ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު2 :

ހޯމަ

ތާރީޚު 14 :ރަބީޢުލްއައްވަލް  5 - 1436ޖަނަވަރީ 2015

ޤާނޫނު ނަންބަރު1/2015 :

އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ޤާނޫނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.



ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.

ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :

gazette@po.gov.mv
www.gazette.gov.mv

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ލިޔުންތަކެވެ.

ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ނ
ތންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަ ަ
އޔި ު
ރސްފަތި ދުވަހު އޮތް ރަ ް
ސންބަރު މަހުގެ  42ވި ބު ާ
 4102ވަނަ އަހަރުގެ ޑި ެ
ވ
ގއި ާ
މއްދާ ަ
ސގެ  24ވަނަ ާ
އސާ ީ
ޑޝަންގެ ބިލު" ޤާނޫނު ަ
ސޓްރަ ި
އވި "އެކް ް
ނ ފާސްކުރެ ް
ދައުރުގެ  42ވަނަ ޖަލްސާއި ް
އސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ދވަހު ރަ ީ
ވ ހޯމަ ު
އވަލް 0236ހ) ި
އ ް
ރ  02( 4102ރަބީޢުލް ަ
ގ މަތިން 2 ،ޖަނަވަ ީ
ގޮތު ެ
އވެ.
ވއްޖެ ެ
ޢ ކުރެ ި
ޝއި ު
ާ
ޓގައި މިއަދު
ގޒެ ު
ކރުގެ ެ
ރ ާ
ބލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ދިވެހިސަ ު
ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ،މި ި

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނބަރު1/1025 :
ޤާނޫނު ނަ ް

އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ޤާނޫނު
އެއްވަނަ ބައި
އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް
އެއްވަނަ ބާބު
ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.2

މަޤްޞަދު

.1

(ހ)

އ
ނތަކަށްޓަކަ ި
ނވި ބޭނު ް
ނނަ ި
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކުށްވެރިން އަ ް
އެ

ޤައުމުތަކަށް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގައި
ނ
ކުށްވެރި ް

ޤައުމުތަކުގައިވާ

ޢަމަލުކުރާނެ

އަންނަނިވި

އުސޫލުތަކާއި،

ށޓަކައި
ނތަކަ ް
ބޭނު ް

ރ
ބޭ ު

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ.
()2

ކޮށްފައިވާކަމަށް

އެމީހަކު

އުފުލިފައިވާ

ދަޢުވާ

ޝަރީޢަތް

ކުށެއްގެ

ތ
ހިންގުމަށްޓަކައި؛ ނުވަ ަ
()1

އހެންނަމަވެސް
ށ ސާބިތުވެ ،ޙުކުމްކޮށްފައިވާެ ،
އެމީހަކީ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކު ް
ތ
އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ މީހެއްނަމަ ،އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި؛ ނުވަ ަ

()3

އެމީހަކީ

އެމީހެއްގެ

ކުށް

މައްޗަށް

ޙުކުމްކޮށް،

ސާބިތުވެ،

ބ
އަދަ ު

ކއި.
ކަނޑައެޅިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަ ަ
(ށ)

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ" ،އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ޤާނޫނު" އެވެ.

ނވި މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމެވެ.
މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ ،އަންނަ ި
(ހ)

ބޭރު

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ

ޤއުމުތަކުގެ
ަ

ކުށްވެރިން

ށ
ޤައުމުތަކަ ް

އ
ެ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛
(ށ)

ބޭރު

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ

ޤައުމުތަކުގެ
ބާވަތުގެކުށް

ނ
ކުށްވެރި ް

ކަނޑައެޅުމާއި،

އެ

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ޤައުމުތަކަށް
އެމީހުން

އެކްސްޓްރަޑައިޓްނުކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް ކަނޑައެޅުން؛
(ނ)

ޓއި ހައްޔަރުކުރުމާބެހޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކުށްވެރިން ހޯދައި ،ހިފަހައް ަ
އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،މުދާ ހިފެހެއްޓުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛
3

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ރ)

ބޭރު

ކުށްވެރިޔަކު

ޤައުމެއްގެ

ތިންވަނަ

ޤައުމަކަށް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛
(ބ)

ބޭރު

ވރިން
ކުށް ެ

ޤައުމުތަކުގައިވާ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގައި

ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.

ދެވަނަ ބާބު
މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު
ކުށްވެރިން

.3

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ

.4

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައިވާ ކުށްވެރިން

.5

އ
ވނީ ،ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނާއި ،ކުށެ ް
"ކުށްވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައިއެ ަ
ކުރިކަން ސާބިތުވެ ޙުކުމްކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއި ،ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ ޙުކުމްކުރެވި،
ތންނެވެ.
އެހެންނަމަވެސް އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ މީހުން ހިމެނޭގޮ ު

ކުށްވެރިން

ގ
"ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކުށްވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ބޭރު ޤައުމެއް ެ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށް ކޮށްފައިވާ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައިވާ ކުށްވެރިންގެ
ވ
ނ ާ
ނތަކަށްޓަކައި އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނު ް
އންނަނިވި ބޭނު ް
ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާަ ،
މީހުންނަށެވެ.
(ހ)

އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންގެ މައްޗަށް
ތ
އެ ޤައުމުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްޓަކައި؛ ނުވަ ަ

(ށ)

އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ ޙުކުމްކޮށް،
އެހެންނަމަވެސް އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ މީހުންގެ މައްޗަށް އެ ޤައުމުގައި އަދަބު
ތ
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި؛ ނުވަ ަ

(ނ)

ބ
އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ އަދަ ު
ޓކައި.
ކަނޑައެޅިފައިވާ މީހުންގެ ޙުކުމް ،އެ ޤައުމުގައި ތަންފީޛުކުރުމަށް ަ

"ބޭރު ޤައުމުތަކުގައިވާ ކުށްވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށް
ރ
ތކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައިވާ ކުށްވެރިންގެ ތެރެއިން ބޭ ު
ނނިވި ޙާލަތް ަ
ކޮށްފައިވާ ،އަން ަ
ޤައުމެއްގައިވާ،

އަންނަނިވި

ކށްޓަކައި
ބޭނުންތަ ަ

ޖއަށް
ދިވެހިރާއް ެ

ގެނައުމަށް

ނންވާ
ބޭ ު

މީހުންނަށެވެ.
(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންގެ މައްޗަށް
ތ
ގމަށްޓަކައި؛ ނުވަ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތް ހިން ު

(ށ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ ޙުކުމްކޮށް،
އެހެންނަމަވެސް އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދަބު
ތ
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި؛ ނުވަ ަ

4

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ނ)

ތށް ސާބިތުވެ އަދަބު
ނ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޝަރީޢަ ަ
ށ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ށޓަކައި.
ކަނޑައެޅިފައިވާ މީހުންގެ ޙުކުމް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރުމަ ް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭ ބާވަތުގެ

.6

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ޤައުމުތައް

.7

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުން

.8

ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް

.9

އެކްސްޓްރަޑިޝަން އަމުރު

.20

ކުށް

ދ
ޢހަ ާ
"އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭ ބާވަތުގެ ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މު ާ
ޤައުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖެއާއި
ނން ޤައުމެއް
ވ ކުށްކުށަށެވެ .އެ ޫ
އއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
އެ ޤައުމާ ދެމެދު ވެފައިވާ ެ
ކަމުގައިވާނަމަ ،މި ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްކުށަށެވެ.
ޤައުމުތައް"

"އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ

ބނެފައިއެވަނީ،
ު

ކަމަށް

ނ
ކށްވެރި ް
ު

ށން ކަނޑައެޅޭ ޤައުމުތަކަށެވެ.
ބބުގެ ދަ ު
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ އަށްވަނަ ާ
ނތަކުންކުރެ މާނައެއްގައެވެ.
އންނަނިވި މާ ަ
"އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީަ ،
(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންނަމަ،
ނ
ނ ހުށަހެޅުމުން ،އޭ ާ
އޭނާ އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި އެ ޤައުމު ް
މކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުރިހަ ަ
ރ އެކްސްޓްރަޑިޝަން
ދށުން ނެ ޭ
މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،މި ޤާނޫނުގެ ަ
ތ
އަމުރެއްގެ ދަށުން އޭނާ އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމަށް؛ ނުވަ ަ

(ށ)

ބޭރު

ކުށްވެރިޔަކު

ޤައުމެއްގައިވާ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާ

ނމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން
ގުޅޭގޮތުންނަމަ ،އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓް ކޮށްދި ު
އެ

ޤައުމުގައި

އެދުމުން،

އެ

ޤައުމުގެ

ޤާނޫނުގެ

އޭނާ
ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި
އެންމެހައި

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

މަރުޙަލާތައް

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ ޤައުމުން އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށެވެ.
(ނ)

ބޭރު

ކުށްވެރިޔަކު

ޤައުމެއްގެ

ތިންވަނަ

ޤައުމަކަށް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާ

މކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ގުޅޭގޮތުންނަމަ ،އޭނާ ހުރި ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުރިހަ ަ
ކސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް.
މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އޭނާ އެ ތިންވަނަ ޤައުމަށް އެ ް
އެދޭ ޤައުމު

ވ
ނފައިއެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ާ
"ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމު" ކަމަށް ބު ެ
ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި މި ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ހުށަހަޅާ ޤައުމަށެވެ.
ހރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ
ވ ި
ވނީ ،ދި ެ
"އެކްސްޓްރަޑިޝަން އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެ ަ
ކުށްވެރިޔަކު

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން

އެދޭ

ޤައުމަށް

އޭނާ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި

ށ
މށްފަހު ،ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަރުޙަލާތައް ނިމު ަ
އެންމެ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު

ފަހުގެ

ނިންމުން

މއި،
ނިން ަ

އޭނާ

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ނ
ގ  19ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
ނނު ެ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ގޮތުން މި ޤާ ޫ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނެރޭ އަމުރަށެވެ.

5

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދެވަނަ ބައި
ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުން
ތިންވަނަ ބާބު
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާގުޅޭ ޢާންމު މާއްދާތައް
ކުށްވެރިން
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ޤައުމުތައް

.22

ވރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް
ޖގައިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކުށް ެ
ށން ދިވެހިރާއް ޭ
މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ޅ
ހުއްދަކުރެވޭނީ ،ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަ ާ
ޤައުމުތަކަށެވެ.

ދިވެހިރައްޔިތުން
އެކްސްޓްރަޑައިޓްނުކުރެވުން

.21

ކސްޓްރަޑައިޓެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
އޔިތުން ބޭރު ޤައުމަކަށް އެ ް
ށން ދިވެހިރަ ް
މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ނ
ނ އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އޭ ާ
ށހަޅާ ޤައުމު ް
އެހެންނަމަވެސް ،އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދި ހު ަ
އނާގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ދޢުވާ ޭ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެ ޤައުމުން ބޭނުންވާ ކުށުގެ ަ
ނއެވެ.
ދޢުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލަންވާ ެ
ދަޢުވާ އުފުލެން އޮތްނަމަ ،އެ ަ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިން
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ
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(ހ)

ތކަށް ފެތޭ ކުށެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެއީ ،މި ޤާނޫނުގެ
ވަކި ކުށަކީ އަންނަނިވި ޙާލަތް ަ
ދަށުން

ބާވަތުގެ ކުށް

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ

ބރު
ޭ

ޤައުމުތަކުގެ

ނ
ކުށްވެރި ް

އެ

ށ
ޤައުމުތަކަ ް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ކުށް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.
()2

އެ ކުށަކީ ،ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ދަށުން އެ ކުށުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން ( 2އެކެއް)
އ
ގ ި
ކށް ބަންދު ަ
ތ އެނޫންވެސް ގޮތަ ަ
ށލުމަށް ނުވަ ަ
ށ ޖަލަ ް
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަ ް
ބެހެއްޓުމަށް

ދބު
އަ ަ

ކަނޑައެޅިފައިވާ،

ނުވަތަ

އެއަށްވުރެ

ބޑު
ޮ

އަދަބެއް

ދ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކަމުގައިވުން؛ އަ ި
()1

އެ ކުށަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގައިފިނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނ ފުރިހަމަވާ ކުށުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ޢަމަލު ް
ތ
ގޮތުގައި މަދުވެގެން ( 2އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ނުވަ ަ
ތ
ދބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ،ނުވަ ަ
އ ބެހެއްޓުމަށް އަ ަ
ބންދުގަ ި
އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ަ
އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކަމުގައިވުން.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ކުށަކާގުޅޭ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކާ
ނދާ ޙުކުމަކީ ޖަލުގައި
ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އޭނާ ތަންފީޛުކުރަމު ް
ޓމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް
ވސް ގޮތަކަށް ބަންދުގައި ބެހެއް ު
ވތަ އެނޫން ެ
ބަންދުކުރުމަށް ނު ަ
ކަމުގައިވާ ޙާލަތުގައި ،އޭނާ އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ،
މސްދުވަހުގެ މުއްދަތު،
ތގައި މަދުވެގެން ( 6ހައެއް) ަ
އެ ޙުކުމުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަ ު
ނމައެވެ.
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް ތަންފީޛުކުރަން އޮތް ކަމުގައިވާ ަ
6

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ނ)

ދ
ޓކައި ވަކި ކުށަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަ ި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށް ަ
އ
ދށުން ކުށެއް ކަމުގަ ި
ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ
ބެލުމުގައި،

އެ

ކުށަކީ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން

ވތަ
ނު ަ
އެދޭ

ޢަމަލަކީ

ކުށުގެ

އެއް

ޤައުމުގައި

ރއްޖޭގައި
ދިވެހި ާ
ދަރަޖައެއް

އަދި

ދީފައިވާ،

އޭނާ
ތ
ނުވަ ަ

ވތަ ދެ ޤައުމުގައިވެސް
ބރާތްތަކަކުން އިޝާރާތްކުރާ ،ނު ަ
އެއް ލަފްޒުތަކަކުން ނުވަތަ ޢި ާ
އެއް ގިންތިއެއްގެ ކުށެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ކަމުގައިވުން ލާޒިމެއް
ނ
ތކަކީވެސް ދެ ޤައުމުގައި އެއް ރުކުންތަކެއް ކަމުގައިވު ް
ކށުގެ ރުކުން ަ
ނޫނެވެ .އަދި އެ ު
ލާޒިމެއް

ނޫނެވެ.

