ކަމެއްކަމަށް ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އޮފިސަރަށް ޤަބޫލުކުރެިވއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ 

)ނ( ގައިވާ ކަްނކަން ފުރިހަމަވާ ގޮތެްއގެމަތިން އެފަދަ މީހެއްގެ ޣައިރު ހާޒިުރަގިއ 

 މަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ.އެކަން ކުރު

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުމެްއ ލިބިފައިވާ މީހެއްގެ  )ނ(  

މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހަކު ނެތް ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ މީހަކު ބަލަިއ 

ފާސްކުރަންވާނީ، މޯލްިޑވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޮއފިސަރެއްނަމަ، ސަބް 

ންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ ރޭންކަށްވުރެ މަތީ ރޭންކެއްގެ ވެިރއެްއގެ ހުއްަދ އި

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. އެނޫން އިާދރާއެްއގެ އޮފިސަރެއްނަމަ، އެ އިދާރާެއއްގެ ކަމާބެހޭ 

 ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެިރއެްއގެ ހުްއދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. 

ސްކުރާ ޮކންމެ ފަހަރަކު، އެކަްނ މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މީހަކު ބަލައި ފާ )ރ(  

      އެގޮތަށް ކުރި ސަބަބު ަބޔާންކޮށް، ލިޔުމުން ރެކޯުޑކުރަންވާނެެއވެ. އަިދ 

އެ ލިޔުމުަގއި އެ މީހަކު ަބލައި ފާސްކުރި އޮފިސަާރއި، އެކަމަށް ހުއްދަ ދިްނ 
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 ވެރިެއއްގެ ސޮިއކޮށްފައި އޮންަނންވާނެެއވެ.
ހޭބިއަސް ކޯޕަސް ރިޓަކަށް 

 އެދުން 
މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަިއވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ ހައްޔަރުްނ  )ހ(  .217

ދޫކޮށްލުމަށް އެދި، އޭނާއަށް ުނވަތަ އޭާނގެ ބަދަލުަގއި އެހެން ފަރާތަކަށް ހޭބިއަްސ 

 ކޯޕަސް ރިޓަކަށް އެދި ހުށަހެިޅދާނެއެވެ.

ދި ހުށަހަޅާއިުރ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ހޭބިއަސް ކޯަޕސް ރިޓަކަްށ އެ )ށ(  

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު އެކުލެޭވ ބަޔާނެއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ މީހާ ހައްޔަރުކުރި ތާރީޚާއި އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިާވ   (1)   

 ތަން؛

 ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ މީހާ ހައްޔަުރކުރި ފަރާތް؛  (2)   

މަށް ބެލެވޭ ނުވަަތ ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ މީހާ ހައްޔަރުކުރި ސަބަބު ކަ  (3)   

 ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތައް.

ހައްޔަުރޮކށްފައިވާ މީހާ ދީފައިާވ، ، މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ަބޔާނަކީ  )ނ(  

 އަދި އޭނާ ސޮިއކޮށްފަިއވާ ތެދު ބަޔާނެއް ކަމުަގއި ވާންވާނެެއވެ.

ާވ މީހާ ހައްޔަރުަގިއ މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، ހަްއޔަރުކޮށްފައި  )ރ(  

ހުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ އަިމއްލައަށް މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ބަޔާްނ 

  ދެވެން ނެތްކަމަށް ޯކޓަށް ާސބިތުކޮށްދެވޭނަމަ، އޭނާެގ ފަރާތުން އެހެން މީހަުކ 

 އެ ބަޔާން ދިނުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ޓަށް މައްސަަލއެއް ހުށަަހޅަނީ، ކޯޓު އަމުރެްއެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯ )ބ(  

ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަުމގަިއވާނަމަ، އެ މާއްދާގެ ދަށުން 

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައާެއުކ އެ އަމުރެްއގެ ކޮީޕއެްއވެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ްނާވނީ، ހައްޔަރުކުރުމުެގ މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަާޔންކުރާ އަމުރުގެ ކޮޕީ ވާ )ޅ(  

 އަމުރު ނެރުނު ފަރާތުގެ ސޮއި އަދި/ނުވަތަ ިސއްަކއެއް ހިމެނޭ ކޮޕީއަކަެށވެ.

