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 ތިންަވނަ ަވނަ އަހަުރގެ  2022ުދވަުހ ޭބއްެވވި ަރއްޔިތުްނގެ މަިޖލީުހެގ  ހޯމަިވ  7 ނޮވެންބަރު  2022
އަްށ ( ޤާޫނނު ޖިާނއީ އިޖުރާައތުގެ ) 2016/12 ނަންބަރު  ޤާޫނނު "ޅަ ަވނަ ޖަލްާސއިން ފާސްކު 33ދައުރުގެ 

           ،ންމަތީ ވަަނ މާްއދާަގއިާވ ގޮުތގެ 92 ޤާޫނނުއަސާީސގެ ިބލު" ެގނައުުމގެ އިްޞލާޙު  ަވނަ  4

ދުވަހު ަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤ  ުބރާސްފަތި( ވި 30 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1444)  24 ނޮެވންބަރު  2022
 ދިެވހިސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުގަިއ މިއަުދ ޝާއިުޢ ކުރެިވއްޖެެއވެ. ،ޤާނޫނަަކށްވެމި ިބލު  ،ކުރެއްވުމުން
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 2022/21 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

   
                  )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  4

 

 .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް  އަންނަނިވި ޤާނޫނު( އަށް)ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 68ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

ބަންދުން ދޫކުރާއިރު 
 ފުރުން މަނާކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  65ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނުވަތަ  64މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .68

ދަށުން އަމުެރއް ކުރުމާ އެުކއެކީގައި، އެ މީހެްއެގ ވަނަ މާއްދާގެ  66ނުވަތަ 

ވަގުތަުކ  ޕާސްޕޯޓު ހިފެެހއްޓުމަށް އަުމރުކުރުުމގެ އިޚްިތޔާރު، ުނވަތަ އޭނާ އެ 

ން މަނާުކުރމުގެ ނުވަަތ އުހުިރ ރަްށ ނޫން ެއހެން ރަށަކަްށ ފުރަިއގެންދި

 ްނ މަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ފަނޑިޔާރަށްއުދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރަށްދި

 ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ޕާސްޕޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއަވނީ، ކަމާބެހޭ  )ށ(  

ރަސްމީ އިާދރާއަކުން ވަކި ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓާއި ަދތުރުކުރުމަްށ 

 ޞައްޙަވާ އެނޫްނވެސް ރަސްމީ ކޮންމެ ލިޔުމެްއ ހިމެނޭގޮތުންެނވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 75ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 

މީހަކު ކުެށްއ ކުރަމުންދާކަމަްށ ނުވަަތ ކުށެްއ ކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ކުެށްއ  ))ހ .75 ފުރުން މަނާކުރުން 

ކުރަން އުޅޭކަމަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ އެކަށީގެްނވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަަމ، އަދި އޭާނ 

ެބލުމުގައި އެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަެކއް ުހރިނަމަ، ފިލައިގެން ދާްނއުޅޭ ކަމަށް 

ކޯޓު އަުމރެއްެގ ދަށުްނ އޭާނ ފުރުްނ މަނާކުރުުމެގ އިޚްތިާޔރު، ޤާނޫުނ 

އަދި ްޕރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލްެގ . ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއަށް ލިބިގެްނވެއެވެ
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އޮފީހަށް ބަަލއިގަނެފައިާވ މައްަސލައެއްނަމަ، އެ އަމުރަްށ އެދެންވާީނ 

 ކިއުަޓރ ޖެނެަރލްއެވެ.ޕްރޮސި

 މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި: )ށ(  

ވަނަ މާްއދާެގ  68"ޕާސްޕޯޓް" އަށް ދީފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ   (1)   

 ޒަށް ދީފައިާވ މާނަކުރުމެވެ.ފް)ށ( ގަިއ އެ ލަ

"ފުރުން މަނާކުރުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، މި މާއްާދގަިއ   (2)   

ކުށުެގ ތުހުމަތުަގއިވާ މީާހ ބަޔާންކުރާ ާޙލަތްތަކުގަިއ 

 ން ުހއްޓުވުމަށެވެ.އުދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރަްށ ފުރަިއގެންދި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މީަހކު ފުރުން މަނާކުރުމަށް އެދި ކޯޓަްށ  )ނ(  

 ހުށަހަޅާއިރު، އަންނަިނވި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނަމާއި އެޑްރެާހއި، ޕާސްޯޕޓެްއ ފުރުން މަނާުކރަން ބޭނުންވާ ީމހާގެ   (1)   

 އޮތްނަމަ، ޕާސްޕޯޓުގެ މަޢުލޫމާތު؛

އޭނާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ުނވަތަ ުކރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ުކރަްނއުޅޭ   (2)   

 ކަމަށް ތުހުމަތުކުެރވޭ ކުށް؛

 އޭނާއާ ެއ ކުށާ ގުޅުވައިދޭ ހެކީގެ މަުޢލޫމާތު؛  (3)   

ދާންއުޅޭ ކަމަށް ެބލެވޭ ަސބަބު، އޭނާ ދިވެހިާރއްޖެ ދޫކޮށް ފިލައިގެން   (4)   

 ވަތަ ހެކި؛މަޢުލޫމާުތ ނު ގެ އިންެޓލިޖެންސްއަދި ލިބިފަިއވާ

 އޭނާ ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ މަޑުކުރުވަންެޖހޭ ސަބަބު؛  (5)   

 އެ އަމުުރގެ ދަށުން އޭނާ ފުރުްނ މަނާކުރަްނ ބޭނުންވާ މުއްދަުތ.  (6)   

ދަށުން ެނރޭ ކޯުޓ އަމުރެއްަގިއ މީހަކު ފުރުން މަނާުކރުމަށް މި މާއްދާގެ  )ރ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ަބޔާންކުރަންވާެނއެވެ.

އަމުރު ނިސްބަތްވާ މީާހގެ ނަމާއި އެޑްރެާހއި، ޕާސްޕޯޓެއް އޮްތނަމަ،   (1)   

 ޕާސްޕޯޓުގެ މަޢުލޫމާތު؛

އޭނާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ުނވަތަ ުކރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ުކރަްނއުޅޭ   (2)   

 ކުށް؛ކަމަށް ތުހުމަތުކުެރވޭ 

 އޭނާ ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ މަޑުކުރުވަްނ ބޭނުންވާ ސަބަބު؛  (3)   

 އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު؛  (4)   
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         އެ އަުމރުެގ ދަށުން އޭާނގެ ޕާސްޕޯުޓ ހިެފހެއްޭޓ ަކމާއި،   (5)   

ްނ އުއެ މުއްދަތުަގއި އޭނާ ިދވެހިާރއްޖެއިްނ ފުރަިއގެންދި

 މަނާކުރެވޭކަން؛

ތާރީޚާިއ ގަޑިއާއި، ހުއްދަ ޭދ ފަނޑިޔާރުެގ ނަމާިއ އަމުރު ނެޭރ   (6)   

 ސޮއި، އަދި ކޯުޓގެ ތަްއގަނޑު.

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާައކުން މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓު އަމުެރްއ  )ބ(  

ނެރެދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެ އަމުރު ފަނޑިޔާރު ނެރެދޭްނވާނީ، އަންނަނިިވ 

 ން ފުިރހަމަވާނަމައެވެ.ކަންކަން އެ ީމހަކާ ގުޅޭގޮތު

އަމުރު ނިސްބަތްވާ ަފރާތުން ުކރިކަމަށް ބުނާ ކުށާ އޭނާއާ ގުޅުަވއިޭދ   (1)   

 ހެކި ލިބިަފއިވުން؛ ނުވަތަ 

އަމުރު ނިސްބަތްާވ ފަރާަތކީ ކުެށއް ުކރަންއުޅޭ ަފރާތެްއ ަކމަށް   (2)   

 ން އިންޓެލިޖެންސްެގ މަޢުޫލމާތުގުޅޭގޮތު ބެލެވޭ ފަރާެތއްނަމަ، ކަމާ

 ލިބިފައިވުން؛ އަދި 

ދާްނއުޅޭ ކަމަށް ޤަބޫލުުކރެޭވ  އޭނާ ދިވެހިާރއްޖެ ދޫކޮށް ފިލައިގެން  (3)   

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން؛ އަދި 

 އޭނާ ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ މަޑުކުރުވަންެޖހޭ ސަބަބެްއ އޮތުން.  (4)   

)ސައުވީސް(  24މި މާއްދާެގ ދަށުން ކޯޓަްށ ހުށަހެޭޅ ހުށަހެޅުމަކާމެދު،  )ޅ(  

 ގަޑިއިރުެގ ތެރޭަގއި ކޯޓުްނ ގޮތެްއ ނިންމަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން އަމުރެއް ެނރޭ ަވގުތު، އެ އަމުުރ  )ކ(  

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި، ިމ މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ގޮުތގެމަތިން ެއ އަމުރަްށ 