ވަކި

މވެސް،
އެހެންނަ ަ

ކުށަކީ

މާއްދާގެ

މި

ދަށުން

ނ
ކުށެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމުގައި ،ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމު ް
ނ
ބ ާ
ރޔާ ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަށް ު
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި ކުށްވެ ި
ކރަންވާނެއެވެ.
އެންމެހައި ޢަމަލުތަކަށް ރިޢާޔަތް ު
(ރ)

ރވޭ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފު
ޓެކުހާއި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކު ެ
ޢަމަލުތަކަކީ ،ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުގައިވެސް އެއް ބާވަތުގެ
ކުށް ކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލު ކަމުގައިވާނަމަ ،އެއީ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ
އވެ .އަދި އެ ޓެކުހަކީ ނުވަތަ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއަކީ،
ފަދަ ކުށްކުށް ކަމުގައި ބެލޭނެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ބާވަތުގެ ޓެކުހަކަށް ނުވަތަ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއެއް
ކަމުގައި

ނުވާތީ،

ނުވަތަ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން

ކުށްވެރިޔާ

އެދޭ

ޤައުމުގައި

ނއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް
ތ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއާބެހޭ ޤާނޫ ެ
ޢަމަލުކުރެވޭ ޓެކުހާބެހޭ ނުވަ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެތުމަކީ ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ
ބއް ނޫނެވެ.
ބ ެ
ހުއްދަ ނުދީ ހިފެހެއްޓޭނެ ސަ ަ
(ބ)

ށ
އވާ ނުވަތަ ކުރިކަމަ ް
ނ ކޮށްފަ ި
ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދެނީ ،އޭ ާ
ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ އެއް ކުށަށްވުރެ ގިނަ ކުށާ ގުޅިގެން ކަމުގައިވާނަމަ ،އަދި އޭގެ
ވތުގެ
ނނުގައި ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްނުކުރެވޭނެ ބާ ަ
ޤ ޫ
ތެރެއިން ބައެއް ކުށަކީ ،މި ާ
ކުށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ކަމުގައި

ކުށެއް

ކަމުގައި

ވީނަމަވެސް،

ނ
އޭ ާ

ނ
އއް ކުށަކީ ،ކުށްވެރި ް
ވގެން ެ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ެ
ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވިދާނެ ކުށެއް
ކސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް
ށކުށާ ގުޅޭގޮތުންވެސް އޭނާ އެ ް
ކަމުގައިވާނަމަ ،ދެން ހުރި ކު ް
ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިން
އެކްސްޓްރަޑައިޓްނުކުރެވޭނެ
ޙާލަތްތައް

.24

ވހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،ދި ެ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
(ހ)

އވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށަކީ ،ސިޔާސީ ކުށެއް
އޭނާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފަ ި
ކށް ކުރަން މެދުވެރިވި އެންމެހައި ޙާލަތްތަކަށް ބަލާއިރު
ކަމުގައިވުން ނުވަތަ އެ ކުށަކީ ު
ސިޔާސީ ކުށެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ކުށެއް ކަމުގައިވުން؛

(ށ)

އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުން އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދެނީ،
ތ
ނވަތަ ޤައުމަށް ނުވަ ަ
ނށް ު
ވތަ ޖިންސަށް ނުވަތަ ދީ ަ
އޭނާ ނިސްބަތްވާ ނަސްލަށް ނު ަ
7
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ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ތ
އޭނާ ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ ވިސްނުމަކަށް ބަލައި ،އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ނުވަ ަ
ކ
ވދާނެ ފަދަ އެކަށީގެންވާ ހެ ި
ޤޞަދުގައި ކަމަށް ބެލެ ި
ދނުމުގެ މަ ް
އޭނާއަށް އަދަބު ި
ލިބިފައިވުން؛
(ނ)

އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމަށް ގެންދެވިއްޖެނަމަ ،އެ ޤައުމުގައި އޭނާގެ
މައްޗަށް ހިންގާ ޝަރީޢަތުގައި ،އޭނާ ނިސްބަތްވާ ނަސްލަށް ނުވަތަ ޖިންސަށް ނުވަތަ
ތ އޭނާ ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ ވިސްނުމަކަށް ބަލައި،
ދީނަށް ނުވަތަ ޤައުމަށް ނުވަ ަ
ވން؛
ފނެކަމަށް ބެލެ ު
ތަފާތުކޮށް ާ

(ރ)

އޭނާ ކުރި ޢަމަލަކީ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮށްފިނަމަ،
ލވޭ ،އެހެންނަމަވެސް،
އ ކަމުގައި ބެ ެ
ނގެ ދަށުން ކުށެ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރީ ޤާނޫ ު
މއް ކަމަށްވުން؛
ޢާންމު ޖިނާއީ ކުށަކަށް ނުވާ ކަ ެ

(ބ)

އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުން އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދެނީ،
ނމެ ފަހުގެ ޙުކުމްކޮށް،
އޭނާގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގައި އެ ް
އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމިފައިވާ ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށްވުން؛

(ޅ)

ވސް ސަބަބަކަށްޓަކައި
އޭނާ ކުރި ކުށަކީ ،ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫން ެ
ގ
ނ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ދށު ް
އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ
ގއިވުން؛
ށ ދަޢުވާ ނުއުފުލޭނެ ކުށެއް ކަމު ަ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާގެ މައްޗަ ް

(ކ)

ލން ފުރިހަމަވާ އެހެން
އޭނާއަކީ ،އޭނާ ކުރި ކުށާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެ ކުށުގެ ޢަމަ ު
ތ
ވ ަ
ށން ނު ަ
ޤނޫނުގެ ދަ ު
ނ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުގެ ާ
ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭ ާ
ށ
ށން ބަރީއަވެފައިވާކަމަ ް
ދށުން އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ،ކު ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ަ
ދބު
ފހު އެ ކުށަށް އަ ަ
ށ ަ
ށ ސާބިތުވުމަ ް
ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ނުވަތަ ކު ް
ށށް މަޢާފު ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ކު ަ

ހަތަރުވަނަ ބާބު
ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދުން
ރާއްޖޭގައިވާ ކުށްވެރިން
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދުން

.25

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެ ޤައުމަކަށް
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނީ،

އަންނަނިވި

ށޓަކައި،
ނންތަކަ ް
ބޭ ު

އަދި

އޭނާ

ދވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަހަޅާ
ނނުގެ ދަށުން ި
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުން ،މި ޤާ ޫ
ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދޭ ހުއްދައެއްގެ ދަށުންނެވެ.
()2

އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްޓަކައި؛
ތ
ނުވަ ަ

()1

ސ
އހެންނަމަވެ ް
ށ ސާބިތުވެ ،ޙުކުމްކޮށްފައިވާެ ،
އޭނާއަކީ ،އޭނާގެ މައްޗަށް ކު ް
ތ
އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ މީހެއްނަމަ ،އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި؛ ނުވަ ަ
8
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ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()3

އެމީހަކީ

މައްޗަށް

އެމީހެއްގެ

ކުށް

ސާބިތުވެ،

ބ
އަދަ ު

ޙުކުމްކޮށް،

ކއި.
ކަނޑައެޅިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަ ަ
(ށ)

މި

ދަށުން

ޤާނޫނުގެ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް

ދވެހިރާއްޖޭގައިވާ
ި
އެދި

ބޭރު

ބޭރު

ޤައުމުތަކުން

އމެއްގެ
ޤަ ު

ކުށްވެރިޔަކު

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ހުށަހަޅާ

ޤއުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް،
ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާނީ ،އެ ަ
ފޮރިން މިނިސްޓަރަށެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަހަޅާ
ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
()2

ޢލޫމާތު؛
ކުށްވެރިޔާއަކީ ކޮން ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ،ކާކުކަން އެނގޭނެ މަ ު

()1

ލފައިވާ ކުށް
ފ ި
ތ އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އު ު
ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަ ަ
ޞލު؛
ނ ގޮތަށް ،ކުށުގެ ތަފް ީ
ކޮށްފައިވާ ތަނާއި ވަގުތު އެނގޭ ެ

()3

ތ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ
ކޮށްފައިވާ ނުވަ ަ

ކުށްވެރިޔާ

ފލިފައިވާ
އު ު

ށ
ކު ް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ ކަމާބެހޭ މާއްދާތަކުގެ ކޮޕީ؛
()4

ބ
ށފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށުގެ އަދަ ު
ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮ ް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ ކަމާބެހޭ މާއްދާތަކުގެ ކޮޕީ؛

()5

ވ މީހެއްނަމަ،
ކުށްވެރިޔާއަކީ އެ ޤައުމުގައި ކުށެއް ކުރިކަމަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައި ާ
ވތަ އަމުރުގެ
އމަކުން ނެރެފައިވާ އަމުރު ނު ަ
އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމަށް އެ ޤަ ު
އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން
ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮޕީއެއް؛

()6

ކުށްވެރިޔާއަކީ

އެ

ޤައުމުގައި

ކުށެއް

ކުރިކަމަށް

ވފައިވާ
ސާބިތު ެ

މީހެއް

ށ ކުށް ސާބިތުކުރި ކޯޓެއްގެ ޙުކުމާއި ،އޭނާގެ
ކަމުގައިވާނަމަ ،އޭނާގެ މައްޗަ ް
މައްޗަށް ކަނޑައެޅުނު އަދަބު ،އަދި އެ ޙުކުމުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް
ނ
ވނަމަ ،އެކަން ހެކިކޮށްދޭ ،އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތު ް
ތަންފީޛުކޮށްފައި ާ
ދީފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛
()7

ށ
ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ ކު ް
ވރަށް ހުށަހަޅާ،
ކުށްވެރިޔާ ކުރިކަން ،ފުރަތަމަ ނަޒަރުގައި ސާބިތުވާ މިން ަ
މި ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ ހެކި.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުން ހުންނަންވާނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.
ލ
އ ނުވާނަމަ ،އަސް ާ
އަދި އެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު އޮތީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކަމުގަ ި
ޤއުމުގެ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ
އެއްގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،އެ ަ
އެ ލިޔުމުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ބ)

އ ހުންނަންވާނެ ގޮތުގެ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމުތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަ ް
9

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނަމޫނާއާއި،

ށހެޅުން
ހު ަ

އެފަދަ

ޢަމަލުކުރާނެ

ހުށަހެޅުމުގައި

ގ
ގޮތު ެ

އިޖުރާއަތު ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ށ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ފޮރިން މިނިސްޓަރަ ް
މކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ނ ފުރިހަ ަ
މ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ރ) ގެ ދަށު ް
ލިބުމުންި ،
ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ

ހ،
މށްފަ ު
ބެލު ަ

އެ

ހުށަހެޅުމެއް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ފޮނުވާނީ

ޖެނެރަލަށެވެ.
ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަދިނުން

.26

(ހ)

އ ފޮރިން މިނިސްޓަރު
ށހެޅޭ ހުށަހެޅުމެ ް
ދގެ ދަށުން ހު ަ
މި ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއް ާ
ނ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުމުން ،އެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަ ް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
()2

ށ
ރ ޤައުމުތަކަ ް
ކށަކީ ބޭ ު
ށ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ު
ކުށްވެރިޔާ ކުރި ނުވަތަ ކުރިކަމަ ް
ކުށްވެރިން

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ

ބާވަތުގެ

ށ
ކު ް

ކަމުގައި

އދި
މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއްކަން؛ ަ
()1

ނ
ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމެއްކަން؛ އަދި

()3

ނ
ނނުގެ ދަށު ް
ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް މި ޤާ ޫ
ނ ހުރަސްއަޅާ ކަމެއް ނެތްކަން؛ އަދި
ނނެއްގެ ދަށު ް
ނުވަތަ އެހެން ޤާ ޫ

()4
(ށ)

އ ނެތްކަން.
ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭންވީ އިތުރު ސަބަބެ ް

ހުށަހެޅުމަކާ

ގުޅޭގޮތުން

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައިވާ

ކަންކަން

ފުރިހަމަވާނަމަ،

އެ ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ދެވިދާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދޭން ނިންމައިފިނަމަ،
ނ
ލ ެ
ނ މައްސަލަތައް ބަ ާ
ގ ދަށު ް
ނ ހައިކޯޓަށެވެ .ހައިކޯޓަކީ ،މި ޤާނޫނު ެ
އެ ހުއްދަ ފޮނުވާ ީ
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެވެ.

(ރ)

އފިނަމަ،
ދނުމަށް ނިންމަ ި
ށން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ި
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަ ު
އެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއަކާއި ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ހުށަހެޅުމުގެ ކޮޕީއެއް،
ވރިޔާއަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދޭންވާނެއެވެ.
އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ ކުށް ެ

(ބ)

ގން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅުމައި ެ
ޖެނެރަލް ނިންމައިފިނަމަ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެކަން ހައިކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ ވަކި ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ނުދިނުމަށް
ނިންމައި ،މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެކަން ކޯޓަށް
ނގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ
ސބަތްވާ ކުށްވެރިޔާ ހުރީ މި ޤާނޫ ު
އަންގާއިރު ،އެ ހުށަހެޅުން ނި ް
ވނެއެވެ.
ދކޮށްލުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރަން ާ
އނަމަ ،އޭނާ ޫ
ދަށުން ބަންދެއްގަ ި
10

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ކ)

މި

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ދވެހިރާއްޖޭގައިވާ
ި

ބޭރު

ކުށްވެރިޔަކު

އމެއްގެ
ޤަ ު

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި އެ ކުށްވެރިޔާއާ ގުޅިގެން އެއް ޤައުމަށްވުރެ ގިނަ
ހުށަހެޅުމެއް

ޤައުމުން

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރާނެ

ށހަޅައިފިނަމަ،
ހު ަ
ޤައުމެއް

އޭގެ

ތެރެއިން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

އެ

ޖެނެރަލް

ކުށްވެރިޔާ
ނިންމުމުގައި،

އ
ށ ި
ޤވާމީ މުޢާހަދާތަކަ ާ
ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެއިން ޤައުމަކާއެކު ވެފައިވާ ކަމާބެހޭ ބައިނަލްއަ ް
އެނޫންވެސް

ކަމާގުޅޭ

ހއި
އެންމެ ަ

ކަންކަމަށް

ނވާނެއެވެ.
ރިޢާޔަތްކުރަ ް

އެގޮތުން،

އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
()2

ތބު؛
ބނު ތަރު ީ
ހުށަހެޅުންތައް ލި ު

()1

ކުށްވެރިޔާގެ ޤައުމީ ނިސްބަތް؛

()3

ބތް؛
ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ޤައުމީ ނިސް ަ

()4

ކުށްވެރިޔާ ޢާންމުކޮށް ދިރިއުޅޭ ތަން؛

()5

އޅޭ ތަން؛
ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް ޢާންމުކޮށް ދިރި ު

