
  ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
  
  ޝަރީޢަތް ހިންގުން. 1
  

 ދަޢުވާކުރުނ1.1ް
  
  .ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރާނީ، ދައުލަތުންނެވެ. ހ
  
. ވާނެއެވެމި ފޯމުގައި ދަޢުވާކުރެވޭ ކުށުގެ ޞީޣާ ހިމަނަން. ދަޢުވާކުރާނީ ދައުލަތުގެ ވަކީލުގެ ދަޢުވާ ފޯމަކުންނެވެ. ށ

  .އަދި މި ފޯމާއެކު، ތަޙުޤީޤު ބަޔާންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

   ޝަރީޢަތްކުރުނ1.2ް
  
  .ދަޢުވާ ފޯމު ކޯޓަށް ލިބުމުން، ވީހާ އަވަހަކަށް ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް އަޑުއެހުން ބާއްވަންވާނެއެވެ. ހ
  
ވާ ލިބޭމީހާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ޝަރީޢަތް އަޑުއެހުންއޮންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު، ދަޢުލަތުގެ ވަކީލާއި ދަޢު. ށ

ނަންބަރު އިޢުލާނުކޮށް އެ ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޤަޟިއްޔާއާއި، ޤަޟިއްޔާ 
  .ތަޢާރަފުވުމަށް ޤާޟީ އަންގަންވާނެއެވެ

  
 މަޖިލީހަށް އިއްވުމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލަށް ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުގެދަޢުވާ ލިބޭމީހާ ތަޢާރަފުވުމުން، ދަޢުވާ ފޯމުގައިވާ . ނ

  .އަދި މިގޮތަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލަށް އެންގުމުން، ދައުލަތުގެ ވަކީލު، ދަޢުވާ އިއްވަންވާނެއެވެ. ޤާޟީ އަންގަންވާނެއެވެ
  
  .ވާނެއެވެދައުލަތުގެ ވަކީލު ދަޢުވާ އިއްވުމުން، ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭމީހާއަށް ޤާޟީ އަންގަން. ރ
  
ދަޢުވާއާމެދު ދަޢުވާ ލިބޭމީހާ ދެކޭގޮތް ޤާޟީ އެހެުމުންް، ދަޢުވާ ލިބޭމީހާއަށް ތިރީގައިމިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް . ބ

  .ޖަވާބު ދެވިދާނެއެވެ
  
  .ދަޢުވާއަކީތެދު ދަޢުވާއެއްކަމަށް ބުނުމާއެކު، ކުށަށް އިޢުތިރާފުވުން) 1(
  
  .ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުން) 2(
  
  . އެދުންވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމަށް ފުރުސަތަކަށް) 3(
  



ދަޢުވާއަކީ ތެދު ދަޢުވާއެއްކަމަށް ބުނުމާއެކު، ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފު ވެއްޖެނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ . ޅ
 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިމައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދަޢުވާއާއި، އެ ދަޢުވާއާ މެދުގައި ދަޢުވާލިބޭ މީހާ 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނަން ބޭނުންވާ އިތުރު ވާހަކައެއް އޮތްތޯ އިޢުތިރާފުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ދަޢުވާލިބޭ މީހާ 
  .ދޭންވާނެއެވެސުވާލުކޮށް، އޮތްނަމަ އެ ވާހަކައެއް ބުނުމަށް ފުރުސަތު ޤާޟީ 

  
ކުރާ ދަޢުވާގެ ތަފްސީލާއި، މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާލިބޭމީހާ ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭމީހާގެ . ކ

މިގޮތަށް އެންގުމުން، . ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކިތައް ބަޔާންކުރުމަށް ޤާޟީ، ދައުލަތުގެ ވަކީލަށް އަންގާނީއެވެ
 ހެކިތައް ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާނޭވަކީލު ދަޢުވާގެ ތަފްސީލާއި، އެ ދަޢުވާ ދައުލަތުގެ 

  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ހުށަހަޅައި، ހުށަހަޅާނޭ ހެކިތައް ބަޔާންކުރުމުން އެއަށް ޖަވާބުދިނުމަށް.ބަޔާންކުރާނީއެވެ
މިގޮތަށް އެންގުމުން ދަޢުވާލިބޭމީހާ ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދީ ދަޢުވާލިބޭމީހާ ހުށަހަޅާނޭ . ދަޢުވާލިބޭމީހާއަށް އަންގާނީއެވެ

  .ނީއެެވެހެކިތައް ބަޔާންކުރާ
  
 އެއަށްފަހު އޮންނަ ޝަރީޢަތް އަޑުއެހުންތަކުގައި އޮންނާނީ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހެކިހުށަހެޅުމާއި، އެއަށް ދަޢުވާ ލިބޭ -

  .ދައުލަތުގެ ފަރާތުބް ޖަވާބުދިނުމެވެމީހާ ޖަވާބުދިނުމާއި، ދަޢުވާލިބޭމީހާ ހުށަހަޅަންބޭނުންވާ ހެކި ހުށަހެޅުމާއި، އެއަށް 
  
 ވަކީލާއި، ދަޢުވާ ލިބޭމީހާ ހުށަހަޅާހެކި ހުށަހަޅައި، އެއަށް ޖަވާބުދީނިމުމުން، ފުރަތަމަ ދައުލަތުގެ ދައުލަތުގެ. އ

މީހާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއާއި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއިމެދު އެފަރާތަކުން ދެކޭގޮތް ވަކީލަށް، ދެން ދަޢުވާ ލިބޭ 
  .އެވެޚުލާސާކޮށް، ބަޔާންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޤާޟީ ދޭންވާނެ

  
ދަޢުވާއާއިމެދު ދެފަރާތުން ދެކޭގޮތް ޚުލާޞާކޮށް ބަޔާންކޮށް ނިމުމުން ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް އަޑުއެހުން ނިމުނީކަމަށް . ވ

  .ޤާޟީ އިޢުލާނު ކުރާނީއެވެ
  
ދުވަހުގެ  3ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ، ވަކީލަކު ހޯދައި، ހުށަހެޅުމަށް ދަޢުވާލިބޭމީހާ . މ

  .ފުރުޞަތު، ދަޢުވާލިބޭމީހާއަށް ޤާޟީ ދޭންވާނެއެވެ