ދި އެ އިދާރާއަްށ އެދުނު އިދާރާއާ ކޯޓުން އެ އަމުރު ޙަާވލުކުރަްނވާނެއެވެ. އަ

އެ އަުމުރ ލިބުމާއެުކ ލަސްކުރުމެއްނެތި، ެއ އަުމރުެގ ކޮޕީެއްއ މޯލްޑިވްްސ 

 އިމިގްރޭޝަނަށް ފޮނުވަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު ފުރުން މަނާކުރުމަށް ެނރޭ އަމުެރއްގެ މަޢުލޫމާތު،  )އ(  

އަދި އެ އަުމރުގެ ކޮޕީެއްއ ވީއެންމެ އަވަަހކަށް އެ މީަހކަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 

މީހަކަްށ  )ަސއުވީސް( ގަޑިިއރުގެ ެތރޭގައި އެ 24އެންމެ ލަސްވެގެން 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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   މި މާއްދާެގ ދަށުން ެނރޭ އަމުރުގަިއ ބަޔާންުކާރ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީްސ  )ވ(  

މި މާއްދާގެ ދަށުްނ މީހަުކ ފުރުްނ މަނާކުރުމުެގ މަޤްޞަުދ 

ޙާޞިލުވެއްޖެނަމަ، އެ އަުމރަށް އެދުނު އިާދރާއިން، ލަސްުނކޮށް އޭނާެގ 

ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްިޓ ހިެފހެއްޓުން ނިމުމަކަްށ ގެނައުމަްށ މޯލްޑިވްްސ 

އިމިގްރޭޝަނަށް އަންގަންވާނެެއވެ. އަދި ެއ އަމުރަްށ އެދުުނ އިދާރާއިން، 

 ގަްނވާނެއެވެ.އެ އަމުުރ ަރއްދުވާ މީާހއަށްވެްސ ލަސްނުކޮްށ އެކަން އަން

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 94ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 
ބަންދުގައިވާ މީހުންގެ 

 ދަޢުވާކުރުމުގެ މައްޗަށް 
 މުއްދަތު 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ާޙލަތުގަިއ ފިަޔވައި އެނޫްނ  )ހ( .94

ވަަނ  60ފަރާަތކީ މި ޤާނޫނުގެ  ލިބޭ ދަޢުވާ ޙާލަތްތަކުގައި، ޖިނާއީ ކުށެްއގެ

ވަަނ  58މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީެހއްނަމަ، އޭނާ މި ޤާނޫުނގެ 

     މާއްދާގެ ދަށުން ފަނޑިާޔރެއްެގ ކުރިަމއްޗަށް ުފރަތަމަ ާހޒިރުކުރެވޭތާ 

)ތިރީސް( ދުަވހުގެ ެތރޭގަިއ އެ މައްަސލައެްއގެ ތަޙްީޤޤު ނިންމައި  30

ނެރަްލގެ އޮފީހަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ޭއނާގެ މައްޗަްށ ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެ

ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަްލ ދަޢުވާ އުފުލާނަމަ، ްޕރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލްެގ 

      )ފަނަރަ( ުދވަުހގެ ތެޭރގައި  15އޮފީހަށް ެއ މައްސަަލއެއް ހުށަހެޅޭތާ 

 އެ ދަޢުވާއެްއ އުފުލަްނވާނެއެވެ.

   ަވނަ މާއްދާގެ  60ދަުޢވާ ލިޭބ ފަރާތަީކ ިމ ޤާނޫނުގެ ޖިނާއީ ކުށެްއގެ  )ށ(  

  )ށ( ެގ ދަށުްނ ފަނޑިޔާރެްއގެ ކުރިމަްއޗަށް ުފރަތަމަ ހާިޒރުކުރުމަށްފަުހ 

އެ މާއްދާގެ )ށ( ނުވަތަ )ކ( ގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީެހއްނަމަ، އޭާނ 

ހެއް( )ސާޅީސްފަ 45ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިަމއްޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިުރކުރެވޭތާ 

ދުވަހުގެ ެތރޭގައި، އެ ަމއްސަލަެއއްގެ ތަޙްޤީުޤ ނިންމައި ްޕރޮސިކިއުަޓރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮީފހަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ްޕރޮސިކިއުަޓރ 

        ޖެނެރަލް ދަޢުވާ އުުފލާނަމަ، ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެަރްލގެ އޮފީހަްށ 

ރަ( ދުވަުހގެ ެތރޭގަިއ އެ ދަޢުވާެއްއ )ފަނަ 15އެ މައްަސލައެްއ ހުަށހެޅޭތާ 

 އުފުލަންވާނެއެވެ.
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  ަވނަ މާއްދާެގ  60ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ދަުޢވާ ލިޭބ ފަރާތަީކ ިމ ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

)ށ( ގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ުކރިމައްޗަްށ ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު އެ މާއްދާެގ 

ތަ އޭާނ )ނ( ނުވަަތ )ރ( ގެ ދަށުްނ ދޫކޮށްލާަފއިާވ މީހެއްނަމަ، ނުވަ

ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަމަށްވާނަމަ، ޭއނާ ބަންދުްނ 

)ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަުހގެ ެތރޭގައި، އެ ަމއްސަލައެްއެގ  45ދޫކޮށްލާތާ 

ތަޙްޤީޤު ނިންމައި ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެަރލްގެ އޮފީހަށް ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ. 

، ޖެނެރަލް ދަޢުވާ އުފުލާނަމަަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އ

         ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭތާ

 )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ދަޢުވާއެއް އުފުލަންވާނެއެވެ. 15

މުއްދަތުަތއް އެފަދައިްނ  ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ނ( ގައި މި )ރ(  

ހަމަވުމުެގ ުކރިންެވސް، ވީއެންެމ  ެއ މުއްދަތު ވީނަމަވެސް، ކަނޑައަޅާފައި

ތަޙްޤީޤު ނިންމައި، ްޕރޮސިކިއުަޓރ  މައްސަލަތަުކގެ އެފަދަ އަވަހަކަށް

ފޮުނވަން މަސަްއކަތްކުރަންވާެނއެވެ. އަިދ މަްއސަލައެއްަގިއ  ޖެނެރަލްއަށް

 މުއްދަތު  އުފުލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލް 

ދަޢުާވ  މައްސަލަިއގައި އަވަހަކަްށ އެ ވީއެންމެ ހަމަވުމުެގ ކުރިްނވެސް،

ޖެނެރަްލ  އުފުލުމާމެދު ގޮތެްއ ނިންމުމަށް ްޕރޮސިކިއުަޓރ

 މަސައްކަތްކުރަންވާނެެއވެ.

 މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މި އޮތްނަމަވެސް، މާއްދާގެ )ހ( ެއހެން މި )ބ(  

 ބޮޑު ކުށެއް ކަުމގައިވެފައި، ޖިނާއީ ކުށަކީ  ތުހުމަތުކުެރވޭ ކުިރކަމަށް މީހަކު

 ތެރޭގައި ބަޔާންުކރާ މުއްދަުތގެ އަުކރުގައި އެ ބާވަތުން މައްސަލައިގެ އެ

ފުރިހަމަުކރެވިދާެނ މައްސަލައެްއ  ތަޙްޤީޤު  މައްސަަލއިގެ އެ

 ތުމުއްދަ ތަޙްޤީޤު ފުިރހަމަކުރުމަށްޓަަކއި މައްސަލަިއގެ އެ ކަމުގައިނުވާނަމަ،

 ެޖނެރަލްއަށް ޕްރޮސިކިުއޓަރ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެދި އިތުރުކޮށްދިނުމަށް

 ޖެނެރަލް ްޕރޮސިކިއުަޓރ އެފަދައިން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް،

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހަށްުވެރ  60އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު، 

އިުތރުކޮށްދެވޭީނ އަދި މުއްދަުތ އިުތރުކޮށްދޭއިރު، އިތުރުވެގެންުނވާނެއެވެ. 

 )ފަނަރަ( ދުވަހަްށވުެރ ދިގުނުވާނެ ގޮތަށެވެ. 15ފަހަރަކު 
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މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން މުއްދަތު އިުތރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ްޕރޮސިކިއުަޓރ  )ޅ(  

ށް ހުށަހަޅާނީ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުުކރާ އިދާރާއިްނނެވެ. އަިދ ލްއަޖެނެރަ

ނިންމާ ގޮެތއް، ސަބަބާެއކު، ލިޔުމުްނ ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެަރލް ެއކަމާމެދު 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި ތަޙްޤީޤު ފުރިަހމަކުރުމަށްފަުހ  )ކ(  

ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކަިއ ހުށަނޭޅިއްޖެނަމަ، ނުވަަތ ދަޢުވާކުާރ ިމންވަރަށް ހެިކ 

ހަުކ ބަންދުްނ މީ ލިބިފައިނުވާނަމަ، ތަޙްޤީީޤ އިާދރާއިްނ އެ 

 ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން ީމހަކު ބަންދުްނ ދޫކޮށްާލއިރު، މި ޤާނޫނުެގ  )އ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ މީަހކު ުފރުން މަނާުކރަންޖެހޭ ާޙލަތެއްވާނަމަ،  75

 އެކަމަށް އެދި ތަޙްޤީީޤ އިދާާރއިން ކޯޓަްށ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންުކރާ މުއްދަތުގައި ކުުށގެ ުތހުމަުތގައިވާ މީހާެގ މި  )ވ(  

މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ބޭނުންވާ ހެކި ލިބިަފއިނެތުމުގެ ސަަބބުން ތަޙްޤީުޤ 

ފުރިހަމަނުކުރެޭވ ޙާލަުތގައި ކުުށގެ ތުހުމަުތގައިާވ މީހާ ބަންުދން ދޫކޮށްިލ 

ާއ ެހިކ ލިބިއްޖެނަަމ، އެފަަދ ާއ  ނަމަވެސް، ެއ މައްަސލައެްއގަިއ ފަހުން 

     މީހެްއގެ މައްޗަށް ަދޢުވާކުރުމަކަްށ  ހެއްކާއެކު އެ މައްސަަލއެއްގައި އެ

 މި މާއްދާ ުހރަހެއްނާޅައެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ވ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އާ ހެކި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )މ(  

އެ މައްސަލަެއއްގެ ތަޙްޤީޤު ހިންިގއިރު، ތަޙްޤީޤީ އިާދރާއިްނ އެކަށީގެންާވ 

             މިންވަރަށް މަަސއްކަތްކޮށްގެންެވސް ލިބިފައިނުާވ ހެްއކާއި، 

 އެ މައްަސލައެްއެގ ތަޙްޤީޤު ހިންގިިއރު ެއ ހެިކ ވުޖޫދުަގއިީވ ނަމަވެސް، 

 ހާމަވެަފއިނުވާ ހެއްކަށެވެ.ލުވެވިަފއިނުވުމުެގ ސަބަބުން ސި އެ ހެްއކަށް ވާ

އާ ހެިކ ލިބުމާ ގުޅިގެން މި ާމއްދާގެ )ވ( ެގ ދަށުން މީެހއްގެ މައްޗަްށ  )ފ(  

ދަޢުވާ އުފުލާނަމަ، ިމ މާއްދާެގ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ މުއްަދތުގެ ތެޭރގަިއ 

އެ މައްސަލައެްއގެ ތަޙްޤީޤު ނިންމައި، ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ 

         ީމހެއްެގ މައްޗަްށ ދަޢުާވ އުުފލަންވާެނއެވެ. އަިދ  އެ މުއްދަތުގައި

 2014/9އެ ޙާލަތުަގއިވެސް އެފަދަ ދަޢުާވއެއް ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ވަނަ މާއްާދގައިާވ ގޮތުގެމަތިން،  61)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 

    ުތން ފެށިގެން ޖިނާޔަތުގެ ެތރޭގަިއ ހިމެޭނ ކުށްކުުށގައި، ކުްށ ކުިރ ވަގު

  )އަށެއް( އަަހރު ދުވަްސ ނުވަަތ ޖުނަޙުގެ ެތރޭގަިއ ހިމެނޭ ކުށްކުށުގައި،  8

)ތިނެއް( ައަހރު ދުވަްސ  3އެ ކުށް ުކރި ަވގުތުން ފެށިގެން 

 ފާއިތުވެފައިނުވާނަމައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ފ( ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް، ީކރިތި ޤުރުއާނުގަިއ  )ދ(  

އްދު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކާއި، މީހެްއގެ މަރާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެޭވ ޙަ

މައްސަލަތަކުގައި، ާއ ހެިކ ލިބިގެްނ ދަޢުވާުކރުމަްށ ަކނޑައަޅާފައިވާ 

 މުއްދަތުން އިސްތިސްނާވެގެްނވެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ވ( ެގ ދަށުން ކުށުެގ ތުހުމަތުގަިއާވ މީހެްއގެ މަްއޗަްށ  )ތ(  

ާޙލަތުގައި، މި ޤާނޫނުގަިއ މީހަުކ ބަންދުކުރަްނ ހުއްދަުކާރ ދަޢުވާކުރާ 

ސަބަބެއް އޮްތކަމުގައިވާނަމަ، ެއ މީހަުކ ބަންދުަގިއ ބެހެއްުޓމަށް ތަޙްޤީީޤ 

 އިދާރާއަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
 

 ވަނަ ާމްއދާ އުނިކުރުން. 96ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފަިއވާ  .4

 
ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ 
މީހުންގެ މައްޗަށް 

ދަޢުވާނުކޮށް 
ދޫކޮށްލުމާއި އަދަބު 
ލުއިކޮށްދިނުމަށް 

 ހުށަހެޅުން 

ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހަކު ތަޙްޤީުޤގައި ކުށަށް އިޢުިތރާފުވާން ބޭނުންކަމަށް  ))ހ .96

ބުނެފިނަމަ، އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަުކެގ ތެރެއިްނ 

ްށ ލްއަވުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރައެއްބަސްވުމެްއ އޭނާއާެއކު 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

 ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުާރ އެއްބަސްވުެމްއ؛ 100މި ޤާނޫނުގެ   (1)   

 ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުާރ އެއްބަސްވުެމްއ.  104މި ޤާނޫނުގެ   (2)   

ތުހުމަތުގައިާވ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންުކރާ އެއްބަސްވުމެްއ ކުށުެގ  )ށ(  

މީހާއާއެކު ވުމަށް ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ އަމިްއލަ އިޚްތިޔާރުަގިއ 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ކުށުގެ ުތހުމަތުގައިާވ މީހާއަށްވެްސ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހަކު ތަޙްޤީުޤގައި ކުށަށް އިޢުިތރާފުވާން ބޭނުންކަމަށް  )ނ(  

އޭނާާއ ތަޙްޤީޤުގަިއ ސުާވލުކުެރވެމުންދާއިުރ ެއ މަޖިލީހަްށ ބުނެފިނަމަ، 

ހާޒިރުވެ، ތުހުމަތުުކރެޭވ މީާހ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވޭޯތ ބެުލމަށް އޭނާާއ 

 ވާހަކަދެއްކުމުެގ އިޚްތިާޔރު ްޕރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެަރލްއަްށ ލިބިެގންވެއެވެ.

ތުހުަމތުކުރެވޭ މީާހ  މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ާވހަކަދައްާކއިރު، )ރ(  

ކުށަށް އިޢުތިރާފުވޭތޯ ެބލުމަށް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާަފދަ ކަންކަން 

އޭނާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްިތޔާރު ްޕރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލްއަްށ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

 އޭނާގެ މައްޗަްށ އިތުުރ ދަޢުވާެއއް ނުުކރުން؛  (1)   

 ން؛އުދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިއޭނާގެ މައްޗަްށ ކޮށްފައިާވ ބައެްއ   (2)   

ކުށުގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދޭން އެދޭނަމަ، އަދަބު ލުިއކޮށްދެިވދާނެ   (3)   

 ގޮތްތައް.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 101ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 
ނަސޭހަތްދީ ނިންމާ  މި ޤާނޫނުގެ މި ބައިގެ ދަށުން ދަޢުވާުކރުމުގެ ބަދަުލގައި .101 އިތުރު ކުށެއް ކުރުން 

މައްސަލައެއް، ެއ މައްސަަލއެއްެގ ބާވަތުން، ެއ މައްަސަލ ނިންމާ ާތރީޚުން 

    ފެށިގެން، ނަސޭހަތުގެ އެއްބަްސވުމުގައި ްޕރޮސިކިއުަޓރ ެޖނެރަލް ކަނޑައަޅާ،

ނަސޭހަތް ، )ތިނެއް( އަަހރު ދުވަހާ ދެމެދުގެ ުމްއދަތެއްގައި 3)ހައެއް( މަާހއި  6

ުރ ކުެށއް ކޮށްފިނަމަ، އޭނާެގ މައްޗަްށ ެއ ކުށުގެ ދަޢުާވއާއެކު، ދެވުނު މީާހ އިތު

 އެ ކުށާ ގުޅިގެން ނަސޭހަްތ ދެވުނު ކުށުގެ ދަޢުާވވެސް ުކރަްނވާނެއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 104ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 
އިޢުތިރާފުގެ 
 އެއްބަސްވުން 

ތުހުމަތުަގއިވާ ީމހަކު، ތަޙްޤީޤު ަމރުޙަލާަގއި، ނުވަަތ އޭނާގެ ކުށުގެ  )ހ( .104

މައްޗަށް ދަޢުާވ އުުފޭލ ޙާލަތުަގއި އިބްތިދާީއ އަޑުއެހުްނ ނިމުމުގެ 

ކުރިްނ ކުށަްށ އިޢުތިރާފުެވއްޖެނަމަ، ިމ މާއްދާގަިއ ބަާޔންކުާރ 

ގޮތުގެމަތިން އޭާނއާއެކު އިޢުތިރާުފގެ ެއއްބަސްވުމެއް ވުމުގެ އިްޚތިޔާުރ 

 ށް ލިބިގެންެވއެވެ.ލްއަޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަ 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމެއް ކުށުގެ ތުހުަމތުގައިާވ  )ށ(  

މީހާއާއެުކ ވުމަށް ްޕރޮސިކިއުަޓރ ޖެެނރަލްެގ އަިމއްަލ އިޚްތިާޔރުގަިއ 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ކުށުގެ ތުހުމަުތގައިވާ މީާހައށްވެސް 

 ނެއެވެ.ހުށަހެޅިދާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ކުށުެގ ތުހުމަތުގަިއވާ މީަހުކ ކުށަށް  )ނ(  

އިޢުތިރާފުވާ ޙާލަުތގައި، އޭނާާއއެކު އިޢުިތރާފުގެ ެއއްަބސްވުމެއް 

 ވާންވާނީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ފުިރހަމަވާނަމައެވެ.

ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާ ވާ އިޢުތިރާފަކީ، ކުށުގެ ހުިރާހ   (1)   

ރުކުންތަކާއި ޢުންުޞރުތަކަށް، ތަފްޞީލީ ގޮެތއްގަިއާވ 

 އިޢުތިރާފެއްކަމަށްވުން؛ އަދި 

އޭނާގެ އެ އިޢުިތރާފުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި، ެއހާތަނަްށ   (2)   

ތަޙްޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތަކާއި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެްއާކ 

 އެކަށީގެންވާ ނިސްބަަތކަށް ދިމާވުން؛ އަދި 

ތަޙްޤީޤަށް އެހާތަނަްށ ހޯދިފަިއވާ ހެިކ އޭާނ އިޢުތިރާުފވާ ކުްށ   (3)   

 އޭނާގެ މައްޗަްށ ސާބިތުކުރުމަްށ ވާިގވެިރވުން؛ އަދި 

އިޢުތިރާފުެގ އެއްބަްސވުމުެގ ދަށުްނ ދައުލަތުްނ ދިނުމަްށ   (4)   

ރާތުން ޯފރުކޮށްޭދ ލިބޭ ފަ  ، ދަުޢވާހުށަހަޅާ ުލއިތަކަކީ

ނަތީޖާއާ ވަޒަންހަަމާވ މަޢުލޫމާތުން އުފައްދައިދޭ 

 ލުއިތަކަކަށްވުން.

ކުށުގެ ުތހުމަތުގައިވާ މީަހކު ތަޙްޤީުޤގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުެވްއޖެނަމަ،  )ރ(  

)ަސުއވީސް(  24އެކަން، ވީއެންެމ އަަވހަކަށް، އަިދ ގިަނވެގެން 

ނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިްނ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ެތރޭގަިއ ޤާ ގެގަޑިއިރު

އަންގަްނވާނެއެވެ. އަދި މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކުާރ ށް ލްއަޖެނެރަ

އެއްބަސްވުމެއް ވުމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއިވާ މީހާ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ 

އިދާރާއަށް ހުަށހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުން، އެ އިާދރާއިްނ 

 ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެަރލްއަށް އަންގަންވާނެެއވެ.
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މި މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނު ތަންފީޛުުކރާ އިާދރާއިްނ  )ބ(  

ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަްލއަށް އެންގުމުން، ކުުށގެ ތުހުމަުތކުރެޭވ 

      މީހާއާއި ްޕރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެަރލްާއ ދެމެދު މަޝްވަާރކުރެވި، 

ިބނާކޮށް، މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކަންކަުމގެ މައްޗަށް 

އިޢުތިރާފުެގ އެއްބަސްވުެމއް ވެވިދާނެއެވެ. އަިދ ެއ އެއްބަްސވުމުގަިއ 

 ދެ ފަރާތުން ސޮިއކުރަންވާެނއެވެ.

        މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ކުރާ މަޝްަވރާގައި،  )ޅ(  

މި މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ އެއްބަްސވުމުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި، ިތރީގަިއ 

ށްފައިވާ ކަްނކަން ކުށުެގ ތުހުމަތުުކރެޭވ މީހާއަްށ ހުަށހެޅުމުގެ ބަޔާންކޮ

 އިޚްތިޔާރު ްޕރޮސިކިއުަޓރ ޖެެނރަލްއަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.

އަންނަނިވި ކަންކަން ުފރިހަމަވާނަމަ، އޭނާގެ މަްއޗަްށ   (1)   

ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ ކުށުެގ ޢަމަލުގަިއ ހިމެނޭ ކަންކަުމެގ 

އުުފލިދާނެ އެހެން ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެްނ ތެރެއިން ަވކިވަކި ދަުޢވާ 

ދަޢުވާއެްއ ނުކުރުމަްށ ނުވަަތ ެއހެން ކުެށއްެގ ދަޢުވާެއްއ 

ނުކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މަްއޗަށް ކޮށްފައިވާ އެހެން ދަޢުވާެއްއ 

 އަނބުރާ ގެަނއުމަށް؛

    (i)   ކުށުގެ ބާވަތުން އެ ކުށަކީ ކުޑަ ކުށަކަށްވެފައި، އެ ކުށުެގ

މައްޗަށް އުފުލުުމގައި ޙާޞިލުވާނެ ޢާންުމ ދަޢުވާ އޭނާގެ 

 މަޞްލަޙަތެއް ނެތުން؛ ނުވަތަ 

    (ii)   ،ީއެ ކުށުގެ އަދަބަކީ ނުވަތަ އެ ކުށުެގ ނަތީޖާއަކ

އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުްނ ނިސްބަތްވާ ކުްށ 

ސާބިތުކުރުމަށް އިތުުރ ަވރުގަދަކަމެްއ ގެނެސްޭދ 

 ކަމަކަށްނުވުން؛ ނުވަތަ 

    (iii)   ެދަުޢވާގެ ޝަރީޢަތް އެކަީށގެންވާ މުއްދަތެއްެގ އެ ކުުށގ

ލިޭބ  ތެރޭގައި ނިމުމުެގ ފުރުޞަތު ކުޑަވުާމއެކު، ދަޢުވާ

ފަރާތާއެކު ވާ އިޢުތިރާފުެގ އެއްބަްސވުމުގެ ނަތީޖާެގ 

ބޭރުން، އޭނާއަށް އިުތރު ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އުފުަލއި އަދަުބ 
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ެގ ލިބުމަކީ، އޭނާ ޖަވާބުާދރީކުުރވުމަށް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢު

ރައްކާތެިރކަން ދެމެެހއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ުމހިންުމ 

 ކަމަކަށްނުވުން.

ކުށުގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދޭން އެދޭނަމަ، އަދަބު ލުިއކޮށްދެވިދާެނ   (2)   

 ގޮތްތައް.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ވެވޭ އިޢުތިރާފުގެ ެއއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަދަުބ  )ކ(  

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ލުއިކުެރވޭނީ އަންނަނިިވ 

 2014/9އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަްސވުމެއްވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   (1)   

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫުނލްޢުޤޫބާތު( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ކުަށާކ 

އެ ކުށަށް އެއްބަސްެވވޭ އަދަބު،  ،ގުޅިގެންނަމަ

ވަނަ މާއްދާގަިއ ހިމެނޭ،  1002 ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ

     ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުެގ މިންވަުރ ބަޔާްނކޮށްދޭ ާތވަލުަގިއ 

އެ ދަރަޖައިެގ ކުށަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ކުަޑ 

 އަދަބަށްވުރެ ކުޑަވެގެންނުވާނެެއވެ.

 2014/9އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަްސވުމެއްވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   (2)   

ޤާނޫުނލްޢުޤޫބާތު( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ކުަށާކ )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ކުށަށް އެއްބަސްެވވޭ އަދަބު،  އެ ،ގުޅިގެންނަމަ

ވަނަ މާއްދާގަިއ ހިމެނޭ،  1005ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

އަދަބުތަކުގެ މިންވަރު ދައްކުަވއިދޭ ތާަވލުގައި ަބޔާންކުރާ ގޮތަްށ 

 .ބަދަލުކޮށް، އެގޮުތގެމަތިން އެއްބަްސވުމުގަިއ ހިމެނިދާނެއެވެ

އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެްއވަނީ ޖިނާީއ ކުްށ ކަނޑައެޅުމުެގ   (3)   

      ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްގައި ަބޔާންކުރާ ކުށަކާ ގުޅިގެންނަމަ، 

އެ ކުށަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަދަުބެގ 

ދެބައިކުޅަ އެއްަބޔަށްވުރެ އަދަބު ކުޑަެއއް ނުކުރެވޭެނއެވެ. އަިދ 

 ޤާނޫނުގައި އެ ކުށަށް ކުޑަ އަދަެބއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާނަމަ، 

އެ ކުށަްށ ކަނޑައެޅިފައިާވ އަދަުބގެ ދެބަިއކުޅަ ެއއްބަޔަށްުވެރ 

 ދަބަކަށް އެއްބަސްެވވިދާނެއެވެ.ކުޑަނުވާނެ އަ
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އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަްސވުމެއް ވުމަށްޓަަކއި، މި މާއްދާގެ )ބ( ގަިއ  )އ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަްޝވަރާތަްއ ފެށޭިއރު، ކުށުެގ ތުހުމަުތގަިއވާ މީާހ 

ޤާނޫނީ ވަކީެލއް ަޢއްޔަންކޮށްފައިނުވާނަމަ، ޤާނޫީނ ވަކީލެްއ 

އޭާނއަށް އޮތްކަން ޤާނޫނު ތަންީފޛުކުާރ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ުފރުޞަތު 

އިދާރާއިން އޭާނއަށް އަންގަްނވާނެއެވެ. އަދި ކުށުގެ ުތހުމަތުގަިއވާ މީާހ 

ޤާނޫނީ ވަކީެލއް ޢައްޔަންުކރުމަށް ބޭނުންކަމަްށ ބުނެފިނަމަ، ޤާނޫނީ 

ކުރުމަށްޓަަކއި އެކަށީގެްނވާ ފުރުޞަތެއް ޤާނޫނު ންވަކީލެއް ޢަްއޔަ

 ން އޭނާއަށް ދޭންވާެނއެވެ.ތަންފީޛުކުރާ އިާދރާއި

މި މާއްދާގެ )އ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، ެއހެން ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެން  )ވ(  

ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުާވހާހިނދަކު، ޤާނޫީނ ވަކީލަުކ 

ކުރުމަްށ ލިޭބ ފުރުޞަުތ ކުށުެގ ތުހުމަތުަގއިާވ މީާހ ންޢައްޔަ

ނުަލއި އިޢުތިރާފުެގ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ވަީކލެއްެގ ެއހީތެރިކަާމ 

 އެއްބަސްވުމެްއ ހެދުމަކަށް ިމ މާއްދާ ުހރަެހއްނާޅައެވެ.