()6

ކުށް ކުރި ތަނާއި ވަގުތު؛

()7

ތކަކާ ގުޅިގެން
ފތު ކުށް ަ
ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ބޭނުންވަނީ ތަ ާ
ކަމުގައިވާނަމަ ،ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިން؛

()8

ކުށްވެރިޔާ ތިންވަނަ ޤައުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް
މިންވަރު؛

()9

ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު؛

( )20ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ އިންޞާފުވެރި ގޮތް ކަމަށް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެންނަ ގޮތް.
ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއިން
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ޤަބޫލުވުން

.27

(ހ)

އގެ ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެ ް
ނނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އޭނާ ޤަބޫލުވާކަން ،މި ޤާ ޫ
ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދިނުމަށްފަހު ކޮންމެ
ވަގުތެއްގައިވެސް ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

ޓކުރުމަށް ކުށްވެރިޔަކު
ނ ބޭރު ޤައުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައި ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށު ް
ޤަބޫލުވާނަމަ ،އަދި އެފަދައިން އޭނާ ޤަބޫލުވެފައިވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުން
ކަމަށް

ފަނޑިޔާރަށް

ކރެވޭނަމަ،
ޤަބޫލު ު

ނނިވި
އަން ަ

ގމަތިން
ގޮތު ެ

ފަނޑިޔާރު

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
()2

ރޑައިޓްކުރުމަށް
އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުން އޭނާ އެކްސްޓް ަ
ނ
ފލިފައިވާ ކޮ ް
ނވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އު ު
އެދިފައިވަނީ އޭނާ ކޮށްފައިވާ ު
ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން އޭނާއަށް އެނގޭކަން ޔަޤީންކުރުން؛ އަދި
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()1

އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ޤަބޫލުވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިކަން
ނން.
އޭނާއަށް ބަޔާންކޮށްދި ު

(ނ)

ށޓަކައި ،ބޭރު ޤައުމަކަށް
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަ ް
ނ
ގތުގެމަތި ް
އންނަނިވި ޮ
ނތީޖާއަކީަ ،
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ކުށްވެރިޔަކު ޤަބޫލުވުމުގެ ަ
އޭނާއާމެދު ޢަމަލުކުރެވުމެވެ.
()2

އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު
ނ
ކ ނުލައި އޭ ާ
ޢތެއް ބޭއްވުމަ ާ
ނމެންދެން ،ޝަރީ ަ
ށން ގޮތެއް ނި ް
މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ދ
ބަންދުކުރުން؛ އަ ި

()1

ނ
ގ  18ވަ ަ
އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް މި ޤާނޫނު ެ
މާއްދާގެ

(ށ)

ގެ

ދަށުން

ޖެނެރަލް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ނިންމައި،

އެކްސްޓްރަޑިޝަން އަމުރެއް ނެރުމުން ،އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ
ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވުން.
(ރ)

ބޭރު

ޤައުމަކަށް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް

ކުށްވެރިޔަކު

ބލުވުމުގެ
ޤަ ޫ

ނަތީޖާއަކީ

ގ ދަށުން ކުށްވެރިޔާއަށް
ނބަރު ެ
ކޮބައިކަން މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1ވަނަ ނަ ް
އކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް
ހގައިވެސް ،އޭނާ އެ ޤައުމަށް ެ
ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްފަ ު
ނނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ފަނޑިޔާރު ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ށފިނަމަ ،އަ ް
ޤަބޫލުވާކަން ހާމަކޮ ް
()2

ނރުން؛ އަދި
އޭނާ ބަންދުކުރުމަށް އަމުރެއް ެ

()1

ނ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުން އޭނާ
އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވާކަމާއި ،އޭ ާ
ށ
ތ އޭނާގެ މައްޗަ ް
ވ ނުވަ ަ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވަނީ އޭނާ ކޮށްފައި ާ
ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކޮން ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް
ލިޔުމުން އެންގުން.

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރަކު އަންގާ އެންގުމެއް
ޖެނެރަލަށް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ލިބުމުން،

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ޔ
ކުށްވެރި ާ

ށން
ދގެ (ށ) ގެ ދަ ު
ނ މާއް ާ
ގ  18ވަ ަ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ އަމުރެއް މި ޤާނޫނު ެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.
(ޅ)

ތ
އކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދެނީ އޭނާ ކޮށްފައިވާ ނުވަ ަ
ބޭރު ޤައުމަކަށް ކުށްވެރިޔަކު ެ
ގޅިގެން ކަމުގައިވެފައި،
ނ ކުށާ ު
އވާ އެއް ކުށަށްވުރެ ގި ަ
ފލިފަ ި
އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އު ު
އެ

ކުށްތަކަކީ

މި

ނގެ
ޤާނޫ ު

ދަށުން

ކުށްވެރިން

އހެން
ެ

ޤައުމުތަކަށް

ނ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭ ފަދަ ކުށްކުށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،މި މާއްދާގެ ދަށު ް
އެ ޤައުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ކުށްވެރިޔަކު ޤަބޫލުވަނީ ،އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ
ނ
މއްދާގެ ދަށުން އޭ ާ
ކުށެއް ނުވަތަ ބައެއް ކުށާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާނަމަ ،މި ާ
ބލުވެފައިވާ ކުށް ނުވަތަ
ޤ ޫ
އެ ޤައުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ނިންމަންވާނީ ،އޭނާ ަ
ކުށްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކަންޏެވެ.
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ކ)

ނ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ކުށެއް ކަމުގައި
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރި ް
ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އޭނާ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ކުށާ ގުޅޭގޮތުން އެ
ޤައުމަށް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް

އޭނާ

އޭނާ

ޤަބޫލުވޭތޯ

ފަނޑިޔާރު

ނ
އ ކުށަކާ ގުޅިގެން އޭ ާ
ވނަމަެ ،
ޤބޫލުނު ާ
ފދައިން އޭނާ ަ
ސުވާލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ަ
އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން ނިންމައިގެން
ނުވާނެއެވެ.

ފަސްވަނަ ބާބު
ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުން
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ބޭނުންވާ

.28

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ

.29

ކުށްވެރިން ހައްޔަރުކުރުން

(ހ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ފިޔަވައި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ބޭރު

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ

ޤައުމެއްގެ

ކުށްވެރިޔަކު

ޤައުމަކަށް

ބޭރު

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި ހައްޔަރުކުރަންވާނީ ،އެމީހަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ
 26ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދައެއް
ދީފައިވާނަމައެވެ.
(ށ)

ށން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ
ދ ު
ޤނޫނުގެ ަ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި ،މި ާ
ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު ހައްޔަރުކުރެވޭނީ ،މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި
ރއިން ޙާލަތެއްގައި ،އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުތަކުގެ ތެ ެ

ހުއްދައިގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރާ

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ
ގ
ށހެޅުމަކީ ،މި ޤާނޫނު ެ
ބތްވާ ހު ަ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދިނުމުން ،އެ ހުއްދަ ނިސް ަ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

 12ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކާގުޅޭ ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ،

ބަންދުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް އެ ހުއްދައިގައި ބަޔާންކުރާ
ކުށްވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެންވާނެއެވެ.
(ށ)

ނ
ނރޭ ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ެ
ދ
ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔަކު ،ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ،އަ ި
ލަސްވެގެން ( 14ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް
އެދިފައިވާ

ޤައުމަށް

އޭނާ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު

ގޮތެއް

ނިންމުމަށްޓަކައި

ވ
ދން ،އޭނާއާމެދު އަންނަނި ި
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާއްވާ ޝަރީޢަތް ބާއްވާ ނިމެން ެ
ރމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކު ު
()2

ތ
މރުކުރުމަށް؛ ނުވަ ަ
އޓުމަށް އަ ު
އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެ ް

()1

އޭނާ ފިލުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ،
ތ
އޭނާ ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން ދޫކުރުމަށް އަމުރުކުރުމަށް؛ ނުވަ ަ
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ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()3

ދށުން އަމުރެއް
ގ ަ
ނބަރު ނުވަތަ ( )1ވަނަ ނަންބަރު ެ
ނ ނަ ް
މި އަކުރުގެ ( )2ވަ ަ
ކުރުމާ އެކުއެކީގައި ،ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް
އަމުރުކުރުމަށް.

(ރ)

ށ
ށދިނުމަށް އެދި ކޯޓަ ް
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްވެރިޔަކު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮ ް
ލތުގެ
ކށްފިނަމަ ،ކަފާ ާ
ދގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ޮ
ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ،އޭނާ ބަން ު
މށް އެދި އޭނާއަށް އަލުން ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.
ދަށުން ދޫކޮށްދިނު ަ

(ބ)

ގތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ލތުގެ އުސޫލުން ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ޮ
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ކަފާ ާ
ނ ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން
ށ ް
އސޫލުތައް ،މި މާއްދާގެ ދަ ު
ޢަމަލުކުރެވޭ ގަވާއިދުތަކާއި ު
ދޫކުރެވޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.

ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު

.10

(ހ)

ޖިނާއީ

މައްސަލައަކާ

ގުޅިގެން

ބޭރު

ޤައުމަކަށް

ބޭނުންވާ

ކުށްވެރިޔަކު

ވީ

ގއި އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށް ބެލުމުގައި ،ނުވަތަ ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއް ަ
ނ
އކަށީގެންވާ ހެކި އެ ޤައުމަކަށް ލިބިފައިވާނަމަ ،އޭ ާ
އަތުވެދާނެ ކަމަށް ބެލުމުގައި ެ
އނާ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި އެ ޤައުމަކުން ރަސްމީގޮތުން ހުށަހަޅަންދެން ޭ
އ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި
ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކަ ި
ދނެއެވެ.
އެ ޤައުމެއްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ާ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމުގައި ،އެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ
ކަމާބެހޭ

ފަރާތް

ށ
މެދުވެރިކޮ ް

ނުވަތަ

ލ
ނ ް
އިންޓަރނޭޝަ ަ

ކްރިމިނަލް

ޕޮލިސް

އޮގަނައިޒޭޝަން (އިންޓަރޕޯލް) މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައިވެފައިވާ
ށހެޅުމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން އެފަދަ ހު ަ
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ
ޤނޫނުގެ
އތުތައް ،މި ާ
އ ޤައުމަކުން ހުށަހަޅާނެ އިޖުރާ ަ
އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ެ
ކރަންވާނެއެވެ.
ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ު

(ރ)

ތން ކޯޓު އަމުރަކަށް
ހށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ު
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެވެ.
އެދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ ،ޕް ޮ

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ހައިކޯޓަށް
ތ
ކންކަން ފުރިހަމަވޭ ޯ
ަ
ނނިވި
އ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އަން ަ
ެ
ހުށަހަޅައިފިނަމަ،
ތ
ބތްކުރާ ކުށްވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ހައިކޯޓަށް ވަގު ީ
ހ ،އެ އަމުރު ނިސް ަ
ބެލުމަށްފަ ު
އަމުރެއް ނެރެވިދާނެއެވެ.
()2

ކުށްވެރިޔާއަކީ ،އޭނާ ބަންދުކުރަން އެދޭ ޤައުމުގައި ކުށް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް
ކަމުގައިވުން؛ އަދި

()1

ށ
ރ ޤައުމުތަކަ ް
ކށަކީ ބޭ ު
ށ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ު
ކުށްވެރިޔާ ކުރި ނުވަތަ ކުރިކަމަ ް
ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ކުށް ކަމުގައި މި ޤާނޫނުގައި
ދ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް ކަމުގައިވުން؛ އަ ި
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ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()3

ގިނަވެގެން ( 24ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ނުވަތަ ކުށްވެރިޔާ ބަންދުކުރުމަށް
އެދޭ

ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު

ޤައުމާއި

ވެފައިވާ

އެއްބަސްވުމެއްގެ

ދަށުން

އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ،އޭނާ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި

ރަސްމީކޮށް

ނ
ހުށަހަޅަ ް

ދ
ޤަޞްދުކުރާކަން އެ ޤައުމަކުން ހާމަކޮށްފައިވުން؛ އަ ި
()4

ވ ލިޔެކިޔުން
އެ ހުށަހެޅުމަކާއެކު މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ދ
ހުށަހަޅާފައިވުން؛ އަ ި

()5

ދވެހިރާއްޖޭގައި
ކށަކީ ި
ކުށްވެރިޔާ ކުރި ނުވަތަ ކުރިކަމަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ު
ހިނގައިފިނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އެމައްޗަށް ހިނގާނެ ކުށަކަށްވެފައި،
އެފަދަ ކުށެއް މީހަކު ކޮށްފިނަމަ ،އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމުގެ
ބފައި އޮތުން.
އިޚްތިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ލި ި

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި
ކންމެ ހުށަހެޅުމަކާއެކު
ހށަހަޅާ ޮ
ޔންކުރާ ފަރާތަކުން ު
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަ ާ
ނވާނެއެވެ.
އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަ ް
()2

ކުށްވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރުމަށް އެ ޤައުމުގައި ނެރެފައިވާ އަމުރުގެ އަސްލާ
އެއްގޮތްކަމަށް

ބަޔާންކޮށް،

އެ

ޤައުމުގެ

ކަމާބެހޭ

ރަސްމީ

އިދާރާއަކުން

ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮޕީއެއް؛
()1

ކުށްވެރިޔާއާބެހޭ ތަފްޞީލު؛

()3

ފއިވާ ކުށުގެ
ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފުލި ަ
ތަފްޞީލު؛

()4

ކުށްވެރިޔާ

ތ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ
ކޮށްފައިވާ ނުވަ ަ

ފލިފައިވާ
އު ު

ށ
ކު ް

ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނަކުންނަމަ ،އެއީ ކޮން ޤާނޫނެއް ކަމާއި ،އެ ޤާނޫނެއްގެ
ކަމާބެހޭ މާއްދާތަކުގެ ކޮޕީ؛
()5

ފއިވާ ކުށަކީ
ލ ަ
ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފު ި
ނ
ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ ،އެ ކުށް ކުށަކަށްވަ ީ
ޙ ލިޔުމެއް؛
ކިހިނެއްކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ޞައް ަ

()6

ފއިވާ ކުށަކީ
ލ ަ
ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފު ި
ހ
އގެ ކަމާބެ ޭ
ޤނޫނެ ް
ދބު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއްނަމަ ،އެ ާ
ޤާނޫނަކުން އަ ަ
މާއްދާތަކުގެ ކޮޕީ؛

