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ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް
ތަޢާރަފު
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  133ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ .އަދި
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  220ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާންވާނީ ،އަދި
ބާރުތައް

ބޭނުންކުރާންވާނީ،

ބަންޑާރަ

ނއިބު
ަ

ކަނޑައަޅާ

މައިގަނޑު

ސިޔާސަތުތަކާ

އެއްގޮަތަށް

ކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2008ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( ގެ  12ވަނަ
މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ޕްރޮސިކިޔުޓަރި ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމާއި ކަންކަން
ނިންމެވުމުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ތަބާވާންޖެހޭ ،ބަންޑާރަ ނައިބު ކަނޑައަޅާ ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
ސިޔާސަތެއް އޮންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މަޤްޞަދު
ޖިނާއީ ދަޢުވާތައް ކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގައި ،މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން ބެލެހެއްޓުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން
ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ޚަރަދު ވެގެންދާ ކަމެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ވަންނަ މީހުން
އިތުރުވުމަކީ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ބުރޫ އަރާކަމަކަށްވެފައި ،ޚާއްޞަކޮށް މުޖުތަމަޢާ އެކަހެރިކޮށް
ބަންދުކުރުމަކީ މީހުންގެ އިންސާނީ ހުނަރުތައް އުނިވެ ،ޢާއިލީ ގުޅުންތަކަށް ބުރޫއަރާ ކަމަކަށްވާތީ ޖީނާއީ އަދުލުގެ
ނ ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް އެނިޒާމުގެ
ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅިގެންދާ ވީވަރުން މަދުކޮށް ،އެނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ީ
ތެރެއަށް ވަންނަންޖެހޭ މީހުން ކަމުގައި ޔަގީންކުރުމަކީ ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ .އަދި ހަމައެފަދައިން
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މައިގަނޑު އަސާސްތައް
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ކުށްކުރާ މީހާގެ މައްޗަށް ،ކުށުން ގެއްލުން ލިބޭ މީހާގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރުމުގެ
އުޞޫލު ބިނާވެފައި އޮންނަ އަސާސަކީ ކުށްކުރާ މީހާއަކީ ،މުޖްތަމަޢުގެ އެމައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް
މުގުރާ ބަޔަކަށްވެފައި ،ކުށުގެ ޢަމަލުތަކަކީ ކުށުގެ ޢަމަލުން ގެއްލުން ލިބޭ މީހާއަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ،މުޅި
މުޖްތަމަޢުގެ ޙައްޤުތަކެއް ގެއްލި ،މުޖްތަމަޢުގެ އަމަންއަމާން ކަމާއި ހަމަޖެހުން ގެއްލޭނޭ ޢަމަލުތަކަށް ވުމުން ،މިފަދަ
މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފު ޤާއިމުކޮށް ،މީހުން ކުށުން ދުރުކޮށް މުޖުތަމަޢުގައި އަމަންއަމާންކަން ހިފެހެއްޓުމަކީ
ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައިވާތީއެވެ.
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތަކުގެ މުޅި އަސާސް ބިނާވެފައި އޮންނަންވާނީ ،ޖިނާއީ ޢަމަލުތައް ހިންގާ
މީހުންނަށް ،އެމީހުން އެކުރި ޢަމަލުތަކުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި ،އެ ޢަމަލުތަކަށް ޙައްޤު އަދަބު ލިބި ،މުޖުތަމަޢުގެ
އަމަންއަމާންކަން ހިފެހެއްޓޭނޭ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު ،ކުރި ކުށުގެ "ކްރިމިނަލް ކަލްޕަބިލިޓީ"
ގއި "ޖިނާއީ ވިސްނުން" ހިމެނޭ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން މަދުކުރުމާއި ކުށް
ނުވަތަ ކުށު ަ
ތަކުރާރުކުރުން މަދުކުރެވޭނޭ ފަދަ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ .އަދި މި މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި،
ހަމަހަމަކަމާއެކު އެންމެންނާމެދު ޢަމަލުކުރުމާއި ،ރޫލް އޮފް ލޯ ނުވަތަ ޤާނޫނޫގެ ވެރިކަން ހިފެހެއްޓުމަކީ ދަޢުވާކުރުމުގެ
އަސާސްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
މަތީގައިވާ އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ވަކިވަކި މައިގަނޑު އުޞޫލުތަކަކީ:
 .1ނިސްބަތުން ހަގު ޢުމުރުގެ ކުދިން ،ޚާއްޞަކޮށް  18އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން ވީވަރަކުން ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ
ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ނުވައްދާ ،އަދި ކޮންމެހެން ވައްދަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައިވެސް އެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ގިނަ
ދުވަހު އުޅެން ނުޖެހޭނޭ ފަދަޔަކުން ނިންމެވުންތައް ނިންމެވުން.