މި މާއްދާގައިާވ ގޮތުގެމަތިން، ކުުށގެ ތުހުމަތުުކރެޭވ މީހާއާއި،  )މ(  

ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެަރލްއާ ދެމެދު އިޢުތިރާުފގެ އެއްބަސްވުމެއް ވުމަްށ 

)ފަެހއް( ދުވަހުެގ  5އިޢުތިރާފުވާތާ މީހަކު ކުށަށް  ނިންމައިފިނަމަ، އެ

ތެރޭގައި ދަުޢވާ އުުފލުމަށްޓަކައި މަްއސަލަިއގައި އެހާތަނަށް ިލބިފައިވާ 

އެންމެހައި ެހއްކާއެުކ މައްސަަލއިގެ ލިޔުންތައް ޤާނޫނު ތަންީފޛުކުާރ 

އިދާރާއިްނ ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެެނރަލްެގ އޮފީހަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ. 

ވަނަ  94ތުގަިއވާ މީހާއަކީ މި ޤާނޫުނގެ ނަމަވެސް، ކުށުގެ ތުހުމަ

ީމހެއްެގ މައްޗަށް  މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ ތަޙްޤީޤުުކރުމުގެ ުމއްދަތު އެ

)ފަހެއް(  5ހިނގާ މީހެއް ކަމުގަިއވެފައި، އޭނާ ކުށަށް އިޢުިތރާފުވާތާ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަާޔންކުާރ  94ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ުކރިން މި ޤާނޫނުގެ 

ނެނަމަ، އެ މުއްދަުތ ހަަމވުމުގެ ކުރިްނ މުއްދަތު ހަމަވާ

ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކަިއ ޤާނޫނު ތަންފީުޛކުާރ އިދާާރއިން އެ ަމއްސަަލ 

 ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެަރލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަްނވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހަދާ އިޢުތިރާުފގެ ެއއްަބސްވުމެއް  )ފ(  

މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުާރ  ހެދުމާގުޅޭ ތަފްޞީލީ އިޖުާރއަތުތައް،

)ތިނެއް( މަސްދުވަުހގެ ެތރޭގައި، ޕްރޮސިިކއުޓަރ  3ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

 
 ަވނަ ނަންބަރު އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން. (10)ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( ެގ  107ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

 
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުްނ 1އޭނާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (10) )ނ( .107 

އޭނާެގ ަމއްސަަލ ިމ ޤާނޫނުެގ ، ކުށަށް އިޢުިތރާފުވެއްޖެނަމަ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އަވަސްނިޔާއިން ެބލޭނެކަން ނުވަަތ  162

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގެ ދަށުން އިބްތިދާީއ  108 މި ޤާނޫނުގެ

 އެންގުން.އަޑުއެހުމުގަިއ ނިންމޭނެކަން 
 

 ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

 
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުުމގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުެވްއޖެނަމަ،  )ށ( .108 

      އޭނާގެ މައްޗަްށ ކޮށްފަިއވާ ދަޢުާވގެ ަޝރީޢަތް، މި ާޤނޫނުގެ

      މި ާޤނޫނުގެ، ވަަނ ބާބުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ހިންގުމަާކ ނުލައި  17

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން އެ މައްސަލަ އަވަސްނިާޔއިން ނިންމުަމށްޓަކައި  23

   ޝަރީޢަތުެގ އަޑުއެހުމެްއ ބޭްއވޭނެ ކަމުގަިއ ނުވަަތ ިމ މާއްދާގެ 

)ރ( ެގ ދަށުން އިބްތިދާީއ އަޑުއެހުުމގައި މަްއސަަލ ބަލަިއ 

 ލިޭބ މީހާއަށް ފަނޑިާޔރު އަްނގަންވާނެެއވެ. ނިންމޭނެކަން ދަޢުވާ

 
 ވަަނ މާއްދާެގ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 

މި މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ެއއްބަސްވުމަކީ، އެާހތަނަށް  (ރ) .108 

މައްސަލައިަގއި ލިބިފައިާވ ހެއްކަށް ަބލާިއރު، ނުވަތަ މައްަސލައިގަިއ 

ކަން ހިނގާފަިއވާ ގޮތަށް ބަާލއިރު، ަމއްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ުމހިންމު 

ކަންކަމަށް އެކަށީގެންާވ މިންވަަރކަށް ރިޢާޔަްތކުރުެމއްނެތި 
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ވާ އެއްބަސްވުމެއްނަމަ، އެ އެއްބަސްވުމާމެދު އަލުްނ ހުށަހަޅާފައި

ވިސްނުމަށް އެންގުމުެގ ބާރު، ުނވަތަ ެއއްބަސްވުން ަބލައިުނގަތުމަށް 

     ނިންމުމުގެ ބާރު، މައްސަަލ ބަާލ ފަނޑިޔާރަްށ ލިިބގެްނވެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ނ( ެގ ދަށުން ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އިޢުތިރާފުެގ 

ކޯޓަށް ަބލައިގަތުންނަމަ، އިތުރު އަޑުެއހުމެއް ޭބއްވުމަާކ  އެއްބަސްވުން 

ނުލައި، އެ ޝަރީޢަތުގެ މަިޖލީހުަގއި އޭނާގެ މަްއޗަށް އެއްބަްސވުމުގަިއ 

އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަނޑިޔާރު އަދަބު ކަނޑައަޅައި، 

 ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ.

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާެގ )އ(  108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 

  ދަޢުވާ ލިޭބ މީހާ ކުށަށް އިޢުިތރާފުވާ ާޙލަތުގައި، އެ އިޢުތިރާފާިއ  )އ( .108 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ފަނޑިާޔރު ާސފުކޮށްދޭ  107މި ޤާނޫނުގެ 

ކަންކަން، ލިޔުމުން ނުވަތަ ވީޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ މެދުެވރިކޮށް، 

 އޮންނަންވާެނއެވެ.ރެކޯޑުކުރެވިަފއި 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ، ިތރީގަިއ ނަކަލުކޮްށފައިވާ )ވ( އުނިުކރުން. 108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11

 

 
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުުމގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުެވްއޖެނަމަ،  )ވ( .108

އެ މައްަސލަ ައވަސްނިޔާއިްނ ނިންމުމަށްޓަކައި ަޝރީޢަތުެގ 

 ބާްއވަންވާނެެއވެ.އަޑުއެހުމެއް 

 

 .އިޞްލާޙުުކރުން ޮގތަށް މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި  ވަނަ  109 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .12
  

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އަޑުއެހުމުގައި ދަުޢވާ ލިޭބ  107މި ޤާނޫނުގެ  )ށ( .109 

ފަރާތުން ދަޢުވާއަްށ އިންކާރުުކރާ، ުނވަތަ އިޢުތިރާފުްނ ރުޖޫޢަވާ 

ޙާލަތެއް މެދުވެިރވެދާނެކަމަށް ބަލައި، އިޢުިތރާފުގެ ެއއްަބސްވުމެއް 

ހިމެނޭ މައްސަލައެްއ ކޯޓަށް ހުަށހަޅާއިރު، ޭއނާއާމެދު 

ވިފަިއވާ ކުށުެގ ތަޙްޤީޤު އިުތރަްށ ފުރިހަމަުކރުމުެގ ތުހުމަތުކުރެ
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ފުރުޞަތު ދަުއލަތުން ބޭނުންވާކަްނ ނުވަތަ ނޫންކަްނ ބަާޔންކޮށް 

ލިޔުމުން ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ. މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކުާރ 

ޙާލަތުގައި، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުާވއަށް އިންކާުރކޮށްފިނަމަ، އަދި 

 ގޮތުގެމަތިން ދަުއލަތުން އެފަދައިްނ ިލޔުމުން މި މާއްދާގައިވާ 

އެދިފައިވާނަމަ، ތަޙްޤީޤު އިތުރަްށ ފުރިހަމަުކރުމުެގ ުފރުޞަތު 

 ފަނޑިޔާރު ދައުލަތަްށ ދޭންވާނެއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 118ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13

 
ަފރާތަކުން ިމ މާއްދާަގއިާވ ގޮތުެގމަތިން މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ  )ށ( .118 

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ުކރިން ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުމެއް ކޯޓަްށ 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ެއ ހުަށހެޅުމަކާމެދު ގޮތެްއ ނިންމުމަްށ ީވއެންމެ 

 އަވަހަކަްށ ކޯޓުން އަޑުެއހުމެއް ާބއްވަންވާނެެއވެ.