()7

ފއިވާ ކުށަކީ
ލ ަ
ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފު ި
ށ
ޤާނޫނަކުން އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނޫންނަމަ ،އެ ކުށަށް އެނޫންގޮތަކަ ް
އަދަބު ކަނޑައެޅިދާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް؛ އަދި
15
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ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()8
ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ
އަމުރުގެ ދަށުން

.12

(ހ)

ދގައި ބަޔާންކުރާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު.
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއި ު

ކ
ދގެ ދަށުން ނެރޭ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަ ާ
މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއް ާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔަކު ،ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ

ބަންދުކުރުން

ށ
ތެރޭގައި ،އަދި ލަސްވެގެން ( 14ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓަ ް
ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް
އ
ޤއުމަކުން ހުށަހެޅުމެ ް
ދން ،އަދި އެފަދައިން އެ ަ
އެދި އެ ޤައުމުން ހުށަހަޅަން ެ
ނ
ށ ް
ވނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ނނުގެ ަ 26
އ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާ ޫ
ހުށަހަޅައިފިނަމަެ ،
ވ
ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދައެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދެންދެން ،އެމީހަކާމެދު އަންނަނި ި
ރމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކު ު
()2

ތ
މރުކުރުމަށް؛ ނުވަ ަ
އޓުމަށް އަ ު
އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެ ް

()1

ނ
ކރެވޭނަމަ ،އޭ ާ
އޭނާ ފިލަން މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލު ު
ތ
މރުކުރުމަށް؛ ނުވަ ަ
ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް އަ ު

()3

ދށުން އަމުރެއް
ގ ަ
ނބަރު ނުވަތަ ( )1ވަނަ ނަންބަރު ެ
ނ ނަ ް
މި އަކުރުގެ ( )2ވަ ަ
ކުރުމާ

އޭނާ

އެކުއެކީގައި،

ބަންދުކުރުމަށް

ދނު
އެ ު

ޤައުމަށް

ނ
އޭ ާ

ވ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާއް ާ
ޕސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމަށް.
ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން އޭނާގެ ާ
(ނ)

ތން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ނ ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮ ު
ލތުގެ ދަށު ް
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ކަފާ ާ
ޢަމަލުކުރެވޭ

ގަވާއިދުތަކާއި

އުސޫލުތައް،

މި

މާއްދާގެ

(ށ)

ގެ

()1

ވަނަ

ފލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.
ތން ކަ ާ
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
(ރ)

ނ
ށން ފަނޑިޔާރަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ް
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަ ު
ފަނޑިޔާރު

ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ،

އަންނަނިވި

މތު
މަޢުލޫ ާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލަށް

ފަނޑިޔާރު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
()2

މި

މާއްދާގެ

(ށ)

ގެ

()2

ވަނަ

ނބަރުގެ
ނަ ް

ނ
ދަށު ް

ކުށްވެރިޔަކު

ނ
ނބަރުގެ ދަށު ް
ނ ނަ ް
މއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1ވަ ަ
މ ާ
ނ ނުވަތަ ި
ބަންދުކޮށްފައިވާކަ ް
ށފައިވާކަން؛
ކަފާލާތުގެ ދަށުން އޭނާ ދޫކޮ ް
()1

ކުށްވެރިޔާ ބަންދުކުރުމަށް އެދުނު ޤައުމުގެ ނަން؛

()3

ފއިވާ ކުށަކީ
ލ ަ
ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފު ި
ކޮބައިކަން.

(ބ)

ރ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުމުގައި ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކު ި
ކރެވޭ މީހާއަށް ކޯޓުން
ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށާއި ބަންދު ު
ދޭންވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް44 :
ބަންދުން ދޫކުރުން

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

.11

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުކުރާ މީހަކު( 45 ،ސާޅީސްފަހެއް)
އވެ.
ވނެ ެ
ބންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ނު ާ
ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ަ

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ކުށްވެރިޔާ ބަންދުކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމާއި
ށވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް
ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެއަ ް
ނނު
ހއްޓުމަކަށް މި ޤާ ޫ
ތކަށް ކުށްވެރިޔާ ބަންދުގައި ބެ ެ
ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ ،އެ މުއްދަ ަ
ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

(ނ)

ދގެ ދަށުން ނެރޭ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއްގެ
މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއް ާ
ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުކުރާ ކުށްވެރިޔަކު ބަންދުގައި
ހުންނަތާ ( 45ސާޅީސްފަހެއް) ދުވަސް ވާއިރު ،ނުވަތަ ކުށްވެރިޔާ ބަންދުކުރުމަށް އެދޭ
ޤައުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެހެން މުއްދަތެއް
ކސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް
ތއް ފާއިތުވާއިރު ،ކުށްވެރިޔާ އެ ް
ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ ،އެ މުއްދަ ެ
އެދި އެ ޤައުމުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ އެ ޤައުމުން އެފަދައިން ހުށަހަޅާފައި
ށން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދައެއް
ގ  26ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ވީނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނު ެ
ޓށް ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދީފައި ނުވާނަމަ ،އޭނާ ހައިކޯ ަ

(ރ)

ކޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ޯ
ނ
އެދި އޭނާ ބަންދުކުރަން އެދުނު ޤައުމުން ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ،އޭ ާ
އިތުރަށް

ބަންދުގައި

އޓައިގެން
ބަހަ ް

ނުވާނެއެވެ.

ހންނަމަވެސް،
އެ ެ

އޭނާ

ގ
ނ ެ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެ ޤައުމުން ރަސްމީކޮށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،މި ޤާނޫ ު
ށން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދޭ ހުއްދަ ދީފައިނުވާ ޙާލަތުގައި،
 26ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ގ
ލތު ެ
މށް ނުވަތަ ކަފާ ާ
އިތުރު ( 45ސާޅީސްފަހެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އޭނާ ބަންދުކުރު ަ
ގ
ނގެ  26ވަނަ މާއްދާ ެ
ދަށުން ދޫކުރުމަށް ފަނޑިޔާރަށް ނިންމިދާނެއެވެ .އެއީ މި ޤާނޫ ު
ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދޭ ހުއްދަ ،އެ ( 45ސާޅީސްފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ލކުރެވޭނަމައެވެ.
ދީފާނެ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫ ު
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް މި ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ
މާއްދާގެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ދަށުން

ޖެނެރަލް

ހުއްދަ

ދީފާނެކަމަށް

ފަނޑިޔާރަށް

ހޒިރުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔާ
ށން ކޯޓަށް ާ
ގ (ނ) ގެ ދަ ު
ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ ،މި މާއްދާ ެ
ބަންދުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ގ
ކޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމު ެ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ޯ
މުއްދަތު މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްފިނަމަ ،އެ އިތުރުކުރި މުއްދަތު
ހަމަވާއިރުވެސް މި ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ބންދުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
ހުއްދަ ދީފައި ނުވާނަމަ ،އޭނާ ަ
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ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ހަވަނަ ބާބު
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ ޝަރީޢަތް
ޝަރީޢަތް ބޭއްވުން

.13

ޤަބޫލުކުރެވޭ ހެކި

.14

ޝަރީޢަތް ހިނގާނެ ގޮތް

.15

ނމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު
ވކަމަށް ހައިކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ަ
އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަ ާ
ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު ގޮތެއް
ތ ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ.
ޢ ް
ނިންމުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޝަރީ ަ
(ހ)

ފއިވާ ހުށަހެޅުމައިގެން
ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި ބޭރު ޤައުމުން ހުށަހަޅާ ަ
ނ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ކުރިއަށްދިޔުމަށް މި ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
ދ
ހުއްދަ ދީފައިވުން؛ އަ ި

(ށ)

މި

ޤާނޫނުގެ

27

ނ
ވަ ަ

މާއްދާގައިވާ

ނ
ގޮތުގެމަތި ް

ބޭރު

ށ
ޤައުމަ ް

ދ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ކުށްވެރިޔާ ޤަބޫލުވެފައިނުވުން؛ އަ ި
(ނ)

ކުށްވެރިޔާ ބޭރު ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި އެ ޤައުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ނގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާއަށް
ހުށަހެޅުމުގެ ކޮޕީއެއް ،މި ޤާނޫ ު
ށ
އނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމަށް ޝަރީޢަތަ ް
ލިބުމަށްފަހު ،އޭނާއަށް ނުވަތަ ޭ
ތ ލިބިފައިވުން.
ތައްޔާރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގު ު

ށން ޞައްޙަ ލިޔުމެއް ކަމުގައި
ޝރީޢަތެއްގައި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ަ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ބޭއްވޭ
ބަޔާންކުރާ ކޮންމެ ލިޔުމެއްވެސް ހެކީގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.
(ހ)

އ
މި ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތް ހިނގާނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
މ
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިނގާ އުސޫލުންނެވެ .އަދި އަންނަނިވި ކަންކަ ާ
ނ
ދށު ް
ކގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުތައް ،މި ޤާނޫނުގެ ަ
ޢތްތަ ު
ގުޅޭގޮތުން އެފަދަ ޝަރީ ަ
ވސް ހިނގާނެއެވެ.
ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތްތަކުގެ މައްޗަށް ެ

(ށ)

()2

ހެކިން ހާޒިރުކުރުން؛

()1

ލިޔެކިޔުން ހޯދުން؛

()3

ދަޢުވާލިބޭ މީހުން ބަންދުކުރުން؛

()4

ހުވައި ކުރުމާއި ބަޔާންނެގުން؛

()5

ކޯޓުގެ ހުރުމަތާ ޚިލާފުވުން؛

()6

ކުށްކުށަށް ޖޫރިމަނާކުރުމާއި ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ދަރަޖަތައް.

މި ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތެއްގައި ،ކުށްވެރިޔާ
ކޮށްފައިވާކަމަށް،

ނުވަތަ

ށފައިވާކަމަށް
ކޮ ް

ދަޢުވާ

އުފުލިފައިވާކަމަށް

ކުށްވެރިޔާ

އނާ ކޮށްފައިވާ ކުށެއް
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީޭ ،
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ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޅނެއެވެ .އަދި އެފަދަ
ނ ކުށްވެރިޔާއަށް ހެކި ހުށައެއްނޭ ޭ
ގތު ް
ނޫންކަމަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ޮ
ނއެވެ.
ގން ނުވާ ެ
ހެކި ކޯޓަށް ބަލައިގަނެ ެ
ކުށްވެރިޔާ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު ގޮތެއް

.16

(ހ)

ގއިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ
ތގެމަތިން މެނުވީ ،ދިވެހިރާއްޖޭ ަ
ވ ގޮ ު
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ާ
ގ
ކުށްވެރިޔަކު އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ،މި ޤާނޫނު ެ

ނިންމުން

ނމައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ވ ޝަރީޢަތެއްގައި ހައިކޯޓުން ނި ް
 13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭއް ޭ
(ށ)

ޤބޫލުކުރެވޭނަމަ ،ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް
އަންނަނިވި ކަންކަން ކޯޓަށް ަ
އެދިފައިވާ ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
()2

ކުށްވެރިޔާ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން

ޤައުމަކީ

އެދޭ

މި

ނނުގެ
ޤ ޫ
ާ

ނ
ދަށު ް

ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓް ކުރެވޭނެ ޤައުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޤައުމެއްކަން؛ އަދި
()1

ށ
ރ ޤައުމުތަކަ ް
ކށަކީ ބޭ ު
ށ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ު
ކުށްވެރިޔާ ކުރި ނުވަތަ ކުރިކަމަ ް
ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ކުށް ކަމުގައި މި ޤާނޫނުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއްކަން؛ އަދި

()3

ޓރަޑައިޓްކުރަން
މހާއަކީ ،ބޭރު ޤައުމުން އެކްސް ް
ބލަމުންދާ ީ
ކޯޓުން މައްސަލަ ަ
ރވާކަން؛ އަދި
ބޭނުންވާ ކުށްވެރިޔާކަން ކަށަވަ ު

()4

ހ އެންމެހައި
ޖ ޭ
ށން ހުށަހަޅަން ެ
ގ (ބ) ގެ ދަ ު
މި ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާ ެ
ލިޔެކިޔުން ކޯޓަށް ލިބިފައިވާކަން.

(ނ)

މި

މާއްދާގެ

(ށ)

ގެ

ދަށުން

ކޯޓުން

ނިންމުމެއް

ނިންމުމުގައި،

ކުށްވެރިޔާ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު ކުށްވެރިޔާ
އިޢުތިރާޟްކޮށް ،އެއްވެސް ކޯޓަކަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި އޮތުމަކީ ،މި މާއްދާގެ
ދަށުން އޭނާ އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ނުނިންމޭނެ ސަބަބެއް ނޫން ކަމުގައި
ވނެއެވެ.
ކޯޓުން ބަލަން ާ
(ރ)

ށ
ށވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ޤައުމަ ް
ށން ކު ް
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަ ު
ނނަނިވި
މއިފިނަމަ ،އަ ް
ފންނަ ކަމަށް ފަނޑިޔާރު ނިން ަ
އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ެ
ގޮތުގެމަތިން ފަނޑިޔާރު ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
()2

އ
މި ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ގޮތެ ް
ނރުން؛ އަދި
ގއި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަމުރެއް ެ
ނދު ަ
ނިންމަންދެން ކުށްވެރިޔާ ބަ ް

()1

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބަޔާންކުރާ

އަމުރު

ނެރޭ

ތާރީޚުން

ނ
ފެށިގެ ް

ނ
( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
ށ
ނކަން އޭނާއަ ް
އެ އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާ ެ
ދ
އެންގުން؛ އަ ި
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()3

ވކަމަށް ދަޢުވާ
ކށްފައި ާ
ރޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޮ
ފަނޑިޔާރުގެ ނިންމުމާއި ކުށްވެ ި
ލޔުމުން ރެކޯޑުކުރުން؛ އަދި
އުފުލިފައިވާ ކުށުގެ މަޢުލޫމާތު ި

()4

އަކުރުގެ

މި

ވަނަ

()3

ބަޔާންކުރާ

ނަންބަރުގައި

ކޮޕީއެއް

ރެކޯޑުގެ

ކުށްވެރިޔާއަށާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ދިނުން.
(ބ)

ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން
ދ
ފެންނަ ކަމަށް މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހައިކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ ،އަ ި
ނ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ކުށް ކަމުގައި
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރި ް
ކުށަކާ

ކަނޑައާފައިނުވާ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން
އެ

ޤައުމަށް

ގުޅޭގޮތުން
ވ
ބޭނުން ާ

ކުށްވެރިޔާ

ޤައުމުން

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް

އެދިފައިވާނަމަ،
އޭނާ

ސުވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

އަދި

އެފަދައިން

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން

ފެންނަ

ކަމަށް

ބލުވޭތޯ
ޤަ ޫ
އޭނާ

ކޯޓުން

އެ

ކުށާ

އޭނާ
ގުޅިގެން

ފަނޑިޔާރު

އޭނާއާ

ޤަބޫލުނުވާނަމަ،

ނ
އޭ ާ

ނިންމީ،

ހަމައެކަނި

އޭނާ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ފުރަތަމަ އެދިފައިވާ ކުށާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.
(ޅ)

އކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން
ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ޤައުމަށް އޭނާ ެ
ނުފެންނަ

ކަމަށް

ނ
ހައިކޯޓު ް

ނިންމައިފިނަމަ،

ވ
އަންނަނި ި

ގޮތުގެމަތިން

ކޯޓުން

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
()2

އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކުރުން؛ އަދި

()1

އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކުރިކަމާއި ،އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ
ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމި ސަބަބު،
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިޔުމުން އެންގުން.

