ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތކުން ޙއްދުޖެހުމށާއި ތޢުޒީރުކުރުމށް ކުރާ ޙުކުމްތއް ތންފީޛުކުރުމާބެހޭ ޤވާޢިދު
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ދ އާއި 156 ،ވނ
މއްދާ އާއި 141 ،ވނ މާއް ާ
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއސާސީގެ  7ވނ ާ
ކން ޙއްދުޖެހުމށާއި
މާއްދާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދށުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތ ު
ކރާނެ ގޮތް ބޔާންކުރާ ޤވާޢިދެވެ.
ތޢުޒީރުކުރުމށް ކުރާ ޙުކުމްތއް ތންފީޛުކުރުމުގއި ކޯޓުން ޢމލު ު
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މި ޤވާޢިދށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތކުން ޙއްދުޖެހުމށާއި ތޢުޒީރުކުރުމށް ކުރާ ޙުކުމްތއް ތންފީޛުކުރުމާބެހޭ
ޤވާޢިދު" އެވެ.
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އ ޙުކުމް ތންފީޛުކުރެވޭ މީހާގެ ކިބއިގއި
ޙއްދުޖެހުމށް ނުވތ ތޢުޒީރުކުރުމށް ކުރާ ޙުކުމްތއް ތންފީޛުކުރންވާނީެ ،
އންނނިވި ކންތއްތއް ފުރިހމވާނމއެވެ.
(ހ) ބުއްދި ސލާމތުން ހުރި މީހކު ކމުގއިވުން.
ނވުން.
(ށ) މާބ ނޑު މީހކު ކމުގއި ު
ފރާނއށް ނުވތ ޙިއްސކށް ނުރއްކާވެދާނެފދ ބއްޔެއް ހުރި މީހކު ކމުގއި ނުވުން.
(ނ) ޙއްދުޖެހުމުގެ ސބބުން ު
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ނ
އ މރުޙލާގެ އެހެން ކޯޓކު ް
ޙއްދު ނުވތ ތޢުޒީރުގެ ކުށްތކުގެ ޙުކުމް އެ މއްސލ ބެލި ކޯޓުން ނުވތ ެ
އ ޙުކުމެއްގެ އިސްތިއުނާފު މުއްދތު ހމވުމުން ނުވތ އިސްތިއުނާފުގެ މރުޙލާ ނިމުމުންނެވެ.
ތންފީޛުކުރންވާނީެ ،
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ކޯޓކުން ޙއްދު ނުވތ ތޢުޒީރުގެ އދބެއް ކ ނޑއޅއި ޙުކުމްކޮށްފިނމ ،އެ ޙއްދުޖެހޭ މީހާގެ ކިބއިގއި ޙއްދުޖެހުން
ނުވތ ތޢުޒީރުކުރުން މނާކުރާ ޝރުޢީ އދި ޤާނޫނީ ޢުޛުރެއް މެދުވެރި ނުވާނމ ،އެ މއްސލއިގެ އިސްތިއުނާފު
މުއްދތު ހމވުމުން ނުވތ ،އިސްތިއުނާފުގެ މރުޙލާ ނިމުމުން ،ލސްނުކޮށް އެ ޙުކުމް ތންފީޛުކުރންވާނެއެވެ.
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ޤނޫނީ ޢުޛުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެނމ ،ޙއްދު ނުވތ
ރން މނާކުރާ ޝރުޢީ އދި ާ
ޙއްދުޖެހުން ނުވތ ތޢުޒީރުކު ު
އ
ތޢުޒީރުގެ ޙުކުމް ތންފީޒުކުރުން ފސްކުރންވާނެއެވެ .އދި ،އެ ޝރުޢީ އދި ޤާނޫނީ ޢުޛުރުގެ ޙާލތު ނެތިދިއުމުން ެ
ފރާތެއްގެ މއްޗށް ލސްނުކޮށް ޙުކުމް ތންފީޛުކުރންވާނެއެވެ.
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ނ
މި އުޞޫލުގެ ބޭނުމށްޓކއި ޝރުޢީ އދި ޤާނޫނީ ޢުޛުރެއްކމުގއި ބެލެވޭނެ ކންކމުގެ ތެރޭގއި އންނނިވި ކންކ ް
ހިމެނެއެވެ.