2

 .2ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ދަޢްވާކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ކުދިންނާއި މީހުންގެ ތެރެއިން ،ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުށްކުރާ ،އަދި
ނިސްބަތުން ކުދި ކުށްކުރާ ކުދީންނާއި މީހުންނަށް ،ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށްފަހު،
ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވީވަރަކުން ނުވެއްދުމުގެ މައްޗަށް ނިންމެވުންތައް ނިންމެވުން.
 1 .3ވަނަ ނަންބަރާއި  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ދެ ޙާލަތުގެ އިތުރުން އިޖުތިމާޢީ ޢަދާލަތު އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަން
ޖެހިއްޖެކަމަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި ،އެފަދަ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުން.
 .4މަތީގައިވާފަދަ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައިވެސް ދަޢްވާ ނުކޮށް ދޫކުރެވޭ ކުދިންނަކީ އަދި މީހުންނަކީ ،ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ
ވސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭ ބަޔެއް ކަމުގައި ނުވެ ،އެފަދަ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައިވެސް
ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އެއް ެ
ފިޔަވަޅެއް އެޅުއްވުން.
 .5ކުށުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،މީހުން މެރުން ،މަސްތުވާތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ،މަސްތުވާތަކެތީގެ
ވިޔަފާރިކުރުން ،ބޮޑެތި މާރާމާރީ ،ޓެރަރިޒަމް އަދި ބޮޑެތި ވައްކަން ފަދަ މައްސަލަތަކަކީ ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި
ޤަރީނާގެ

މައްޗަށް

ބިނާކޮށް،

އިސްތިސްނާއީ

ޙާލަތެއްގައި

މެނުވީ

އަބަދުވެސް

ދަޢްވާކުރާނޭ

މައްސަލަތަކެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން.
 .6ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ،ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން ،މީގެ އިތުރުން
ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ އަނިޔާފަދަ މައްސަލަތަކަކީ ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް ،އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ އަބަދުވެސް ދަޢްވާކުރާނޭ މައްސަލަތަކެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން.
 .7ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިއާއި ފައިސާއާ ގުޅިފައިހުރި މައްސަލަތައް ކަމުގައިވާ ،ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކާއި
މަކަރާ ޙީލަތުގެ މައްސަލަތަކާއި ،ކައުންޓަރފީޓް ފަދަ މައްސަލަތަކަކީ ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް ،އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ އަބަދުވެސް ދަޢުވާކުރާނޭ މައްސަލަތަކެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން.
 .8ކޯޕަރެޓް ފްރޯޑް ،މަނީ ލޯންޑްރިން ،އަދި ކުންފުނިތައްފަދަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ ނުވަތަ
ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނިވާ ފަތްގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކުށުގެ ޢަމަލުފަދަ "ކޯޕަރޭޓް ކްރައިމް"
ނުވަތަ ކުންފުނިތައް ފަދަ މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތަކަކީ
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 .9ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނާމެދު ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމާއި ދައުލަތުގެ އިސްތިޤްލާލާއި މިނިވަން
ކަމަށް ގެއްލުންވާ ފަދަ ޢަމަލުހިންގުން ފަދަ މައްސަލަތަކަކީ ވަރަށް ނާދިރު ޙާލަތެއްގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް
ހެއްކާއި ޤަރީނާ ނެތިގެންނޫނީ ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ދަޢުވާކުރުވޭ މައްސަލަތަކެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން.
 .10ކުޑަކުދިންނާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމާއި ކުޑަކުދިންނާމެދު ޒިނޭ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ،ކުށުގެ
ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު ކުދިންނަށް ވީވަރަކުން ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ނާންނާނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ،އަދި
އެކުދިން ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅިގެން ނުދާނޭ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންެ
ދަޢްވާކުރެއްވުން.
 .11ކުޑަކުދިންނާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމާއި ،ކުޑަކުދިންނާމެދު ޒިނޭ ކުރުމާއި ،ކުޑަކުދިންނަށް ޖިސްމާނީ
އަނިޔާކުރުމާއި ،ގަދަކަމުން ޒިނޭކުރުމާއި ،ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި
ދަޢްވާކުރެއްވުމުގައި ،ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހުން ވީވަރަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވޭނޭ
ފަދަގޮތަކަށް ނިންމެވުންތައް ނިންމެވުން.
 .12ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލެއް ކުރާކަމުގެ މަޢްލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެން ،ތަޙްޤީޤުކުރެއްވުމުގެ އަމުރު
ނެރުއްވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން ،ކުޑަކުދިންނާމެދު ގަދަކަމުން
ޒިނޭކުރުން ،ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރުން ،ދައުލަތަށް ނުވަތަ އާންމު މަޞްލަޙަތަށް އޭގެން ނޭދެވޭ
އަސަރުކުރާނޭ މައްސަލަތައް ހިމަނުއްވައިދެއްވުން.
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