އިސްތިއުނާފުކުރުން

.17

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ
ގ  16ވަނަ މާއްދާގެ
ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް މި ޤާނޫނު ެ
ދށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ވނަ މާއްދާގެ ަ
(ނ) ގެ ދަށުން ނިންމައި ،މި ޤާނޫނުގެ ަ 18
ޖެނެރަލް

ގޮތެއް

ދން
ނިންމަން ެ

އޭނާ

ބަންދުގައި

ހއްޓުމަށް
ބ ެ
ެ

ނ
ހައިކޯޓު ް

ނ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ކުށްވެރިޔާއަށް ސުޕްރީމް
އަމުރުކޮށްފިނަމަ ،އެ ނިންމު ް
ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ށ)

މި ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް
އނާ
ކމަށް ނިންމައިޭ ،
ކސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ނުފެންނަ ަ
އެދިފައިވާ ޤައުމަށް އޭނާ އެ ް
ދ
މން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެ ި
އ ނިން ު
ކށްފިނަމަެ ،
ޓން އަމުރު ޮ
ދޫކޮށްލުމަށް ހައިކޯ ު
ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ނ)

ގ  16ވަނަ މާއްދާގެ
ނނު ެ
ފކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ ،މި ޤާ ޫ
މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާ ު
(ނ) ގެ ދަށުން ނުވަތަ އެ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރު ނެރޭ ތާރީޚުން
20

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ގ ތެރޭގައެވެ.
ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހު ެ
(ރ)

ގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން
އނާފުކުރާ މައްސަލައެއް ބެލުމު ަ
މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތި ު
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ ،މި ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ނުވަތަ
ބފައިވާ
ނއިރު ކޯޓަށް ލި ި
ށން ނެރޭ އަމުރު ހައިކޯޓުން ނެރު ު
އެ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަ ު
ހެއްކާއި ލިޔެކިޔުންތަކަށް އެކަންޏެވެ.

(ބ)

ގ
ށފަހު ،މި ޤާނޫނު ެ
މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައެއް ބެލުމަ ް
ވ
ތ އެ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ނެރެފައި ާ
ދށުން ނުވަ ަ
 16ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ަ
އަމުރެއް ބާޠިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ އަމުރަށް ތާއީދުކުރުމަށްވެސް
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

(ޅ)

ރ
ށފަހު ކުށްވެރިޔާ ބޭ ު
އނާފުކުރާ މައްސަލައެއް ބެލުމަ ް
މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތި ު
ފނަމަ،
ށ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައި ި
ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަ ް
އަދި ކުށްވެރިޔާ ހުރީ ބަންދުކޮށްފައި ކަމަށް ނުވާނަމަ ،މި ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން

ޖެނެރަލް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ނިންމަންދެން

ގޮތެއް

ބަންދުގައި

ކުށްވެރިޔާ

ބެހެއްޓުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.
(ކ)

އރު ،ކުށްވެރިޔާ ހުރީ
މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ކޯޓުން ނިންމުމެއް ނިންމާ ި
ބަންދުކޮށްފައި ކަމަށްވާނަމަ ،މި ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލް

ގޮތެއް

ދން
ނންމަން ެ
ި

ބންދުގައި
ަ

އޭނާ

ދމެހެއްޓުމަށް
ެ

ނ
ކޯޓު ް

އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.
(އ)

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާ ބޭރު ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ފެންނަ
ނންމައިފިނަމަ ،ކޯޓުގެ ޙުކުމްގައި ،ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް
ކަމަށް ކޯޓުން ި
އެދޭ ޤައުމުން އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވަނީ އޭނާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ
ކޮށްފައިވާކަމަށް

ލފައިވާ
ފ ި
އު ު

ދަޢުވާ

ކޮން

ނކަން
ގުޅިގެ ް

ކުށަކާ

އ
ބަޔާންކޮށްފަ ި

އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ވ)

މި

މާއްދާގެ

ދަށުން

ތއުނާފުގެ
އިސް ި

މައްސަލައެއް

މށްފަހު
ބެލު ަ

ކުށްވެރިޔަކު

ނ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ނުފެން ަ
ކަމަށް

ސުޕްރީމް

ކޯޓުން

ނިންމައިފިނަމަ،

ނ
އޭ ާ

ދޫކޮށްލުމަށް

ނ
ކޯޓު ް

އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

ހަތްވަނަ ބާބު
ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން
ކުށްވެރިޔާ

.18

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު
ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލް

ގޮތެއް

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ
ގ  16ވަނަ މާއްދާގެ
ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް މި ޤާނޫނު ެ
21

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނިންމުން

އޓުމަށް އަމުރުކޮށްފިނަމަ ،އަދި
ނންމައި ،އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެ ް
ދަށުން ހައިކޯޓުން ި
އެ

ނިންމުމާމެދު

އޮތް

އިސްތިއުނާފުކުރަން

ހަމަވިއިރު

މުއްދަތު

އެ

ނިންމުން

އ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން
ގ ތެރޭގަ ި
ވނަމަ ނުވަތަ އެ މުއްދަތު ެ
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި ނު ާ
މި

ޤާނޫނުގެ

ނ
ވ ަ
ަ

17

މާއްދާގައިވާ

ނ
ގޮތުގެމަތި ް

އިސްތިއުނާފުގެ

ލމަށްފަހު ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ
މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބެ ު
ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާނަމަ،
އޭނާ އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓް ކުރުމާމެދު އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލް ނިންމަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމީ ކުށްވެރިޔާ ބޭރު
ޤައުމަށް

ކަމަށްވާނަމަ،

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް

ކުށްވެރިޔާ

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ނ
އދާގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ އަމުރެއް ،މި ޤާނޫނުގެ  19ވަނަ މާ ް
ނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  30ވަ ަ
ނެރެންވާނެއެވެ.
(ނ)

އަންނަނިވި

ޙާލަތްތަކުންކުރެ

އެދިފައިވާ

އޭނާ

ޤައުމަށް

ކުށްވެރިޔަކު

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް

ޙާލަތެއްގައި،

އެކްސްޓްރަޑައިޓްނުކުރުމަށް

އިޚްތިޔާރު

ނިންމުމުގެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
()2

ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުން ކުށްވެރިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން
ތ ކުށްވެރިން
ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިނުވުން؛ ނުވަ ަ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާ

ގުޅޭގޮތުން

ދިވެހިރާއްޖެއާއި

ކުށްވެރިޔާ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެފަދަ
ދއެއް ނެތުން؛
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެއް ހިމެނޭ މާއް ާ
()1

ގ
ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުށް ނޫން އެހެން ކުށަކަށް އޭނާ ެ
އ
މައްޗަށް އެ ޤައުމުގައި ދަޢުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަންދޭ ޤާނޫނެ ް
އެ ޤައުމުގައި ނެތުން؛

()3

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ކުށްވެރިޔާއަކީ ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުން؛

()4

ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުށަކީ އެ ކުށަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި
މަރުގެ ޙުކުމް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ،ނަމަވެސް އެ ޤައުމުގައި މަރުގެ ޙުކުމް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށަކަށްވެފައި ،ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް ގެންދެވިއްޖެނަމަ،
ގ
ނވަތަ އޭނާ ެ
ގ ޔަޤީންކަން ު
އޭނާގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމެއް ނާންނާނެކަމު ެ
ނ
މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުނުކުރެވޭ ެ
ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެ ޤައުމުން ދީފައިނުވުން؛

()5

ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުށަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޭނާގެ މައްޗަށް
ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާ ކުށަކަށްވުން؛

22

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()6

ޓރަޑައިޓްކުރަން
ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުށަކީ ،އޭނާ އެކްސް ް
ގފައިވާ ކުށަކަށްވެފައި ،އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި
އެދޭ ޤައުމުން ބޭރުގައި ހިނ ާ
ނނު އެމައްޗަށް
ގ ކުށްކުށަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ ޫ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނ ާ
ވން؛
ނުހިނގާ ކުށްކުށަށް ު

()7

ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުށުގެ ބައެއް ނުވަތަ ކުށް އެކުގައި
ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤަބޫލުކުރެވުން؛

()8

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުން ޙުކުމް
ނ
ކޮށްފައިވަނީ އެ ޤައުމެއްގެ ޚާއްޞަ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަކު ް
ވ
ވތަ ކުށްވެރިޔާއަކީ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައި ާ
ކަމަށްވުން؛ ނު ަ
ނގެ މައްޗަށް
ނލަކުން އޭ ާ
ކން ނުވަތަ ޓްރައިބިއު ަ
މީހެއްނަމަ ،އެފަދަ ކޯޓަ ު
ޙުކުމްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛

()9

ކުށްވެރިޔާއަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުގައި އަނިޔާކޮށްފައިވުން
އަނިޔާވެރި އަދަބެއް

ނުވަތަ

ދީފައިވުން ނުވަތަ

ދ އެނޫންވެސް
އނާއާމެ ު
ޭ

ލާއިންސާނީ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުން؛ ނުވަތަ އެ ޤައުމުގައި އޭނާއާމެދު
ފއިވުން؛
ބލުމުގައި އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބި ަ
އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފާނެކަމަށް ެ
( )20ރާއްޖޭގެ

ޤައުމީ

ފައިދާއަށް

ވިސްނާއިރު،

އަދި

ކުށް

މަދުކުރުމަށްޓަކައި

ލންދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންގުޅޭ
ތން އެއްބާރު ު
ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮ ު
ސިޔާސަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،އަދި ބޭރު ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން
އެދޭ

ކުށްވެރިޔާ

ކޮށްފައިވާކަމަށް

ބަޔާންކުރާ

ކުށުގެ

ކުޑަ

ށ
ބޮޑުމިނަ ް

އމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،އޭނާ ބޭރު ޤަ ު
ނން.
ޖެނެރަލަށް ނުފެ ު
(ރ)

ށން ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން
ނ ނަންބަރުގެ ދަ ު
ވ ަ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ (ަ )2
ކން ކަމުގައި ބަލާނީ،
އެދޭ ޤައުމުން ކުށްވެރިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަން ަ
ނވަނީސް އަންނަނިވި
ު
ކުށްވެރިޔާއަށް އެ ޤައުމުން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި
ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް އޭނާއާމެދު ނުކުރާނެކަން އެ ޤައުމުން ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށެވެ.
()2

ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭއިރު ކޮށްފައިވާކަމަށް
ބަޔާންކުރާ ކުށް ނޫން އެހެން ކުށެއް އޭނާ އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ
ތ
ކުރިން ކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ކުށަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ނުހިފަހައްޓާނެކަން ނުވަ ަ
އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ނުކުރާނެކަން؛

()1

ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ކުށަކާ
ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ތިންވަނަ ޤައުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޭނާ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދިފައިވާ ޤައުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދީފައިވާ
ވނެކަން.
ނދެ ޭ
ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ،އޭނާ އެފަދަ ތިންވަނަ ޤައުމަކަށް ނުގެ ް

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމީ ކުށްވެރިޔާ ބޭރު ޤައުމަށް
23

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ދން ދޫކޮށްލު ަ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްނުކުރުމަށް ކަމަށްވާނަމަ ،އޭނާ ބަން ު
އެކްސްޓްރަޑިޝަން އަމުރު

.19

ވަގުތީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން

.30

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ

ރ
ބޭ ު

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް

ޤައުމެއްގެ

މި

ޤާނޫނުގެ

ރޔަކު
ކުށްވެ ި

18

ވނަ
ަ

ދިވެހިރާއްޖެއިން
(ށ)

ގ
މާއްދާ ެ

ނ
ދަށު ް

ގ
ެ

ނ
ނ އަމުރު އޮންނަންވާ ީ
މމަށްފަހު ނެރޭ އެކްސްޓްރަޑިޝަ ް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިން ު
އަދި

ލިޔުމުންނެވެ.

