ޖިނާއީކުށުގެ މައްސަލަތައް އަވަސްނިޔާއިން ނިންމުމާބެހޭ ގަވާއިދު
 -1ތިރީގައި ބުނެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ އިޢުތިރާފުވެފައިވާ އަދި ގެއްލުންލިބުނު

ފަރާތުން ބަދަލު ހޯދުމަށް ނޭދޭ ނުވަތަ ބަދަލު ދޭންޖެހޭކަމާއި ،ބަދަލުދޭންޖެހޭ އަދަދާމެދު ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ނުވަތަ
ބަދަލުގެ ސުވާލެއް ނުނިކުންނަ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ،ޕޮލިސް ހެޑްކްއޯރޓަރޒުން ނިމުމާ ވިދިގެން އެމީހެއްގެ
މައްސަލަ މި ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން.

) ހ( ) 5000/-ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުދި ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް) .މިބައިގައި ހިމެނެނީ،

ޖަމާޢަތް ހެދުމަކާނުލައި ،ތަނެއް ހަލާކުކޮށްނުލައި ،ސަރުކާރުގެ މުދާފިޔަވައި އެހެންތަކެތިން ކުރާ ވައްކަމާއި ،ހަތިޔާރެއް
ބޭނުންނުކޮށް ކުރާ ވައްކަމެވެ(.
) ށ( ބަދު އަޚުލާޤީ ޢަމަލުގެ އާދައިގެ މައްސަލައް) .މިއީ ކާވެނި ނުކޮށްތިބި ބާލިޣުވެފައިވާ

ދެމީހަކު ،ރުހުމުގައި ،ފޭރާމާއެކު ތިބެގެން ހިންގާފައިވާ ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުގެ މައްސަލަތަކެވެ(.

) ނ( ބާލިޣުވެފައިވާ އެއްޖިންސުގެ ދެމީހަކު ،ރުހުމުގައި  ،ނަހަމަގޮތުން އުޅުމުގެ މައްސަލަތައް.
) ރ( ބަނގުރާ ނުވަތަ ބަނގުއާވި ހިމެނޭ އެހެން ދިޔާތަކެތި ބުއިމުގެ މައްސަލަތައް.
) ބ( ރަމަޟާން މަހު ދުވާލު ކައިބޮއި ހެދުމުގެ މައްސަތައް.
) ޅ( މާރާމާރީގެ އާދައިގެ މައްސަލަތައް) .މިއީ ދެމީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުން ހިމެނިފައިނުވާ ،އަދި

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއް ލިބިފައިނުވާ މާރާމާރީގެ މައްސަލަތަކެވެ .އަދި މިއީ މާރާމާރީގެ މައްސަލަތަކުގެ
ތެރެއިން ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  126ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރެވޭ މައްސަލަތަކެވެ(.

މައްސަލަތައް.

) ކ( ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގޯތިގެދޮރަށް ވަނުމާއި ،ފުރާދުއްވާ ތަކެއްޗަށް އެރުމުގެ

) އ( ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފަޅުފަޅުން މަސް ހިފުމާއި ،މަސް ބޭނުމުގެ މައްސަލަތައް.
) ވ( މަނާ ސަރަޙައްދުތަކުން ވެލި ،ގާ ،އަކިރިފަދަ ތަކެތި ނެގުމުގެ މައްސަލަތައް.
) މ( ގޭގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެއިން ނުކުތުމުގެ މައްސަލަތައް.
) ފ( ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުން ނުވަތަ އަރުވާލާފައި ތިބޭ މީހުން އެމީހުން ކޮށްފައިވާ ބަންދުގެ

ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަތައް.

) ދ( ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުމުން ޙާޟިރުނުވުމުގެ މައްސަލަތައް.
) ތ( އޮރިޔާންކާޑު ރާއްޖެއަށް ގެނައުމާއި ،ގެންގުޅުމާއި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާ މަންޒަރު ދައްކާ

ފިލްމު ބެލުމުގެ މައްސަލަތައް.