 

 ހަތަްށ ައންނަނިވި ފަދައިން އަުކރެްއ އިތުުރކުރުން.ވަަނ މާއްދާެގ )ކ( ގެ ފަ 118ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބޭ ފުރުޞަތުަގއި، ަޝރީޢަތުެގ  )އ( .118 

ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮުތގައި ެއއް ހުށަހެޅުމަށްުވެރ ގިނަ 

ހުށަހެޅުން ަޝރީޢަތަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ާޙލަތެއްަގއި، އެ ެއންމެހައި 

ހުށަހެޅުމަކާމެދު ގޮތެްއ ނިންމުމަށްޓަކަިއ ެއއް އަޑުއެހުްނ ޭބއްވުމަށް 

 މި މާއްދާ ުހރަހެއްނާޅައެވެ.

 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުުކރުން.5ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ) 119ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15

 
 އެދުން؛ހެކިބަސްދޭ މީާހ ޙިމާޔަތްކުރުމުެގ އަުމރަކަށް   (5) )ހ( .119 

 

 ވަަނ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެްއ އިުތރުކުރުން. 144ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .16

 
ޝަރީޢަތުގެ 
މަރުޙަލާގައި 
އިޢުތިރާފުގެ 

 އެއްބަސްވުމެއްވުން 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުްނ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުްނ  138މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .144-1

ނިންމައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްަސލައެްއގައި، 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 295 އަދަދު:  51 ވޮލިއުމް: 

 

18 

ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަްލއާއި، ކުށުގެ ދަޢުާވ އުފުލިފަިއވާ މީހާ، 

    އިޢުތިރާފުގެ ެއއްބަސްވުމެއް ވާން ބޭނުންނަމަ، މި ޤާޫނނުގެ

 ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހެުޅމުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 150

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ފެށުމުގެ ުކރިން، އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަްސުވމެއް 

 ފަރާތްތަކުން ކޯޓަށް ހުަށހެޅިދާނެއެވެ. ވުމަށް އެދި، އެ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ހުށަހެޅުމުން، އެކަުމގަިއ  )ށ(  

)ފަނަރަ( ދުަވހުެގ  15މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް، 

ފުރުޞަތެއް ދިނުމުެގ އިޚްތިާޔރު ަމއްސަަލ ބަާލ ފަނޑިޔާރަްށ 

ލިބިގެންވެެއވެ. މިފަދައިން ކޮންމެ މައްސަލަެއއްގަިއވެްސ 

މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެއް ފަަހުރއެވެ. 

އެ ފުރުޞަުތ ނުދޭން ފަނޑިޔާުރ ނިންމައިފިނަމަ، ެއ ނިންުމމަކީ 

 ތިއުނާފުކުރެވޭެނ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ.އިސް

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ހަދާ އެއްބަސްވުމުަގއި އަންަނނިވި  )ނ(  

 ކަންކަމަށް އެއްބަސްެވވިދާނެއެވެ.

ދަޢުވާ ލިބޭ ީމހާެގ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ދަޢުވާތަކުެގ   (1)   

ތެރެއިން ހުރިާހ ދަޢުވާތަަކކަށް ނުވަަތ ބައެްއ ދަޢުވާތަކަްށ 

 އިޢުތިރާފުވުން؛

ދަޢުވާ ލިބޭ މީާހގެ ފަރާތުން، އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުުކރެޭވ   (2)   

މައްސަލައެްއގައި ހިމެނޭ ެއހެން ަބއެއްެގ މައްޗަްށ ހެކިބަްސ 

ދިނުމަށް، ނުވަތަ ކުށް ކޮށްފަިއވާ ގޮތާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު، 

ނުވަތަ ހެކި، ްޕރޮސިކިއުަޓރ ޖެެނރަލްއަްށ ޤަބޫލުުކރެޭވ 

 މިންވަރަށް ފޯުރކޮށްދިނުން؛

( ވަަނ 1ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ( ެގ ) 104މި ޤާނޫނުގެ   (3)   

ނަންބަރުގައި ބަޔާންުކރާ ކަންކަން ުފރިހަމަވާނަމަ، އޭނާެގ 

މައްޗަށް ހުަށހަޅާފައިވާ ދަޢުވާަތކުެގ ތެރެއިްނ ބައެްއ 

 ން؛އުދަޢުވާތައް އަނބުާރ ގެންދި
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 އަދަބާ ބެޭހގޮތުން އެއްބަްސވުން.ދަޢުވާ ލިބޭ މީާހއަށް ދެވޭނެ   (4)   

       މި މާއްދާެގ )ށ( ގެ ދަށުްނ އެއްބަްސވުމެއް ވުމުގެ ކުިރން، )ރ(  

ވަަނ މާއްދާެގ )ޅ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ  104މި ޤާނޫނުެގ 

ކަންކަން ފުރިހަމަވާކަން ްޕރޮސިކިއުަޓރ ޖެެނރަްލ 

 ކަށަވަރުުކރަންވާނެއެވެ.

ެވވޭ ެއއްބަސްވުމެއް ަބލައިގަތުމަްށ ޯކޓުން މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ބ(  

ނިންމައިފިނަމަ، އެ އެއްބަސްވުމުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުުކުރމަށް 

 މައްސަލައިަގއި ހިމެޭނ ހުިރހާ ަފރާތްތަކަށް ލާޒިމުވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ އެއްބަސްވުމެްއ ބަަލއިގަތުމަްށ ނުވަަތ  )ޅ(  

ޅޭނެ ހެ ންމާ ނިންމުމަކީ، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަބަލައިނުގަތުމަށް ނި

ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އަިދ އެފަަދ އެއްބަްސވުމަކާމެދު ަޝރީޢަތުެގ 

މަޖިލީހުގަިއ ފަނޑިޔާރު ފާޅުކުިރ ޚިޔާެލއްގެ ސަބަބުން، ނުވަަތ 

ދެއްކި ވާަހކައެްއގެ ސަބަބުން ހަމައެކަނި ެއކަމުގެ މަްއޗަށް ބިާނކޮށް، 

އްސަަލއެްއ އުފަްނކޮށް އެ ފަނޑިޔާރުެގ ުސލޫީކ މަ

 ހުށަހަޅައިގެންނުވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ އެއްބަސްވުަމކީ، އެހާަތނަށް  )ކ(  

މައްސަލައިަގއި ލިބިފަިއވާ ހެއްކަށް ަބލާިއރު، ނުވަތަ މައްަސލަިއގަިއ 

ކަންހިނގާފައިާވ ގޮތަްށ ބަާލއިރު، މައްސަަލއިގަިއ ހިމެޭނ މުިހންމު 

އެކަށީގެންވާ ަވރަށް ރިޢާޔަްތކުރުމެއްނެތި ހުަށހަޅާފައިާވ ކަންކަމަށް 

އެއްބަސްވުމެއްނަމަ، އެ ެއއްބަސްވުމާމެދު ައލުން ވިސްުނމަށް 

އެންގުމުގެ، ނުވަތަ އެއްބަސްވުން ަބލައިނުގަތުމަށް ނިންމުމުގެ ބާރު، 

 މައްސަލަ ބަާލ ފަނޑިޔާރަްށ ލިބިގެންެވއެވެ.

ބަސްވުން ބަަލއިނުގަތުމަށް ފަނޑިޔާުރ މި މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާ އެއް )އ(  

       ނިންމައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޝަރީަޢތުން

އެ މައްަސލައެްއ ުކރިއަށްގެްނގޮްސ ެއ މައްސަަލއާމެދު ޮގތެއް 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.
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ހެކިބަސްދޭ މީހާ 
ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ 
 އަމުރަށް އެދުން 

ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްގަިއ ހިންޭގ ޝަރީޢަެތއްގަިއ ހެކިބަސްޭދ މީހަީކ  )ހ( .149

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ސަބަބަށްޓަކައި ޙިމާޔަތް ލިބިޭދންޖެހޭ 

މީހެއް ކަމަށް ދައުލަތަށް ޤަޫބލުކުެރވިއްޖެނަމަ، ހެކިބަސްޭދ މީހާ 

 ާވނެއެވެ. ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ދަުއލަތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހެކިބަސްދޭ ީމހާ ޙިމާޔަތްުކރުމުެގ  )ށ(  

އަމުރަކަްށ އެިދ ކޯޓަްށ ހުށަހެޅޭނީ، އޭާނ ހެކިބަސްޭދ ިދނުމުގެ 

ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ުނރައްަކލެއް ުކރިމަތިވުމުެގ ިއޙްތިމާލު 

ެވ އޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންާވ ސަބަބުތަކުެގ މައްޗަށް ބުރަ

 ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެއވެ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި ހެކިބަސްޭދ މީހާެގ ަސލާމަތަށް  )ނ(  

ނުރައްކަެލއް ކުރިމަތިވުމުެގ އިޙްތިާމލެްއ އޮތުމުެގ ތެޭރގަިއ އޭނާގެ 

ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާަނއަށް ނުވަތަ މުަދލަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާެގ 

ނުވަަތ ފުރާނައަްށ ނުވަތަ މުދަލަްށ ެގއްލުމެްއ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް 

 ލިބިދާނެ ޙާލަތްތަްއ ހިމެނެއެވެ.