އަމުރުގައި

އެ

އަންނަނިވި

ނކަން
ކަ ް

އ
ބަޔާންކޮށްފަ ި

އޮންނަންވާނެއެވެ.
()2

އަމުރުގައި ބަޔާންކުރެވޭ ކުށްވެރިޔާއަކީ ކާކުކަން؛

()1

ތ
ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށަކީ ނުވަ ަ
ކުށްތަކަކީ ކޮބައިކަން؛

()3

ބރު ޤައުމަށް
ކުށްވެރިޔާއަކީ މި ޤާނޫނުގެ  27ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޭ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ޤަބޫލުވި މީހެއްނަމަ ،އެކަން؛ ނުވަތަ ކުށްވެރިޔާއަކީ
ތއްގައި ނުވަތަ
ޢ ެ
ދގެ ދަށުން ބޭއްވުނު ޝަރީ ަ
މި ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއް ާ
މި

ޤާނޫނުގެ

17

ވނަ
ަ

މާއްދާގެ

ދަށުން

ޝަރީޢަތެއްގައި

ވނު
ބޭއް ު

އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ނިންމި މީހެއްނަމަ،
އެކަން؛
()4

ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުސް އޮފިސަރަކާ
ޙަވާލުކުރުމަށް އޭނާއާ ޙަވާލުވެގެން ހުރި މީހާއަށް އެންގުމަށް؛

()5

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް

ކުށްވެރިޔާ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި

މި

އެދިފައިވާ

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ދ
ހަ ާ

ޤައުމަށް
ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ދޭކަން.
(ށ)

ތ
ކުށްވެރިޔާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޭނާ ކޮށްފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން ބަންދެއްގައިވާ ނުވަ ަ
ނ
ވ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެމީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމު ް
ށން ދޫކޮށްފައި ާ
ކަފާލާތުގެ ދަ ު
ތ ހަމަވުމުން މެނުވީ،
ށން އޭނާ ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަ ު
ލތުގެ ދަ ު
މެނުވީ ،ނުވަތަ ކަފާ ާ
ގން ނުވާނެއެވެ.
އޭނާއާ ދެކޮޅަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރެއް ތަންފީޛުކޮށް ެ

ގެންދިޔުމުގެ އަމުރު

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ

ބޭރު

ޤައުމެއްގެ

ކުށްވެރިޔަކީ

އަންނަނިވި

ޙާލަތްތަކަށް

ފެތޭ

ކުށްވެރިއެއްނަމަ ،މި ޤާނޫނުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއިން
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ

އަމުރެއް

ނެރުމުގެ

ބަދަލުގައި

ވަގުތީގޮތުން

ނ
އޭ ާ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންދިޔުމުގެ އަމުރެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.
()2

ވ
ކުށްވެރިޔާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން ބަންދެއްގައި ާ
މީހެއް ކަމުގައިވުން؛ އަދި

()1

ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާކަމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުން
ނމަވެސް އޭނާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިނުވާަ ،
24

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދ
ކުރި ކަމަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށެއް ކަމުގައިވުން؛ އަ ި
()3

ތ
ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުގައި ކުށްވެރިޔާގެ ޝަރީޢަ ް
ރ ދިވެހިރާއްޖެ
ބާއްވާ ނިމުމަށްފަހު ( 24ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަނބު ާ
ދ
ށވަރުކޮށްދީފައިވުން؛ އަ ި
ގެނެސްދޭނެކަން އެ ޤައުމުން ކަ ަ

()4

ނދިޔުމާއި އޭނާ
ނ ގެ ް
ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމަށް އޭ ާ
ޖއްސާފައިވާކަން
ނ ހަމަ ަ
ގ އިންތިޒާމު އެ ޤައުމު ް
އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމު ެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ޤަބޫލުކުރެވުން.

(ށ)

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްވެރިޔާއަކީ ޕެރޯލް ނިޒާމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ
ވ
ގ މައްޗަށް ކޮށްފައި ާ
ގން އޭނާ ެ
ނންވެސް ހުއްދައެއް ލިބި ެ
ވތަ އެ ޫ
މީހެއްނަމަ ،ނު ަ
ވ މީހެއްނަމަ ،އޭނާއަކީ މި މާއްދާގެ
ބންދުން ދޫކޮށްފައި ާ
ށ ަ
ޙުކުމުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަ ް
ވ މީހެއް ކަމުގައެއް
ބންދުގައި ާ
ށޓަކައިަ ،
ރގެ ބޭނުމަ ް
(ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަ ު
ނުބެލެވޭނެއެވެ.

(ނ)

އެކްސްޓްރަޑިޝަން އަމުރެއްގައި ހިމެނެންވާނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ
ތ
އތައް ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ނެރޭ ވަގު ީ
(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަ ި
އަމުރުގައިވެސް ހިމެނެންވާނެއެވެ.

(ރ)

ވ
ބރު ޤައުމަކަށް ގެންދެ ޭ
ނރޭ ވަގުތީ އަމުރެއްގެ ދަށުން ޭ
ދށުން ެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަ
ކުށްވެރިޔާ

ޤައުމުގައި

އެ

މުއްދަތަކީ،

ހޭދަކުރާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އޭނާ

ޖގައި އޭނާ ހޭދަކުރި
ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއް ޭ
ވަގުތު ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ނެރޭ ވަގުތީ އަމުރެއްގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާ ބޭރު ޤައުމުގައި
ވަނިކޮށް ،އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ޙުކުމް ނިމުމަކަށް އައިސްފިނަމަ،
އޭނާ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރުމާއި އޭނާ އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން
ކސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އޭނާ އެ ް
ގނެކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ކން އޭނާގެ މައްޗަށް ނުހިނ ާ
ޤައުމުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަން ަ
ޖެނެރަލް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަގުތީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންދިޔުމުގެ އަމުރެއް
އެމީހަކާ

ދެކޮޅަށް

ވ
ނެރެފައި ާ

ކުށްވެރިޔަކު،

އޭނާ

ދން
ގެން ަ

އެދުނު

ށ
ޤައުމަ ް

ތ އެ ޤައުމުގައި ހިންގައި ނިމި ،އޭނާ ގެންދެވުނު ކުށާ
ގެންދިޔުމަށްފަހު އޭނާގެ ޝަރީޢަ ް
ނ
ސފައިވާނަމަ ،އަދި އޭ ާ
ނމުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެ ް
ގުޅިގެން އަދަބު ކަނޑައަޅާ ި
ނދިޔަ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރަމު ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމުން ،މި ޤާނޫނުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ރޑައިޓްކުރުމުގެ އަމުރެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް
އޭނާ އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓް ަ
އވަގުތު އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުގެ
ނެރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސްެ ،
ޙާލަތު

ބަދަލުވެފައިވާނަމަ،
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އނާ
ޭ

އެ

ޤައުމަށް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަކީ

އެންމެ

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދ
ޖ ހިނދެއްގައި އެފަ ަ
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއް ެ
ނން ކަމަށް ް
އިންޞާފުވެރިގޮތް ޫ
ނވެއެވެ.
އަމުރެއް ނުނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެ ް
(ކ)

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމަށް އޭނާ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް

ޖެނެރަލް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

މި

މންވާނީ،
ނިން ަ

ގ
ޤާނޫނު ެ

ޔ
 18ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ،ކުށްވެރި ާ
ޅ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުން މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ހުށަހަ ާ
ވނަމައެވެ.
ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަ ާ
ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުން
ލަސްވުން

.32

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އަމުރެއް ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 1ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމަށް
ށލުމަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް
އެކްސްޓްރަޑައިޓް ކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮ ް
ޅދާނެއެވެ.
އެދި އޭނާއަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެ ި

(ށ)

ނ
ނދުން ދޫކޮށްލުމަށް ކުށްވެރިޔާ އެދެފިނަމަ ،އެކަން އޭ ާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބަ ް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބުމުން ،އެކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލަށް

ފހު ،ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއިން
މށް ަ
އެނގޭތޯ ބެލު ަ

ކޮށްފައިނުވަނީ

އެކަށީގެންވާ

ސަބަބަކަށްޓަކައި

ކަމަށް

ޓށް
ކޯ ަ

އެކްސްޓްރަޑައިޓް
ޤަބޫލުނުކުރެވިއްޖެ

ކރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.
ނދުން ދޫ ު
ހިނދެއްގައި ،އޭނާ ބަ ް
(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކަކީ ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބު
ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.
()2

ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަކީ ،އޭނާގެ ޞިއްޙަތަށް
ނ ކަމެއް ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ
ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެދާ ެ

()1

ކުށްވެރިޔާ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން

އެދޭ

ށ
ޤައުމަ ް

ނ
އޭ ާ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތެއް ނެތުން،
އަދި

އެފަދަ

ވަސީލަތެއް

ހޯދުމަށްޓަކައި

ނވާ
އެކަށީގެ ް

އ
ގޮތެއްގަ ި

މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން؛
()3

ކުށްވެރިޔާ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން

އެދޭ

ށ
ޤައުމަ ް

ނ
އޭ ާ

ބރު ޤައުމަކުން
އހެން ޭ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ެ
އެ ހުއްދަ ދީފައި ނުވުން ،އަދި އެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ
ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން؛
()4

ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާ ވަރަށް ދުރުގައި
އ
ތގެ ތެރޭގަ ި
ގ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަ ު
އޮތް ޤައުމަކަށްވީތީ ،މި މާއްދާ ެ
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ތ އޮތުން.
އެ ޤައުމަށް ނުދެވުމުގެ ފުރުޞަ ު
ހަމައެކަނި ޝަރީޢަތް
ހިންގުމަށްޓަކައި

.31

ށ
އގެ ކުށްވެރިޔަކީ އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެ ް
އެކްސްޓްރަޑައިޓް ކޮށްފިނަމަ ،އޭނާއަށް އަނިޔާކޮށްފާނެތީ ނުވަތަ އަނިޔާވެރި އަދަބެއް ދީފާނެތީ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުން

އނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ
ށފާނެތީ ޭ
އންސާނީ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮ ް
ނުވަތަ އޭނާއާމެދު ލާ ި
ނންބަރުގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ނނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )9ވަނަ ަ
ނުދޭން މި ޤާ ޫ
ޖެނެރަލް

ނިންމާފައިވާ

ވރިއެއްނަމަ،
ކށް ެ
ު

ހަމައެކަނި

ގ
އޭނާ ެ

ޝަރީޢަތް

އެ

އ
ޤައުމުގަ ި

ދ
ހިންގުމަށްޓަކައި އޭނާ އެ ޤައުމަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދި އެ ޤައުމަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އަ ި
ތ
ވނަމަ ،ކުށްވެރިޔާގެ ޝަރީޢަ ް
އެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ާ
އެ

ޤައުމުގައި

އ
ށޓަކަ ި
ހިންގުމަ ް

އެ

ޤައުމަކަށް

ނ
އޭ ާ

ކސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ
އެ ް

ހުއްދަ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ދެވިދާނެއެވެ.
(ހ)

ވ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެ
އެ ޤައުމުގައި ޝަރީޢަތް ބޭއްވުމަށްފަހު ކުށް ސާބިތުކުރެ ޭ
ހއްދަކުރާނަމަ؛ އަދި
ގެނައުމަށް އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު ު

(ށ)

އެ ޤައުމުގައި ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ ޙުކުމް ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އޭނާ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުވާނެކަން އެ ޤައުމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވުން؛ އަދި

(ނ)

ށ
އ ް
ކން ނުވަތަ އޭނާ ަ
ކުށްވެރިޔާއާ ދޭތެރޭގައި ލާއިންސާނީ ގޮތަކަށް ޢަމަލުނުކުރާނެ ަ
ރއްޖެއަށް ޤަބޫލުކުރެވުން.
އެފަދަ އަދަބު ނުދޭނެކަން ދިވެހި ާ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަޢުވާކުރުން

.33

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން
ޔކު ދިވެހިރާއްޖެއިން
އވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރި ަ
ސަބަބަކަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
ނ
ނނަމަ ،އޭ ާ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ނުފެން ަ
ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް
އެދިފައިވާ ކުށަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަޢުވާކުރަން ނިންމިދާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ހަމަ އެވަގުތު ،އަދި އެ ޙާލަތްތަކުގައި ހިނގައިފިނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކުށަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

(ނ)

ނ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރަން
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށު ް
ނިންމައިފިނަމަ ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،އެމީހާ ކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ކުރި ކުށެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޢމަލުކުރެވޭ އުސޫލުތައް
ކށާ ގުޅިގެން ދަޢުވާކުރުމުގައި ަ
ޤާނޫނު އެމައްޗަށް ހިނގާ ކުށް ު
އެ ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.

(ރ)

ދށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރަންވާނީ،
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަ
އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
އދި އެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ
ޖެނެރަލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަަ ،
ދޭނަމައެވެ.
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އަށްވަނަ ބާބު
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ޤައުމުތައް
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ޤައުމުތައް .34

(ހ)

ނ
ޝއިޢުކުރެވޭ ޤައުމަކީ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރި ް
ާ
މި ބާބުގެ ދަށުން ގެޒެޓުގައި
އ
ބނުމަށްޓަކަ ި
ޤނޫނުގެ ޭ
އެ ޤައުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ޤައުމެއް ކަމުގައި މި ާ
ބެލޭނެއެވެ.

(ށ)

ވނެ ޤައުމެއް ކަމުގައި
ގ ދަށުން ކުށްވެރިން ގެންދެ ޭ
ވަކި ޤައުމަކީ މި ޤާނޫނު ެ
ނ އެފެއާޒް ގެޒެޓުގައި
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި ބާބުގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރި ް
ޤަރާރެއް ޝާއިޢުކޮށްފިނަމަ ،މަދުވެގެން ( 24ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެ ޤަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ނ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ޤަރާރަކަށް މަޖިލީހުގެ ރުހުން
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށު ް
އކަން ފާސްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން
ެ

ނުލިބިއްޖެނަމަ ،މަޖިލީހުން

އެ ޤަރާރެއް

ބާޠިލުވާނެއެވެ.
(ރ)

ފ
ބޠިލުވެއްޖެނަމަ ،މިނިސްޓަރ އޮ ް
ގމަތިން ޤަރާރެއް ާ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތު ެ
އވެ.
ފޮރިން އެފެއާޒް އެކަން ބަޔާންކޮށް ،ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެ ެ

(ބ)

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ޤަރާރެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު
އެއްވެސް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

މުޢާހަދާ ޤައުމުތައް

.35

(ހ)

ކުށްވެރިން

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާ

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ގުޅޭގޮތުން

އެ

ޤައުމަކާއެކު

ނ
ނ ކުށްވެރިން ގެންދެވޭ ެ
ގ ދަށު ް
މުޢާހަދާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ޤައުމަކީ ،މި ޤާނޫނު ެ
ޤައުމެއް

ކަމަށް

މިނިސްޓަރ

އޮފް

ފޮރިން

އެފެއާޒް

ކަނޑައަޅައި،

ގެޒެޓުގައި

ގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު،
ނނުގައި އެހެން ޮ
ޤ ޫ
ޝާއިޢުކުރާ ޤައުމަކީ ،މި ާ
ނ އެ ޤައުމެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ ޤައުމެއް ކަމުގައި
ނ ު
އެހިނދުން ފެށިގެން މި ޤާ ޫ
ބެލޭނެއެވެ.
(ށ)

މި

މާއްދާގެ

ދަށުން

ޤައުމެއް

ގެޒެޓުގައި

ޝާއިޢުކުރެވޭނީ،

ނ
ކުށްވެރި ް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޤައުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ
މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ،މި ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ކަމަކާ ތަޢާރުޟުނުވާނަމައެވެ.
(ނ)

ނ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ޤައުމަކީ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރި ް
އެ ޤައުމަކަށް ގެންދެވޭ ޤައުމެއް ކަމުގައި ބެލޭނީ ،އެ ޤައުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު
އެއްބަސްވެފައިވާ މުޢާހަދާ ދެމިއޮތްހާ ހިނދެއްގައެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ޤައުމެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނު ހިނގާނީ،
ށ ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،އެ މުޢާހަދާއެއްގައި
ކ ް
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަ ަ
ދ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކާއި އިސްތިސްނާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .އަ ި
28

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ތކަށެވެ.
އެ މުޢާހަދާ ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަ ަ
އެހެން ޤައުމުތައް

.36

ބާބުގެ މަޤްޞަދު

.37

ބަލައި ފާސްކުރުމާއި

.38

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޤައުމުތައް ފިޔަވައި އެހެން ޤައުމަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ

ޤައުމެއްގެ

ބޭރު

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް

ކުށްވެރިޔަކު

އެދި

ދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،މި މާއް ާ
ވނެ ޤައުމެއް ކަމުގައި
ގޮތުގެމަތިން އެ ޤައުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިން ގެންދެ ޭ
ކަނޑައަޅައި ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

ވ
ނމުމުގައި ،އަންނަނި ި
ނ ް
މި މާއްދާގެ ދަށުން ވަކި ޤައުމެއް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަން ި
އކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ލަފައެއް
ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކުެ ،
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ހޯދަންވާނެއެވެ.
()2

ރާއްޖޭގެ ޢާންމު ފައިދާއަށް؛

()1

ށ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ބޭނުންވާ ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަ ް
މން؛
ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށުގެ ބޮޑު ި

()3
(ނ)

އެ ޤައުމުގެ ޢާންމު ފައިދާއަށް.