ަހއްޔަރުކުިރ ފަރާތުަގިއ ، މި މާއްދާގެ )ބ( ަގއި ބަާޔންކުރާ އަމުރުެގ ކޮީޕއެއް  )ކ(  

   އެދުމުންވެސް ހައްޔަުރކޮށްފަިއވާ މީހާއަށް އެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާނަމަ،

  އެ އަމުރުގެ ކޮޕީައކަށް އެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ކަމާިއ، ހައްޔަރުކުރި ފަރާތުން 

އެ އަމުރުގެ ކޮޕީެއއް ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާ ކަްނ ބަޔާންކޮށް، ކޯޓަށް 

 ބަޔާނެއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.
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ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާ 

 ހާޒިރުކުރަން އަމުރުކުރުން 
ނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހޭބިއަސް ކޯޕަސް ރިޓަކަށް އެިދ ވަ 207މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .218

ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަަލ ނިސްބަތްވާ މީހާ ހައްަޔރުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ 

އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަްނ ނުވަތަ ނޫންކަމާމެދު ކޯޓުން ގޮތެްއ 

ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި، ހަްއަޔރުކޮށްފައިވާ މީހާ ކޯޓަްށ ހާޒިރުކުރުމަށް އޭާނ  ކަ

 އްޔަރުކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް ކޯުޓން އަމުރުކުރަންވާނެެއވެ.ހަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ކުރާ އަމުރާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން،  )ށ(  

ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަކީ، އޭނާ ހައްޔަުރުކރި ފަރާތުގެ މައްޗަށް 

 ލާޒިމު ކަމެކެވެ.

ދަށުން ކޯޓުން ކުރާ އަމުރާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިްނ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ނ(  

ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ މީހާ ކޯޓަްށ ހާޒިރުނުކޮށްފިނަމަ، ހައްޔަުރކުރާ ފަރާތުން ކޯުޓެގ 

ޙުރުމަތާ ޚިލާފުވީ ކަމުގައި ބަލައި، އެ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކޮށް، 

ނޑައަޅާަފއިވާ ުއސޫލުން ކޯޓުގެ ޙުރުމަތާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކު ރުމަށް ކަ

 އެ ފަރާތާމެދު ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

 ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 
ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ 

ގޮތުގެމަތިންކަން ނުވަތަ 
 ނޫންކަން ކަނޑައެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ކުރާ އަމުރާ އެއްގޮްތވާ  208މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .219

ހަްއޔަރުަގިއވާ ީމހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، ޭއނާ ހައްޔަރުކޮށްަފއިވަީނ  ގޮތުގެމަތިން

        ޤާނޫނާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިންކަން ސާބިތުކޮށްދޭނީ، އޭާނ 

 ހައްޔަރުކުރި ފަރާތުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ހައްޔަުރގަިއވާ މީާހ ހައްޔަރުކޮށްފަިއވަނީ  )ށ(  

ގޮުތގެމަތިންކަން އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ފަރާތަށް  ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ

ސާބިތުކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ، ޭއނާ ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ކޯޓުން އަމުރު 

 ކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ހައްޔަުރގަިއވާ މީާހ ހައްޔަރުކޮށްފަިއވަނީ  )ނ(  

އްޔަރުކުރި ފަރާތަށް ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންކަން އޭނާ ހަ

ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެނަމަ، ޭއނާ ހައްޔަރުކޮށްަފއިވަީނ ޤާނޫނާ އެްއގޮްތާވ 

ނަޑއަޅަންވާެނއެެވ.  ގޮތުގެމަތިންކަން ކޯޓުން ކަ

މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިހުރީ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިހުރީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް  )ހ(  .211 ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން 

ނޑަ ައޅައިފިނަމަ، އޭނާއަށް ލިބުނު ގެއްލުުމގެ ބަދަލު، އޭނާ ބަންދުކުރި ކޯޓަކުން ކަ
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ފަރާތުގެ ކިބައިން ލިބިދިނުްނ އެދި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނީ މަދަނީ  )ށ(  

ތުަގއި، ެއފަދަ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ިއޚްތިޞާޞް ލިބިގެންާވ މައްސަލަެއއްގެ ގޮ

 ކޯޓަކަެށވެ.