        ހެކިބަސްދޭ މީހަކީ ޙިމާޔަތްދޭންޖެހޭ މީެހއް ކަމަށް ބަާޔންކޮށް )ރ(  

           މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަށުްނ ދަުއލަތުން ޯކޓަށް ހުށަަހޅާއިރު،

 ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.ލުވި ސަބަުބ ސި އެ ނިންމުމަށް ވާ

ހެކިބަސްދޭ މީާހ ހެކިބަސްޭދ ދިނުމުގެ ސަބަބުްނ އޭނާެގ ަސލާމަތަށް  )ބ(  

ނުރައްކަެލއް ުކރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގަިއ ޭއނާއަށް 

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އޭނާައކީ ޙިމާޔަތްދޭންޖެހޭ މީހެްއ ކަމަށް 

ދައުލަުތގެ ިކބައިން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް 

 އެދުމުގެ ޙައްޤު، ހެކިބަސްދޭ މީާހއަށްވެސް ލިބިގެންެވއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރު އެހެން 5ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) 119މި ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  

އޮތްނަމަވެސް، ެހކިބަސްދޭ ީމހަީކ ޙިމާޔަތްދޭންޖެޭހ މީހެްއ ކަމަްށ 

ދެނެގަނެވުނީ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ަފހުން ކަމުގަިއވާނަމަ، 
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       އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް، ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ފަހުން ހުށަެހޅުމަކަށް

 މި ޤާނޫނު ހުަރހެއްނާޅައެވެ.

ހެކިބަސްދޭ މީަހކު ޙިމާޔަްތކުރުމުެގ އަުމރަކަްށ އެދެނީ، ިމ މާއްދާގެ  )ކ(  

)ޅ( ގެ ދަށުން ކަމުގައިވާނަމަ، އެފަދަ ހުށަހެޅުމެްއ ކޯޓަށް 

ހުށަހަޅާއިރު، އެ ހުށަހެޅުން ަޝރީޢަތް ފެށުމުެގ ފަހުްނ ހުށަހެޅި 

 ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިުތރުުކރުން. 149ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18

 
ހެކިބަސްދޭ މީހާ 

 ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދަުއލަތުން ޯކޓަްށ  149މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .149-1

ިއ ( ގަށިމ މާއްދާގެ )ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެްއ ބެލުމަށްފަހު، 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީާހއަީކ 

ޙިމާޔަތް ލިބިދޭންޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުުކރެިވއްެޖ 

ހިނދެއްގައި، އޭނާއަށް ޙިމާޔަތްދޭންޖެހޭ މިންވަރު ދަރަޖަކޮށް، އޭާނ 

 ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ިދވެިހ ފުުލހުންެގ ޚިދުމަތުެގ މައްޗަށާިއ ކަމާ 

ގުޅުންހުރި ދައުލަުތގެ އިާދރާތަކުގެ މައްޗަްށ އަމުރު ެނރުމުގެ ބާުރ 

 ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ހެކިބަސްދޭ ީމހަުކ  )ށ(  

ޙިމާޔަތްކުރުމުެގ އަމުރެްއ ެނރެދިނުމުގައި، އަންނަނިވި ކަްނަކމަށް 

 ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައި ބަޔާންުކާރ  149ޤާނޫނުގެ މި   (1)   

ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން، ހެކިބަސްދޭ މީާހއަށް ޙިމާޔަތްދޭންޖެޭހ 

ސަބަބު ކަމަށް ދައުލަތުްނ ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކާއި އޭެގ 

 ތަފްޞީލު؛

ލިބޭ ފަރާތުން ުކރި ކުށުގެ ތަޙްޤީޤު ހިްނގި ފަރާތުްނ  ދަޢުވާ  (2)   

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން؛
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ހެކިބަސްދޭ މީާހއަށް ޙިމާޔަތްދިނުމުން، އޭނާ ހެކިބަސްޭދ   (3)   

މައްސަލައިގެ ަޝރީޢަތް އިންޞާފުެވރިކަމާއެުކ ހިންގުމަްށ 

 އެހީތެރިވެދޭެނ މިންވަރު؛

ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ހެކިަބސް، އެ ހެކިބަސްދޭ މައްސަަލއަކަްށ   (4)   

 މުހިންމުވާ މިންވަރު؛

ހަމަޖެހިަފއިާވ  ހެކިބަސްދޭ މީހާެގ ހެކިބަްސ ދިނުމަށް  (5)   

މައްސަލައިގެ ާބވަތުން ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އަސަުރކުރާެނ 

 މިންވަރު.

ހެކިބަސްދޭ މީހާ ޙިމާޔަްތކުރުމުެގ އަމުުރ ތަންފީޛުކުރާނީ ަދއުަލތުެގ  )ނ(  

 ކަމާބެހޭ އިދާރާަތކާ ގުޅިގެން، ިދވެހި ުފލުހުންެގ ޚިދުމަތުންނެެވ.

ޙިާމޔަތްކުރުމުެގ އަުމރެްއ މި ާމއްދާެގ ަދށުން ހެކިބަސްދޭ މީަހކު  )ރ(  

ކޯޓުން ކުާރ ޙާލަުތގައި، މި މާއްާދގެ )ނ( ެގ ދަށުން ިދވެިހ 

މީާހއަްށ  ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ެއ އަމުރު ތަންފީުޛކުރުމުަގއި، އެ

ޙިމާޔަތްދޭންޖެހޭ މިންވަާރިއ ދަރަަޖ ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުސޫލުަތކާއި، 

ޙިމާޔަތްދިނުމާގުޅޭ ތަފްޞީީލ އުސޫުލތައް، އެނޫންވެސް އެ ީމހަކަށް 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެ ޚިދުމަތުްނ ހަާދ ަގވާއިުދގަިއ 

ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އަިދ މި ގަވާއިުދ މި ޤާނޫުނ ތަޞްދީުޤކުާރ 

ތެޭރގަިއ  މަސްދުވަުހގެ )ތިނެއް( 3 ފެށިގެން ތާރީޚުން

 އެކުލަާވލަންވާނެއެވެ.

 

ންގެ ކީ ޙިމާޔަތްކުރެވޭ ހެ 
 ހެކިބަސް ނެގުން 

ޖިނާއީ މައްަސލަތަކުގަިއ ެހކިބަްސ ނަގަންވާީނ ޝަރީަޢތުެގ  )ހ( .149-2

ވަަނ  147މަޖިލީހަށް ހެކީްނ ހާޒިުރކޮށްގެން ކަމަްށ މި ޤާނޫނުެގ 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ހެކިބަސްދޭ މީާހ 

   ދާގެ ވަނަ މާއް  1-149ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެްއ މި ޤާނޫނުެގ 

)ހ( ގެ ދަށުން ނެރޭ ޙާލަުތގައި، އެފަދަ ފަރާތެްއގެ ހެިކބަްސ 

ނަގަންވާނީ، މި ާމއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެަމތިން، 
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ހެކިބަސްދޭ މީހާ ޙިމާޔަތްކޮށް، ރައްކާތެިރކުެރވޭެނ 

 ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ެގ  1-149ހެކިބަސްދޭ މީހަކީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ދަށުން ޙިމާޔަތްދިނުމަށް އަުމރުކޮށްފައިާވ މީެހއްނަމަ، ުކށުެގ 

ތުހުމަތުގައިވާ ީމހާގެ ހާޒިރުަގއި ނުވަތަ ކުށުގެ ުތހުމަތުަގއިާވ 

މީހާއަށް ހެކިބަސްޭދ ފަރާތަީކ ކާކުކަން އެނގިދާނެފަދަ ގޮަތކަްށ 

ުސާވލެްއ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިީލހުގަިއ ހެކިބަސްޭދ މީހާާއ އެްއވެސް 

 ކުރުމުގެ ުފރުޞަތު ފަނޑިޔާުރ ދީގެންނުވާނެެއވެ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ ބަޔާންވެގެންާވ ުއސޫުލ އެއްޮގތަްށ  )ނ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ  1-149ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ޙިމާޔަތްކުރުމަްށ އަމުުރކޮށްފައިާވ މީހުންެގ ހެިކބަްސ 

ނެގުމުގައި، އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ެތރެއިން ގޮތަކަށް ޢަަމލުކުުރމުެގ 

 ބާރު ކޯޓަްށ ލިބިގެންެވއެވެ.

ހެކިބަސްދޭ މީހާައކީ ކާުކކަން ހާމަނުާވގޮތަށް އޭާނގެ އަުޑ   (1)   

ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އޯޑިއޯ ުނވަތަ އަޑު ފޮނުވައިޭދ 

އިން އޭާނއާ ސުާވލުކޮށް، އޭނާެގ ަޒރީއާވަސީލަތެއްގެ 

 ނެގުން؛ ހެކިބަސް

މީހަކީ ކާކުކަން ހާމަނުާވގޮތަށް މަންޒަރު ބަދަލުުކރުމަށްފަުހ  އެ  (2)   

 އިން އޭނާާއ ސުވާުލކޮށް، އޭނާގެ ހެކިބަސް ޒަރީއާ ވީޑިއޯގެ 

 ނެގުން؛

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ަނގާފައިާވ ހެކިބަްސ ކޯޓަްށ   (3)   

 އިއްވުން؛

ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީާހއާ އެއް ހާޒިެރއްގައި ނޫން ގޮތަކަްށ   (4)   

 ހެކިބަސް ނެގުން.