ށ
ނގައި އެހެން ގޮތަކަ ް
ނ ު
މި މާއްދާގެ ދަށުން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ޤައުމަކީ ،މި ޤާ ޫ
އ ޤައުމެއްގެ މައްޗަށް
ފށިގެން މި ޤާނޫނު ެ
އހިނދުން ެ
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކުެ ،
ނއެވެ.
ހިނގާނެ ޤައުމެއް ކަމުގައި ބެލޭ ެ

(ރ)

މި

މާއްދާގެ

ދަށުން

ގއި
ގެޒެޓު ަ

ޝާއިޢުކުރެވޭ

ޤައުމެއްގެ

މައްޗަށް

ހިނގާނީ،

އން އެ ޤައުމެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ގެޒެޓުގައި
މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ތެރެ ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރެކެވެ.

ނުވަވަނަ ބާބު
ހޯދައި ހިފެހެއްޓުމާއި ޓްރާންޒިޓްކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް
ށޓަކައި ކުށްވެރިން ހޯދައި ހައްޔަރުކުރުމާއި ،މުދާ
ނނުގެ ބޭނުމަ ް
މި ބާބުގެ މަޤްޞަދަކީ ،މި ޤާ ޫ
ކށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭއިރު
ގ ކުށްވެރިން ތިންވަނަ ޤައުމަ ަ
ހިފެހެއްޓުމާއި ،ބޭރު ޤައުމުތަކު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.
ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު

(ހ)

އފިސަރަކު ކުށްވެރިޔަކު
އމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ޮ
ށން ނެރޭ ަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ހައްޔަރުކުރާއިރު އޭނާގެ ކައިރީގައި ހުރި އެއްޗަކީ ،އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް
ސާބިތުކުރުމަށް

މުހިންމު

އކަކަށް
ހެ ް

ވެދާނެ

އެއްޗެއް

ކަމަށް

ޤަބޫލުކުރުމުގައި

ވ
ރގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ލބިފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ އެ އެއްޗަކީ ،އެ އަމު ު
އެކަށީގެންވާ ހެކި ި
ކުށް

ކޮށްގެން

ވ
ހދާފައި ާ
ޯ

29

އެއްޗެއް

ކަމަށް

ލކުރުމުގައި
ޤަބޫ ު

އެކަށީގެންވާ

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ އެއްޗެއް އެ އޮފިސަރަކަށް ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.
(ށ)

އފިސަރަކު ކުށްވެރިޔަކު
އމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ޮ
ށން ނެރޭ ަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
މ
ހައްޔަރުކުރާއިރު ،އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް މުހިން ު
ހެއްކަކަށް ވެދާނެ ނުވަތަ އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ
އެއްޗެއް ،އެއީ ފައިސާކަމަށްވިޔަސް ،އެމީހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ،ނުވަތަ އޭނާ ލައިގެން
ހުރި ހެދުމުގައި ،ނުވަތަ އޭނާ ކައިރީގައިވާ ،އޭނާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ އެއްޗެއްގައި
ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި ވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ،
އެ އޮފިސަރަށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑާއި އޭނާ ލައިގެން ހުރި ހެދުން ނުވަތަ އޭނާ ކައިރީގައި
ހުރި އެއްޗެއް ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި އެފަދައިން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ
ނނަ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.
ސަބަބުން ފެ ް

(ނ)

ށން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،މީހަކު ލައިގެން ހުރި ހެދުން
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަ ު
މގެ ބާރު ފުލުހުންގެ
އންގު ު
މގެ ނުވަތަ ބޭލުމަށް ެ
ބލު ު
ނުވަތަ ހެދުމުގެ ބައެއް ޭ
އޮފިސަރަކަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ.

(ރ)

ލއި ފާސްކުރާނީ އޭނާއާ
ބ ަ
މހެއްގެ ހަށިގަނޑާއި ހެދުން ަ
ށން ީ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަ ު
އެއް ޖިންސުގެ އޮފިސަރެކެވެ.

(ބ)

ގތެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
އއްޗަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ވަކި ޮ
ޓ ެ
ނ ހިފަހައް ާ
މި މާއްދާގެ ދަށު ް
ގ
ލހެއްޓުމަކީ ފުލުހުން ެ
އއްޗެއް ރައްކާތެރިކަންމަތީ ބެ ެ
ޖެނެރަލް އަންގަންދެން ،އެ ެ
ޒިންމާއެކެވެ.

(ޅ)

ނ
ށ ް
ތކަކީ ،އެހެން ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނުތަކެއްގެ ދަ ު
މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރު ަ
ރތަކެކެވެ.
ރތަކުގެ އިތުރުން ލިބިދޭ ބާ ު
ނށް ލިބިދޭ ބާ ު
ފުލުހުން ަ

ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރާއި
ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރު ނެރުން

.39

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމުގެ ކުށްވެރިޔަކު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ

ށ
ކު ް

ނ ނެރޭ ހައްޔަރުކުރުމުގެ
ނގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
ސާބިތުކުރުމަށް ނުވަތަ މި ޤާނޫ ު
ނމު ހެއްކަކަށް ވެދާނެ
ފއިވާ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް މުހި ް
ވަގުތީ އަމުރެއްގައި ބަޔާންކޮށް ަ
އެއްޗެއް ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ އެއްޗެއް ،ވަކި ތަނެއްގައި ހުރިކަމަށް
ބެލުމުގައި

ވ
އެކަށީގެން ާ

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،

އަދި

ކ
ހެ ި
އެ

ށ
ލިބިފައިވާކަމަ ް
ލިޔުމުގައި

ބަޔާންކޮށް،

އެފަދައިން

ކޯޓަށް

ޤަބޫލުކުރެވޭ

ލިޔުމެއް
އ
ސަބަބުތަ ް

އ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެ އެއްޗެއް ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ
ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ އެއްޗެ ް
ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ބާރު އަދި އެތަނުގައި އެ އެއްޗެއްވާނަމަ އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ
ގ
ރމުގެ ބާރު ފުލުހުން ެ
ބާރު ،އަދި އެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެތަނެއް ބަލައި ފާސްކު ު
ޓ އަމުރެއް ނެރެވިދާނެއެވެ.
އޮފިސަރަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކޯ ު
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ލިޔުމެއްގައި އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދޭ ސަބަބު
ކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަންކަމާ

ގުޅިގެން

ފަނޑިޔާރު

ސާފުކުރަންޖެހޭ

އިތުރު

ކަމެއްވާނަމަ ،އެކަމެއް ސާފުކުރުމަށްފަހުގައި މެނުވީ ،އަދި އެ އަމުރު ނެރުމަށް
އެކަށީގެންވާ ސަބަބު ހުރި ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ،އެފަދަ
30

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އަމުރެއް ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ.
(ނ)

އ
ކންކަން ބަޔާންކޮށްފަ ި
ނރޭ އަމުރެއްގައި ،އަންނަނިވި ަ
ށން ެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
އޮންނަންވާނެއެވެ.
()2

އަމުރު ނެރެވޭ ބޭނުން؛

()1

ޤއުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ަ
ކުށްވެރިޔަކު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުށް ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ
ކރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއްގައި ބަޔާންކުރާ ކުށުގެ
މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ ހައްޔަރު ު
ބާވަތް؛

()3

ނވަރަކަށް ބާރުގެ
އެ އަމުރުން ބާރު ދޭ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ މި ް
ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަކުރާނަމަ ،އެކަން؛

()4

ވތަ ރޭގަނޑުގެ ކޮންމެ
ދ ތަނަކަށް ދުވާލުގެ ނު ަ
އެ އަމުރުން ވަނުމަށް ހުއްދަ ޭ
ށ
ފދަ ތަނަކަ ް
ވތަ އެ ަ
އދަދޭނަމަ އެކަން ނު ަ
ވަގުތެއްގައިވެސް ވަނުމަށް ހު ް
އ
ވަދެވޭނީ ދުވާލުގެ ނުވަތަ ރޭގަނޑުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ވަގުތުތަކެއްގަ ި
ކަމަށްވާނަމަ އެކަން؛

(ރ)

()5

ކ ބާވަތްތަކެއްގެ އެއްޗެހި؛
އަމުރުގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭނެ ވަ ި

()6

އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު.

ނރޭ އަމުރެއްގެ މުއްދަތު( 2 ،އެކެއް) މަސްދުވަހަށްވުރެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ެ
ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ބ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހޯދާ ހޯދުމެއްގައި،
އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ އެއްޗެއް ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި،
އެ އެއްޗަކީ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށަކާ ގުޅިފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށް
ތ
ނމަ ،އަދި އެ އެއްޗެއް ފޮރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުވަ ަ
ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަށް ބެލެވޭ ަ
ހަލާކުކޮށްލުމުގެ

ތ
ޞ ު
ފުރު ަ

އޮތްކަމަށް

އެ

ފސަރަކަށް
އޮ ި

ބެލެވޭނަމަ،

އ
އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ،އެ އަމުރުން ދޭ ކަމަށް ،މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކަ ި
ބެލޭނެއެވެ.
(ޅ)

ގތެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
އއްޗަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ވަކި ޮ
ޓ ެ
ނ ހިފަހައް ާ
މި މާއްދާގެ ދަށު ް
ގ
ލހެއްޓުމަކީ ފުލުހުން ެ
އއްޗެއް ރައްކާތެރިކަންމަތީ ބެ ެ
ޖެނެރަލް އަންގަންދެން ،އެ ެ
ޒިންމާއެކެވެ.

(ކ)

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި:
ތ
އއްޗެއް ނުވަ ަ
ބނެފައިއެވަނީ ،ޢާންމު ތަނެއް ނުވަތަ ދުއްވާ ެ
(" )2ތަނެއް" ކަމަށް ު
އުޅަނދެއް ނުވަތަ ބޯޓެއް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ވަކި ސަރަޙައްދެއް
ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ތ
(" )1އެއްޗެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ދުއްވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ނުވަ ަ
ތންނެވެ.
ބޯޓެއް ހިމެނޭ ގޮ ު
ހިފެހެއްޓޭ މުދާ ކަމާބެހޭ ޤައުމާ

.40

ބަންދުގައިވާ މީހާ ފިލުން

.42

ޙަވާލުކުރުން

(ހ)

މި

ޤާނޫނުގެ

ހިފެހެއްޓިފައިވާ
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ވަނަ

އެއްޗަކީ،

މއްދާގެ
ަ
މި

ދަށުން

ޤާނޫނުގެ

ނެރޭ

ދަށުން

އގައިވާ
އަމުރެ ް
ކުށްވެރިޔަކު

ނ
ގޮތުގެމަތި ް
ޤައުމަކަށް

ބޭރު

ނކުރެވިދާނެ ހެއްކަކަށް
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބޭނު ް
ދފައިވާ އެއްޗެއް ކަމުގައިވާނަމަ،
ވެދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްގެން ހޯ ާ
އަދި މި ޤާނޫނުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިވަނީ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ
ނ
ތން ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންދިޔުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިވަ ީ
ދަށުން ވަގުތީގޮ ު
ވ
ށން ބާއް ާ
ޤނޫނުގެ ދަ ު
މށް މި ާ
އެ ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމު ަ
މށްވާނަމަ ،އެ އެއްޗެއް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް
ޝަރީޢަތް ނިމުމަށްފަހުގައި ކަ ަ
އެދިފައިވާ ޤައުމާ ޙަވާލުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެންގިދާނެއެވެ.
(ށ)

ވ
ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާއް ާ
ށން
ވނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ަ
ގ 19
ވސް ،މި ޤާނޫނު ެ
ޝަރީޢަތް ބާއްވާ ނިމުނުއިރު ެ
ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައި ނުވާނަމަ،
ށ
ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުގެ ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ހަމަތަކަ ް
ބަލާއިރު އެންމެ އިންޞާފުވެރި ގޮތަކީ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެއްޗެއް،
އެ ޤައުމަށް ފޮނުވުން ކަމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި
މެނުވީ ،އެ އެއްޗެއް ،އެ އެއްޗެއް އަތުލެވުނު މީހާއާ އަނބުރާ ޙަވާލުކުރުމަށް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މައްދާގެ
ގ
ފހެއްޓޭ މުދަލަކީ ،ތިންވަނަ ފަރާތެއް ެ
ގތުގެމަތިން ހި ެ
ދަށުން ނެރޭ އަމުރެއްގައިވާ ޮ
މަޞްލަޙަތު އެކުލެވޭ މުދަލެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ މުދާ އެ ޤައުމަކަށް ގެންދިޔުމުގެ
ހުއްދަ

ދޭންވާނީ،

އެ

ހިންގާ

އމުގައި
ޤަ ު

ޖިނާއީ

ނިމުމާއެކު

ޝަރީޢަތް

ގ
އެ ޤައުމުގެ ޚަރަދުގައި އެ މުދާ އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުވައިދޭނެކަމު ެ
ޔަޤީންކަން އެ ޤައުމަކުން ދީފައިވާނަމައެވެ.
(ރ)

މި

ޤާނޫނުގެ

ހިފެހެއްޓިފައިވާ

39

ވަނަ

މުދަލެއް،

މއްދާގެ
ަ
ކށްވެރިޔާ
ު

ދަށުން

ނެރޭ

އގައިވާ
އަމުރެ ް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން

ނ
ގޮތުގެމަތި ް
އެދޭ

ޤައުމާ،

ށ
އ މުދަލެއް ދައުލަތަ ް
ނ ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާނަމަެ ،
ގ ދަށު ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
މ
އލަތަށް މުދާ ނެގު ާ
ނަގަންވާނެއެވެ .އަދި އެ މުދަލަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ ،ދަ ު
ތންނެވެ.
މލުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ބެހޭގޮތުން ޢަ ަ
(ހ)

ވ
ފއިވާ ކުށްވެރިޔަކު ފިލައިފިކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަށީގެން ާ
ބންދުކޮށް ަ
ދށުން ަ
މި ޤާނޫނުގެ ަ
ށ
ރކާ ނުލައި ،އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަ ް
ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ ،ކޯޓު އަމު ަ
ލިބިގެންވެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ށ)

ނ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔާ ފިލާފައިވަނީ ،ޞައްޙަ
ދށު ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަ
ޓތޯ ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ،ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ
ބަންދެއްގައި ހުއް ާ
ށ
ތެރޭގައި ،އަދި ލަސްވެގެން ( 14ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ،އޭނާ ކޯޓަ ް
ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ޙ
ފލާފައިވަނީ ،ޞައް ަ
ނ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާ ި
ގ ދަށު ް
މި މާއްދާގެ (ށ) ެ
ނ
ޓ ް
ނ އަލުން ބަންދުކުރުމަށް ކޯ ު
މށް ކޯޓަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އޭ ާ
ބަންދެއްގައި ހުއްޓާކަ ަ
އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ

.41

ޓްރާންޒިޓްކުރުން

.43

މީހަކު ހައްޔަރުކުރުން

(ހ)

ރޔަކު ،އޭނާ ދޫކުރި
ގ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ކުށްވެ ި
ލތު ެ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަފާ ާ
މގައި އެކަށީގެންވާ ހެކި
ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ނުވަތަ ޚިލާފުވެދާނެކަމަށް ބެލު ު
ށ
ނ ް
ކޓު އަމުރަކާ ނުލައި ،އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުން ަ
ލިބިފައިވާނަމަޯ ،
ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

އ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު ،ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާމެދު ގޮތެ ް
ނިންމުމަށްޓަކައި ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ،އަދި ލަސްވެގެން
( 14ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ،ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.