) ލ( އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހި ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވުމާއި ،އެކްސިޑެންޓް ވުމުން

ނޭންގުމުގެ މައްސަލަތައް.

) ގ( އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުމުގެ މައްސަލަތައް.

 -2މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުމުން ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި،

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މީހުންނާއި ،ހެކިން ތަޙުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގެ އަސްލު،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން އެއޮފީހަށް ފޮނުވުން .އަދި މިލިޔުންތަކުގެ އަސްލާ
އެއްގޮތްކޮޕީ ،ހަމައެދުވަހު ޖިނާއީ ކޯޓަށް ފޮނުވުން .މިތަކެތި އެދުވަހުގެ  12:00ގެކުރިން އެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި،

ޖިނާއީކޯޓާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

 -3ދެވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި ،ކޯޓަށް މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ފޮނުވާ

ދުވަހުގެ ފަހުދުވަހު ،މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް އެޓަރނީއަކު،
މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ހިފައިގެން ޖިނާއީ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެ ،ދަޢުވާ ހުށަހެޅުން .ސްޓޭޓް އެޓަރނީ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާނީ

އެދުވަހުގެ  10:30އަށެވެ.

 -4ދެވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި ،ކޯޓަށް މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ފޮނުވާ

ދުވަހުގެ ފަހުދުވަހު ،މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ލިބޭމީހާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ
ފަރާތުން ޖިނާއީކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުން.

އެމީހަކާއެކު އެ މިނިސްޓްރީގެފަރާތުން ފޮނުވާ މުވައްޒަފަކު ކޯޓަށް ޙާމިރުވާންވާނެއެވެ .މިމީހުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާނީ

އެދުވަހުގެ  10:30އަށެވެ.

 -5ދަޢުވާ ލިބޭމީހާ ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ފެއްޓުން .އަދި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އެމީހެއްގެމައްޗަށް

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ހުށަހެޅުން.

 -6ކޯޓަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ދުވަހު ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ،ޙުކުމްކޮށް ނިންމުން .ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ތަޙުޤީޤަށް
ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ޖިނާއީކޯޓުގެ އެހެން ބަޔަކުން މައްސަލަ ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް އެބަޔަކަށް ކޯޓުން މައްސަލަ ފޮނުވާނީއެވެ.

 -7ޙުކުމްކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ،މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް އަންގާ ޗިޓެއް ހަމައެދުވަހު ކޯޓުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ

ހަވާލުކުރުން .އަދި އެޗިޓުގެ ކޮޕީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާ ހަވާލުކުރުން .އެޓަރނީ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އޮންނަ ޗިޓު )އަސްލު( ހަވާލުކުރާނީ ކޯޓަށް އެދުވަހަކު ޙާޟިރުވާ ސްޓޭޓް އެޓަރނީއަކާއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށް އޮންނަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ ހަވާލުކުރާނީ އެދުވަހު ކޯޓަށް އެ

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޙާޟިރުވެހުރި މުވައްޒަފަކާއެވެ.

 -8ޙުކުމުގައި ބަންދުކުރުން ހިމެނޭގޮތަށް މައްސަލަ ނިމިއްޖެނަމަ ،ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް ދަންނަވާ ޗިޓާއެކު
ބަންދުކުރަންވީ މީހާ ކޯޓުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ކަރެކްޝަންސްއާ ހަވާލުކުރުން .ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ކަރެކްޝަންސްއަށް
އެމީހާ ގެންދާނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެހުރި މުވައްޒަފަކާއި،

ކޯޓުގެ ޕިޔޯނެއްގެ ހަވާލުގައެވެ.

 -9ޙުކުމްގައި ޖޫރިމަނާއެއް ހިމެނޭގޮތަށް މައްސަލަ ނިމިއްޖެނަމަ ،މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ޗިޓުގެ ކޮޕީއެއް މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުން.