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ އޭނާގެ ވަީކލު، މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން  )ރ(  

ޙިމާޔަތްދޭން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްަފއިވާ ހެކިބަސްދޭ މީހަާކ ކުާރ 

ސުވާލުތަކުެގ ެތރޭގަިއ އޭާނއަީކ ކާކުކަްނ ހާަމވެދާނެ ުސާވލެްއ 
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ހިމެނޭނަމަ، އެފަދަ ސުާވލުތަކަށް އޭާނ ޖަވާބުދޭންނުޖެހޭ ަކމަށް 

 އަޅަންވާނެއެވެ.ފަނޑިޔާރު ކަނޑަ

ހެކިބަސްދޭ މީާހއަީކ ކާކުކަްނ އެނގޭެނ މަޢުލޫމާތާިއ އަިދ އޭާނއަްށ  )ބ(  

ގޮތުން އޭނާ ވަކި ތަނެްއގައި ބެހެއްޓިަފއިާވނަމަ،  ޙިމާޔަތްދިނުމުގެ

އެ ތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު، އޭނާ ޙިމާޔަތްކުރުުމގެ އަމުރު ެނރުުނ 

އެްއވެސް ފަރާަތކަްށ  ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ ބަޔަކަށް ފިޔަަވއި ެއހެން

 ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.

ހެކިބަސްދޭ މީހާއަީކ ކާކުކަްނ ހާމަނުކުރުމަށް އޭނާއާ ގުޅޭޮގތުން  )ޅ(  

ސިއްރުުކރާ މަޢުލޫމާތު، ތަޙްޤީޤު މަރުަޙލާގަިއވެސް، އަިދ 

ދަޢުވާކުރުމާމެދު ގޮތެްއ ނިންމުމުެގ މަރުޙަާލގައިވެްސ ިސްއރުެގ 

އެވެ. އަދި މައްސަލަ ނިމުމަށްފަހުގަިއވެްސ ގޮތުގައި ދަމަަހއްޓަންވާނެ

 އެ މަޢުލޫމާތު ިސއްރުެގ ގޮތުަގއި ދަމަަހއްޓަންވާނެއެވެ.

 

 .އިޞްލާުޙކުރުން ގޮތަށް  ވަަނ ނަންބަރު އަންނަނިވި  (8)މާއްދާެގ )ށ( ެގ  ވަނަ  156 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .19

 

މި ޤާނޫނުެގ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާެގ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބު،  (8) )ށ( .156 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  144-1ވަނަ މާއްދާ ުނވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  104

ބަޔާންކުރާ ެއއްބަސްވުމެއްަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ލުއިކޮށްދޭނަމަ، 

 އެކަން؛

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އުނިުކރުން. 162ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފަިއވާ  ބުނެވިދިޔަ .20

  

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން  104ިމ ޤާނޫނުެގ  ،ދަޢުވާ ލިޭބ ަފރާތަކީ )ރ( .162 

ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެަރލްއާެއކު އިޢުިތރާފުެގ އެއްބަްސވުމެއް ވެފައިާވ 

ފަރާތެއްނަމަ، އަދި އެ އެއްބަސްވުމަީކ އިބްތިދާީއ އަޑުެއހުމުގަިއ 

ފަނޑިޔާރު ބަލައިގެންަފއިވާ ެއއްބަސްވުމެއްނަމަ، އޭނާެގ މައްޗަށް 

އެއްބަްސވުމުގަިއ އެއްބަްސވެފައިާވ  އަދަބު ކަނޑައަޅަންވާނީ، އެ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
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 ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( އަިދ )ނ( ައންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުުކރުން. 168ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21

 

ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަކުެގ ޝަރީޢަތްތަުކގައި، މައްަސލައިގަިއ ހިމެނޭ  )ށ( .168 

އަނގަަބހުން ަދއްކާ ވާަހކަތަކުެގ ޚަޞްމުންނާއި، ހެކީންނާއި، ޚަބީރުން 

އަޑު ނުވަތަ އަޑާއި މަންޒަރު ެރކޯޑުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި މަްއސަލައިެގ 

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮުތގެ ރިޕޯާޓއެކު، ެއ ރިޕޯޓުެގ ބައެްއގެ ގޮތުގަިއ 

 އެ ރެކޯޑިންގ ހިމަނާފަިއ އޮންނަންވާނެއެވެ.

މައްަސލައިަގއި ހިމެނޭ މި މާއްދާގެ )ށ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް،  )ނ(  

ޚަޞްމުންނާއި، ހެކީންނާއި، ޚަބީރުން އަނގަަބހުން ަދއްކާ ވާަހކަތަކުެގ 

ރެކޯޑެއް ލިޔުމުން ހޯދުމަށް މައްސަަލއިގެ ޚަޞްމަކު އެދިްއޖެނަމަ، 

        )ތިރީސް( ދުަވހުގެ ެތރޭގައި  30އެކަމަށް އެދޭތާ ގިނަވެގެން 

ެއވެ. އަިދ އެކަަމށްޓަކައި ފަރާަތކަށް ލިޔުމުްނ ެއ ެރކޯޑު ދޭންވާނެ އެ

 އެކަށޭނަ ފީއެްއ ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިާޔރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެެއވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 169ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22

 
މައްސަލައިގެ 

ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމާއި 
ބަޔާންތައް ބެލުމުގެ 

 ފުރުޞަތު 

ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަުކގައި ދަުއލަތުން ނުވަތަ ދަޢުވާ  ޝަރީޢަތުގައި )ހ( .169

ލިބޭ ފަރާތުްނ އެދެފިނަމަ، ޝަރީޢަތުެގ އަޑުެއހުންތަކުގެ ރެޯކޑިންގ 

އަޑުއެހުމުގެ އަދި/ނުވަަތ ބެލުމުގެ ުފރުޞަތު އެ ަފރާތަކަށް ކޯޓުން 

ދޭންވާނެއެވެ. އަިދ ެއ ރެކޯޑިންގގެ ކޮޕީއެްއ ހޯދުމަްށ އެއިން 

 ފަރާތަކަށް ޯފރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ. އެ ކޮޕީއެއް އެ އްޖެނަމައެދި ފަރާތަކުން

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 170ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .23

 
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް 

 ކެނޑުން 
ހިނގަމުންދާ ަޝރީޢަތެއްެގ އެްއވެސް ަމރުޙަާލއެއްގަިއ ެއއްެވސް ފަރާތަކުްނ  .170

ަފރާަތކާމެދު، ޤާނޫނު  ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ، އެ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ

)ދިެވހިާރއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުެގ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން  2010/22ނަންބަރު 

 ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ މައްަސލަ ބަާލ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިެގންވެއެވެ.
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 ިއޞްލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާެގ )ރ( އަދި )ބ( ައންނަނިވި ގޮތަށް  198ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .24

 

މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް، މި މާއްދާގެ  )ރ( .198 

)ހ( ގެ ދަށުން ކޯަޓކުން ނެރެފައިާވ އަމުެރއް ދައުލަުތގެ ަފރާތުން 

       އިސްތިއުނާފުކުރާނަމަ، ެއ އަމުެރއް ެނރޭ ާތރީޚުން ެފށިގެން

 )ސާޅީސްއަށެއް( ގަޑިއިުރގެ ތެރޭަގއި އިސްތިއުނާފުުކރަންާވނެއެވެ. 48

މި މާއްދާގެ )ނ( ނުވަތަ )ރ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓުްނ ނެރޭ  )ބ(  

އަމުރެއް ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމެއް އިސްިތއުނާފުކުރުމުން، އެަފދައިން 

ދުވަހުެގ )ސާދަ(  14އިސްތިއުނާފުކުރާ ާތރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

ތެރޭގައި އެ އަުމރާމެދު ނުވަަތ އެ ނިންމުމާމެދު ކޯޓުްނ ގޮތެްއ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާެގ )ބ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަުކރެްއ އިތުުރކުރުން. 198ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .25

 
ޝަރީޢަތުެގ ކުރިްނ ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުެގ މަުރޙަލާގަިއ  )ޅ( .198 

ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ނުވަަތ ޝަރީޢަތުެގ މަުރޙަލާގަިއ 

  ކޯޓަކުން ނެރެަފއިާވ އަމުެރއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަްށ ިމ މާއްދާގެ 

)ނ( ނުވަތަ )ރ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްަސލައެއްަގިއ، އެއް 

 ފަނޑިޔާރަކަށް ެއ މައްސަލައާމެުދ ގޮތެްއ ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

  

ދިވެހިަސރުާކރުގެ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރާ  ،ަތޞްދީޤުކޮށް ،ިމ ޤާނޫނު ފާސްވެ ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ .26

 .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

 

______________________ 