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ތިރީަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންކަާމ  )ހ(  .211 ގަވާއިދު ހެދުން 

 ގުޭޅގޮތުން ަގވާއިދު ހަދާނީ ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ތަޙްޤީޤުކުރުމާގުޅޭ ކަންކަުމގައި ގަާވއިުދތައް ހަދާނީ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  (1)   

 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަުކންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާ އުފުލުމާއި ދަޢުވާކުރުާމުގޅޭ ކަންކަމާ   (2)   

 ގުޭޅގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިުދތައް ހަދާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއެވެ.

ޢަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތަްއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަރީ  (3)   

 ހަދާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކޯޓުތަުކގެ އިދާީރ 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ހިންގުމާ ގުޭޅގޮތުން ގަާވއިދު ހެދުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ޯކޓުތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުެގ 

 ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދެއް ހެދުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅަެއވެ. ދަށުން ވަކި ކޯޓަކުން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަާވއިދުތަްއ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  )ނ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި ހަދަިއ  3ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހި  )ހ(  .212

)އަެށއް( ަމސް ހަމަވާ ދުވަހުން  8ސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުަގއި ާޝއިޢުކުރާތާ 

 ފެށިގެންނެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން  )ށ(  

މުންދިޔަ ޢާންމު ޖިނާއީ އިޖުާރއަތާުގޅޭ އެންމެހައި ުއސޫލުތަްއ ޢަމަލުކުރެވެ

 ބާޠިލުވީެއވެ. 

ނަޑއެޅުމުގެ ޚާްއަޞ  )ނ(   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފަިއވާ ޖިނާއީ ކުށް ކަ

ނޑަައޅައިދީފަިއާވ  ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ކަމެއް ުކރުމުގެ ޚާއްޞަ އުސޫލުތަެކްއ ކަ
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ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު އަންނަނިވި ޙާލަތުގައި ފިަޔވަިއ، މި ޤާނޫ

ކަންކަމުަގއި ޢަމަލުކުރަންވާީނ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ަގވާއިުދގަިއ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ކޯޓު އަމުރު ހޯދަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި އެ އަމުރަށް އެދުމުަގއި އަިދ އެ އަމުުރ   (1)   

 އެ ައމުރު ތަންފީޛުކުރުމުގައި؛ކޯޓުން ނެރުމުގައި އަދި 

މީހުން ހުއްޓުވުމާއި، ިހފެހެއްޓުމާއި، ހިފައި ަހއްޔަރުކުރުާމިއ   (2)   

 ބަންދުކުރުމުގައި؛

 ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްގެ ތަޙްޤީުޤ ހިންގުމުގަިއ؛  (3)   

ޖިނާއީ މައްސަލަެއްއގެ ދަޢުާވ އުފުލުމުގަިއ ނުވަތަ ދަުޢވާ ދޫކޮށްލުމުގަިއ   (4)   

 ނބުރާ ގެަނުއމުގައި؛ނުވަތަ ދަޢުވާ އަ

 ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްގެ ޝަރީަޢތް ހިންގުމުގައި؛  (5)   

 ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްގެ ުޙކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ؛  (6)   

ނޑައަޅާަފއިާވ ޢާންމު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތަކާ ގުޭޅގޮތުން.  (7)     މި ޤާނޫނުގައި ކަ

 މާނަކުރުން 
ނުވާހާހިނދަކު، އަންނަނިވި ލަފްޒުތަާކއި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި މި ޤާނޫނުގައި   .213

 ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ ެއ ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ިތރީގައި ދީފަިއވާ މާނަެއވެ.