ނހުރި މީހކު ކމުގއިނުވުން.
(ހ) ބުއްދި ސލާމތު ް
(ށ) މާބ ނޑު މީހކު ކމުގއިވުން.
ފރާނއށް ނުވތ ޙިއްސކށް ނުރއްކާވެދާނެފދ ބއްޔެއް ހުރި މީހކު ކމުގއިވުން.
(ނ) ޙއްދުޖެހުމުގެ ސބބުން ު
(ރ) އދި މިނޫންވެސް ޙއްދުޖެހުމުގެ ސބބުން ހށިގ ނޑށް ނުވތ ފުރާނއށް ނުވތ ޙިއްސކށް ނުރއްކާވެދާނެފދ
ޙއްދުޖެހުން މނާ ކުރާ ސބބެއް މެދުވެރިވެފއިވުން.
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ޙއްދު ނުވތ ތޢުޒީރުގެ ޙުކުމެއް ތންފީޛުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޙުކުމް ތންފީޛުކުރެވޭ މީހާއކީ ޝރުޢީ އދި ޤާނޫނީ
ކރެވޭފދ ޙާލތެއްގއި ހުރި މީހެއްކން ޔޤީންކުރންވާނެއެވެ.
ގޮތުން އެފދ ޙުކުމެއް ތންފީޛު ު
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ވ ކންކން ފުރިހމ
ޙުކުމެއް ތންފީޛުކުރެވޭފދ ޙާލތެއްގއި ހުރި މީހެއްކން ޔޤީންކުރުމށްޓކއި އންނނި ި
ކުރންވާނެއެވެ.
(ހ) ޙުކުމް ތންފީޛުކުރެވޭ މީހާގެ ކިބއިގއި މި ޤވާޢިދުގއި ބުނާފދ ސިއްޙީ އުޛުރެއް ހުރިކމށް އެފރާތުން
ބތުކޮށްދޭ މެޑިކލް ސެޓިފިކެޓެއް ނުވތ ރިޕޯޓެއް ހުށހޅންވާނެއެވެ.
ބުނާނމ ،އެކން ސާ ި
ހގެ ޙާލތު ދެނެގތުމށްޓކއި އެ ޙުކުމް ތންފީޛުކުރެވޭ މީހާއކީ މންމނކުނމ ،ނުވތ
(ށ) ޙުކުމް ތންފީޛުކުރެވޭ މީ ާ
ދިވެހިބސް ނުދންނ މީހކު ނމ ،އެމީހާ ދއްކާ ވާހކ އެނގޭނެ މީހެއްގެ ބޔާން ހޯދންވާނެއެވެ.
ހގެ ފރާތުން އޭނާ ހުރި ޙާލތު ދެނެގތުމށް ހޯދާ ލިޔުންތކކީ ޞއްޙ ލިޔުންތކެއްކން
(ނ) ޙުކުމް ތންފީޛުކުރެވޭ މީ ާ
ކށވރުކުރންވާނެއެވެ.
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ފޛުކުރުމުގެ މސއްކތްކުރުމށް އެކމށް ޤާބިލް ،ޚާއްޞ މުވއްޒފކު
ޙއްދު ނުވތ ތޢުޒީރުގެ ޙުކުމް ކޯޓުތކުގއި ތން ީ
ކ ނޑއެޅިފއި ހުންނންވާނެއެވެ.

( .11ހ) ޙއްދު ނުވތ ތޢުޒީރުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޙުކުމް ކުރެވުނުއިރު ،އެ ކުށް ސާބިތުވި ފރާތކީ މީލާދީ ގޮތުން،
ޛކުރާނީ ޙއްދު ނުވތ
ރ ފުރިހމވެފއިވާ ފރާތކށް ނުވާނމ ،އެ ޙުކުމް ތންފީ ު
ޢުމުރުން ( 18އށާރ) އހ ު
ނނެވެ.
ތޢުޒީރުގެ ކުށް ސާބިތުވި ފރާތށް ،މީލާދީ ގޮތުން ޢުމުރުން ( 18އށާރ) އހރު ފުރިހމވުމު ް
ނ
ގތުގެމތިން ޙުކުމް ތންފީޒުކުރުން ފސްކުރެވިފއިވާ ފރާތްތކށް ،މީލާދީގޮތުން ޢުމުރު ް
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގއިވާ ޮ
( 18އށާރ) އހރު ފުރިހމވުމުން ،މި ޤވާޢިދުގެ  3ވނ މާއްދާގއިވާ ކންތއްތކށް ރިޢާޔތްކޮށް 5 ،ވނ
ނންމންވާނެއެވެ.