"އެހެން ޤާނޫނެއް" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  )ހ(  

ނަޑއެޅުމުގެ ާޚއްޞަ ޤާނޫަނކަ  ށެވެ.ފާސްކޮށްފައިާވ، ޖިނާއީ ކުށް ކަ

އެންމެންނަށްމެ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް  ،"ޢާންމު ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ )ށ(  

އަބަދުމެ ހުޅުވާލެވިަފއިވާ ަމާގއި ޯގއްާޗއި ބިމާއި ޢާންމު ަމއިދާންތަކާއި ާޕކްތަކާިއ 

އަމިއްލަ ތަންތަން ކަމަށް ނުބެލެވޭ ބިމާއި ޯގއްާޗއި ިޢމާރާތަށެވެ. ޢާންމުކޮށް 

ށް ވަދެނިކުމެވޭގޮަތށް ހުޅުވިގެްނވާ ފިހާަރތަކާއި ކެފޭތަކާިއ މީހުންނަ

ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ަސއިހޮޓާތަކާއި އެފަދަ ތަންތަނުގެ ތެރެިއން ތަނެއްގައި ކުެށްއ 

ހިނގައިފިކަމަށް ުނވަތަ ުކށެއް ހިނގަމުންދާކަމަށް ެއކަށީގެްނވާ ސަބަެބއްެގ 

ވެސް ޢާންމު ތަނެއްގެ މާނަިއަގިއ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތުހުމަތުކުރެވޭހިނދު، އެތަނަކީ 

 ހިމެނިގެންވާނެ ތަނެކެވެ.

މީހެއްެގ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަީރ  ،"އަމިއްލަ ތަންތަން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ  )ނ(  

ކުރެިވގެންވާ ޯގއްާޗއި، ެގާއއި، ބިމާިއ، ޢިމާރާތާއި، މީހުން ދިރިއުޅުމަށް 
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ަވިކ އިދާރާައކުން ަވިކ ބޭނުންކުރާ ޭގގެއަާށއި ގޭބިސީއަށާއި އޮފީހަށާއި، 

އުސޫލަކުން ަވކި ބަެއއް ބޭުނންކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯްއާޗއި ޢިމާރާތާއި ހޯލާއި 

 މައިދާންތަކަށެވެ.

ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައިގެން ކުރަންޖެހޭ  ،"ކޯޓު އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ރ(  

ނޑިޔާަރުކ ދޫ ކުރާ ހުއްދައަށެވެ. ކަމެއް ކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ފަ

ނޑިޔާަރކު ކުރާ އަުމރަށެވެ.  ނުވަތަ ފަ

ނޑިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޖިނާއީ ަމއްސަލަތައް ބެލުމުެގ  )ބ(   "ފަ

އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ ދަށު ކޯޓުތަކާިއ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓާިއ، 

ނޑިޔާރުންނަށެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ ފަ

 ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓަެށވެ."ހައި )ޅ(  

 "ސުޕްރީމް ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުސޕްރީމް ކޯޓަށެވެ. )ކ(  

"ސާމްޕަލް ނެގުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ ލެިއން ނުވަތަ އިސްތަށިން  )އ(  

ނުޑގެ އެނޫްނެވްސ ނުވަތަ ނިޔަފަތީގެ ދަށުން، ނުވަތަ  ދަލުން ނުވަތަ ހަށިގަ

ދިޔައެްއ ނުވަަތ ތެތްކަމެއް ިހމެނޭގޮތަށް، ހަށިަގނުޑގެ ތެެރއިންނާއި ހަށިަގނުޑެގ 

 ބޭރުން ސާމްޕަލެއް ނެގުމަށެވެ. 