މާއްދާގއިވާ ގޮތުގެމތިން ޙުކުމް ތންފީޛުކޮށް ި
ޢޒީރުކުރުމށް ޙުކުމްކުރި ކޯޓުނޫން ،ޙއްދު ނުވތ ތޢުޒީރުގެ ކުށުގެ މއްސލތއް
( .12ހ) ޙއްދުޖެހުމށް ނުވތ ތ ު
ތ އެ ވގުތކު ދިރިއުޅޭ ރށެއްގެ
ކން ނުވތ ޙުކުމް ތންފީޛުކުރެވޭ ފރާ ް
ވ އެހެން ކޯޓ ު
ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފއި ާ
ރށު ކޯޓުންވެސް އެޙުކުމް ތންފީޛުކުރެވިދާނެއެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގއި ބޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމތިން ޙުކުމްކުރި ކޯޓު ފިޔވއި ،އެހެން ކޯޓކުން ޙުކުމް
ކޓެއްގެ
ލބުމށްފހު ،އެ ޯ
އޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ،ޙުކުމްކުރި ކޯޓުން އެ ކޯޓކށް ި
ތންފީޛުކުރންވާނީ ،އެ ޤޟި ް
ޤާޟީއކު ،ތޢުޒީރުކުރެވޭ ނުވތ ޙއްދުޖެހޭ މީހާއާ ސުވާލުކޮށް ،ޙުކުމް ތންފީޛުކުރުމށް ހުރސް އޅާ ސބބެއް ނުވތ
ޢުޛުރެއް ނެތްކން ކށވރުކުރުމށްފހުއެވެ.
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އ:
މި ޤވާޢިދުގެ މޤުޞދށްޓކ ި
(ހ) "ޙއްދު ޖެހުން" ކމށް ބޔާންވެފއި އެވނީ އިސްލާމީ ޝރީޢތުގއި ޙއްދު ކ ނޑއެޅިފއިވާ ކުށްތކުގެ ތެރެއިން
ކުށެއް މީހެއްގެ މއްޗށް ސާބިތުވެ ،އެ ޙއްދކށް ކ ނޑއެޅިފއިވާ މިންވރށް އެމީހެއްގެ ގއިގއި އެކމށް
ނކޮށްގެން ޖހާ ޖެހުމށެވެ.
ކ ނޑއެޅިފއިވާ ވޞީލތް ބޭނު ް
(ށ) "ތޢުޒީރު ކުރުން" ކމށް ބޔާންވެފއި އެވނީ އިސްލާމީ ޝރީޢތުގއި ޙއްދު ކ ނޑއެޅިފއިވާ ކުށްތއް
ފިޔވއި ،އިސްލާމީ ޝރީޢތުގއި މނާކުރެވިފއިވާ ކުށުގެ ޢމލުތކުގެ ތެރެއިން އެކންކމށް ކ ނޑއޅންޖެހޭ
ރ
ބ ު
ނ ާ
ނ ނުވތ ޤާނޫނކު ް
ށ ސާބިތުވެ ،ޤާނޫނކު ް
މންވރު ކ ނޑއެޅިފއިނުވާ ކުށެއް މީހެއްގެ މއްޗ ް
ޢުޤޫބާތުގެ ި
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ވ ގޮތުގެމތިން އެ ތޢުޒީރކށް ކ ނޑއެޅިފއިވާ މިންވރށް އެ މީހެއްގެ ގއިގއި އެކމށް
ލިބިފއިވާ ޤވާޢިދކާ އެއްގޮތް ާ
ކ ނޑއެޅިފއިވާ ވސީލތް ބޭނުންކޮށްގެން ޖހާ ޖެހުމށެވެ.

 .14މި ޤވާޢިދށް ޢމލުކުރންފެށު ުމން "ޝރީޢތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮ ުތން ހެދިފއިވާ ޤވާޢިދު ( ")6ގެ  222ވނ މާއްދާ
ބާޠިލްވީއެވެ.
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