"ޑީ.އެން.އޭ" ނުވަތަ "ީޑއޮްކސިރައިބޯ ނިއުކްލިކް އެސިްޑ" ކަމަށް ބުނެފައި  )ވ(  

އި ެއކުލެވޭ އެންމެ ައސާސީ ވިހުދަ ނުވަތަ އެވަީނ، ދިރޭތަކެތީގެ ހަށިަގނޑުގަ 

ނޑެއް ފަަދއިން ވަރަށް ފުރިހަަމ  ޔުނިޓު ނުވަތަ ސެްލގެ ނިުއކްލިއަްސގެ ވިުއގަ

ތަރުތީބަކުން އެތުރި ރަްއކާކުރެވިަފއިވާ ވިރާސީ ސިފަތަކާއި ނަސްލާިއ 

 ގުނަވަންތަުކގެ މަސަްއކަތްތަްއ އޭގެ މަްއޗަށް ބިނާވެަފއިވާ ވިރާސީ ބަހާއަެށވެ. މި 

ވިރާސީ ކުރެހުން، ނިބޫ ނުވަތަ ގަރުަބގަތުމުަގއި ެއއް ޖިންސުގެ ެއްއ 

 ކުއްޖަކަްށވުރެ ގިަނކުދިން ފިޔަވައި ތަފާތެެވ.

"ފުލުހުންގެ މަރުކަޒު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  )މ(  

  އުފައްދައި ހިންަގއި ކޮންމެ ިއދާރާއަކަށް ނުވަތަ މަރުަކޒަކަެށވެ.

"ޖިނާއީ ކުށެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާއީ  )ފ(  

ނޑަައޅާފަިއވާ ކޮންމެ ކުށަކަށެވެ.  ކުށް ކަމުަގއި ކަ

ނަޑއެޅުމުެގ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ދ(   "ޖިނާއީ ކުށް ކަ
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ކުގެ ތެރެއިން ޖިނާއީ ުކްށ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނުތަ

ނަޑއެޅުމުގެ ޤާނޫނުތަކާިއ، ވަކި ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ކަމަކާގުޅޭ ޤާނޫނެްއގަިއ  ކަ

 ޖިނާއީ ކުށްކުށާުގޅޭ މާއްދާތައް އެކުެލވޭ ޤާނޫނުތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

"ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  )ތ(  

 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ފަރާތަށެވެ. 220ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

"ކުށުގެ ވެށި" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަީނ، މީހަކު ކުށް ކުރި ަތނާއި، ކުްށކުރުމަށްފަހު  )ލ(  

އެނބުރި ދާ ދިއުމާއި، ފިލަން ނުވަތަ އެއްެޗއް ފޮރުވުމަްށ ވަދެ ހުންނަ ކޮންމެ 

 ތަނަކަށެވެ.

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ ުކށެއް ކޮށްފަިއވާ ކަމުެގ "ސަރަވއިލްކުރުން"  )ގ(  

ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމުގެ ނުަވތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމުގެ ހެކި ހޯދުމަށްޓަކައި، ނުވަަތ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ޖިނާއީ ޙަރަާކތެއްގެ އިންޓެލިޖެންސް އެްއުކރުމަށްޓަކައި، ކެމެރާ، 

ލެްޓރޯނިކް ވަޞީލަތްަތްއ މައިކްރޮފޯން، ޓޭޕް ރެކޯޑަރ، ވަޔަރ ޓެޕްފަދަ އި

ބޭނުންކޮށްގެން މީހުންގެ މުޢާމަލާތްތައް އަޑުއެހުމާިއ، މީހުންގެ ޙަރަކާތްތައް 

 މޮނިޓަރކުރުމާއި، މީހުންނާއި ތަންތަން ބަލައި އޮބްޒަރްވކުުރމަށެވެ.

"ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިާޔޒު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ބޭރު ދައުލަތެްއެގ  )ޏ(  

ުމގައި ވުމުްނ، ނުވަތަ ބޭރު ަޤއުމެްއގެ ސަފީރަކަށް ވުމުން، ޢިއްޒަތްތެރިެއއްކަ

ނުވަތަ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން ޑިޕްލޮމެޓިްކ އިމްތިޔާޒު ދީފައިާވ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުައއްސަާސއެއް ތަމްޞީލުކުރާ ފަރާތަކަށްވުމުން، ނުވަަތ 

ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަކަށްވުމުން، އެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެްއެގ ދަށުން އިމްތިޔާޒު

 ފަރާތަކަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ަފރާތުންދޭ އިމްތިޔާޒަށެވެ.

________________________ 