(ހ)

ސޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި
ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު ތިންވަނަ ޤައުމަކަށް އެކް ް
ނދެވޭ
ރމަށް އޭނާ ގެ ް
އ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކު ު
ދަތުރުކުރާއިރު އެ ދަތުރުމަތީގަ ި
ހށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން
ނނަނިވި ޝަރުޠުތައް އެފަދަ ު
ޤައުމުން އެދޭނަމަ ،އަދި އަ ް
ފުރިހަމަވާނަމަ ،އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ މީހެއްގެ ޙަވާލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ކުށްވެރިޔާ
ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ދެވިދާނެއެވެ.
()2

ށ
މގެ ހުއްދައަ ް
ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިން ،ޓްރާންޒިޓްކުރު ު
ދ
ކުށްވެރިޔާ ގެންދެވޭ ޤައުމުން އެދިފައިވުން؛ އަ ި

()1

ނ
ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޤައުމަކީ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރި ް
ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމަކަށްވުން.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ
އެ

ޤައުމުގެ

ޖެނެރަލް

ދީފިނަމަ،

ހ
ކަމާބެ ޭ

ފސަރަށް،
އޮ ި

ޓްރާންޒިޓްކުރެވޭ

ވރިޔާއާ
ކުށް ެ

ޙަވާލުވެހުރި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ލހުންގެ
ފު ު

ނ
އެހީތެރިކަ ް

ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
(ނ)

ރންޒިޓްކުރާ ކުށްވެރިޔާ
ނ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓް ާ
އދަ ލިބިގެ ް
ށން ހު ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
ދަތުރުކުރާ

އުޅަނދު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޖެއްސީއްސުރެ

ނުވަތަ ބަނދަރުކުރީއްސުރެ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރަންދެން ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން
ކުށްވެރިޔާ ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ށން ( 14ސައުވީސް) ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ކުށްވެރިޔަކު
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަ ު
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ށޓަކައި އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި
ބންދުގައި ބެހެއްޓުމަ ް
ޓނީ ،އޭނާ ަ
ބަންދުގައި ބެހެއް ޭ
ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ،އެފަދަ އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރެދިނުމުން ،އެ އަމުރާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ތިންވަނަ ބައި
ބޭރު ޤައުމުތަކުގައިވާ ކުށްވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުން
ދިހަވަނަ ބާބު
ބޭރު ޤައުމުތަކުގައިވާ ކުށްވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދުން
ބޭރު ޤައުމުގައިވާ ކުށްވެރިން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް

.44

(ހ)

ނ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ކުށްވެރިޔަކު ،ބޭރު ޤައުމެއްގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ވާކަމަށް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުން

ބެލެވޭނަމަ،

ނނިވި
ނ ަ
އަ ް

އޭނާ

ކށްޓަކައި
ބޭނުންތަ ަ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ގއި މިނިސްޓަރ އޮފް
ރތު ަ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަ ާ
ފޮރިން އެފެއާޒަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
()2

އެމީހަކު

ކޮށްފައިވާކަމަށް

ޢވާ
ދަ ު

އުފުލިފައިވާ

ކުށާ

ގުޅިގެން

ތ
ޝަރީޢަ ް

ތ
ހިންގުމަށްޓަކައި؛ ނުވަ ަ
()1

އެމީހަކީ

އެމީހަކު

ކަނޑައެޅިފައިނުވާ

ކޮށްފައިވާ
މީހެއް

ކުށް

ކަމުގައިވާނަމަ،

ސާބިތުވެ،

ޙުކުމްކޮށް،

ބ
ދ ު
އަ ަ

އަދަބު

ކަނޑައަޅައި،

ޙުކުމް

ތ
އ؛ ނުވަ ަ
ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަ ި
()3

އެމީހަކީ

އެމީހަކު

ކޮށްފައިވާ

ކުށް

ސާބިތުވެ،

ޙުކުމްކޮށް،

ބ
ދ ު
އަ ަ

ކއި.
ކަނޑައެޅިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަ ަ
(ށ)

ވަކި މީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުށެއް ކުރިކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ ނުވަތަ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ
ނންމާނީ
ި
ބނުމަށްޓަކައި
ނ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ޭ
ކ ް
ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހެއް ަ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭ ކުށްވެރިޔަކު،
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭ ކުށް ފިޔަވައި އިތުރު ކުށެއް އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ
މނުވީ ،އެފަދަ ކުށަކާ
ގެނައުމުގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާނަމަ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ެ
ގުޅިގެން

ނުހިފަހައްޓާނެކަން

އޭނާ

ނުވަތަ

ހައްޔަރުނުކުރާނެކަން

ނުވަތަ

ނ
އމަކަށް ނުގެންދާނެކަ ް
ވނަ ޤަ ު
އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ނުކުރާނެކަން ނުވަތަ އޭނާ ތިން ަ
34

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މި ޤާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.
()2

އެ ކުށަކީ ،އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެވުނު ކުށުގެ ޢަމަލުން ސާބިތުވާ ،ނަމަވެސް
ތ
އެ ކުށަށްވުރެ ކުޑަ ކުށެއް ނުވަތަ އެ ކުށާ އެއްވަރުގެ އަދަބެއް ނުވަ ަ
އެއަށްވުރެ ކުޑަ އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކަމުގައިވުން؛

()1

އެ

ކުށަކީ،

އޭނާ

ގެނެވޭ

ޤއުމުން،
ަ

މައްޗަށް

އޭނާގެ

ދވެހިރާއްޖޭގައި
ި

ދަޢުވާކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އެހެން ކުށެއް ކަމުގައިވުން؛
()3

ނ
އޭނާ ތިންވަނަ ޤައުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޭނާ ގެނެވު ު
ޤައުމުން ދީފައިވުން.

(ރ)

މި ބާބުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭ ކުށްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް
ލ
ލއިފިނަމަ ،އެއީ ބާޠި ު
ށ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަޢުވާ އުފު ަ
މި މާއްދާގެ (ނ) އާ ޚިލާފަ ް
ނިންމުމެއް ކަމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބެލޭނެއެވެ.

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ނ) އިން ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން ،ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް
ށ
ޖއިން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާއަ ް
ދިޔުމަށްފަހު ،ނުވަތަ ދިވެހިރާއް ެ
އނުވެއެވެ.
ލިބިފައިވަނިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކޮށްފި ޙާލަތެއްގައި ލިބިގެނެ ް

ވަގުތީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ
ގެނެވޭ މީހުން

.45

(ހ)

ރއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭ ކުށްވެރިޔަކީ ،އޭނާ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހި ާ
ދިވެހިރާއްޖެ ގެންނަން އެދުނުއިރު އޭނާ ހުރި ޤައުމުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ
ޛކުރަމުންދިޔަ ޙުކުމް
ފ ު
ވހިރާއްޖެ ގެނެވޭއިރު އޭނާ ތަން ީ
މީހަކަށްވެފައި ،އޭނާ ދި ެ
ގ
ގނެސްފައިވަނީ އޭނާ ެ
ނ ދިވެހިރާއްޖެ ެ
ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ނުވާނަމަ ،އަދި އޭ ާ
ޝަރީޢަތް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ހިންގުމަށްފަހު

ނ
ގެނެވު ު

އނާ
ޭ

ޤައުމުގައި

އޭނާ

ށ
ނ އަނބުރާ ފޮނުވުމަ ް
ފޛުކުރުމަށްޓަކައި އެ ޤައުމަށް އޭ ާ
ނ ީ
ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ޙުކުމް ތަ ް
ކަމުގައިވާނަމަ،

އޭނާ

ވހިރާއްޖޭގައި
ދި ެ

ހުންނަ

އ
މުއްދަތުގަ ި

އޭނާ

އ
ނދުގަ ި
ބަ ް

ދވެހިރާއްޖެ ގެނައުމުގެ
ށޓަކައި ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ،އޭނާ ި
ބެހެއްޓުމަ ް
ކުރިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ށ)

ނ
ގނެވުނު ކުށާ ގުޅިގެ ް
ޖ ގެނެވޭ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެ ެ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއް ެ
މެނުވީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެވޭ މީހެއްގެ ޝަރީޢަތް ނިމުމުން ،އޭނާ ގެނެވުނު
އވެ.
ވނެ ެ
ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވަން ާ

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ނެރޭ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި
ށ
މ ް
ޤއުމުން އޭނާ އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަ ަ
ަ
ވަނިކޮށް ،އޭނާ ގެނެވުނު
ދކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަންގަންވާނެއެވެ.
ބންދުން ޫ
އަންގައިފިނަމަ ،އޭނާ ަ

(ބ)

ށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،މި މާއްދާގެ ދަށުން
ކ ް
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަ ަ
ވަގުތީގޮތުން

ވހިރާއްޖެ
ދި ެ
35

ގނެވޭ
ެ

ކުށްވެރިއެއްގެ

ޢތް
ޝަރީ ަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ށ
އޅައިފިނަމަ ،އޭނާއަ ް
ބޭއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ ،އަދަބު ކަނޑަ ަ
ތ
ވ އޭނާގެ ޝަރީޢަ ް
ކރާނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއް ި
ކަނޑައެޅުނު އަދަބު ތަންފީޛު ު
އޭނާ

ނިމުމަށްފަހު

ހުރި

ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ

ޤައުމަށް

ޙުކުމް

އޭނާ

ގެންގޮސް،

ތަންފީޛުކޮށް

އެ

ހ
ފ ު
ނިމުމަށް ަ

ޤައުމުގައި
އޭނާ

އޭނާ

ދިވެހިރާއްޖެ

ގެނައުމުންނެވެ.
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި

.46

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ

.47

ޞައްޙަ ލިޔުން

.48

ކުށްވެރިން ބަންދުކުރާ ތަން

.49

އެކްސްޓްރަޑިޝަނާބެހޭ

.50

ދަޢުވާކުރަން ނިންމުން

މި ޤާނޫނުގެ  45ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ވހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދުމުން ،އެ ކުށްވެރިޔާ ދި ެ
އ ޤައުމުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް
ކށަށް ެ
ބަދަލުގައި އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ބޭނުންވި ު
ގ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި
ދަޢުވާކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެ ޤައުމަކުން ދީފިނަމަ ،އޭނާ ެ
އެ

މައްސަލައިގައި

ރ
ލިބެންހު ި

ހެކި

ވސް
ނން ެ
އެ ޫ

ފޯރުކޮށްދީ،

ގޮތަކުން

އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދެވެން އޮތްނަމަ ،އެފަދަ އެހީތެރިކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބައި
އެހެނިހެން
އެގާރަވަނަ ބާބު
ޢާންމު މާއްދާތައް
ފއިނުވާހާ ހިނދަކު ،ކުށްވެރިން
މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށް ަ
އ
ބއިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގަ ި
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ަ
ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ހަންޏެއް ނުކުރެއެވެ.
ކގެ ލިޔުމަކީ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް
ގތުގައި ހުށަހެޅޭ ބޭރު ޤައުމުތަ ު
ދށުން ހެކީގެ ޮ
މި ޤާނޫނުގެ ަ
ކަމުގައި ބެލޭނީ ،އެ ލިޔުމަކީ އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާގުޅޭ ބަޔާން ނެގި ކޯޓުގެ ޤާޟީ ސޮއިކޮށްފައިވާ،
ނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އިދާރާއެއްގެ
އަދި އެ ޤައުމެއްގެ ދައުލަތުގެ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ޢަދުލު އި ް
ތައްގަނޑެއް ޖަހާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާނަމައެވެ.
ވ
ވތަ ޓްރާންޒިޓްގައި ާ
ށފިނަމަ ،ނު ަ
ޓން އަމުރުކޮ ް
ށން ކުށްވެރިޔަކު ބަންދުކުރަން ކޯ ު
މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ކުށްވެރިޔަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ތ
އަމުރުކޮށްފިނަމަ ،ނުވަ ަ

ނ
އފަދަ ކުށްވެރި ް
ރކޮށްފިނަމަެ ،
މތިން ހައްޔަ ު
ޤނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ފިލައިގެންއުޅޭ ކުށްވެރިޔަކު މި ާ
ހންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.
ފލު ު
އބަންވާނީ ު
ބަންދުގައި ބައިތި ް
ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖެ
ނ
ނާންނާ ެ

ބައިވެރިވެފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން،

ދިވެހިރާއްޖެއިންނެވެ.
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އެކްސްޓްރަޑިޝަނާގުޅޭ
އންނަނިވި
ަ

ކަންކަމާގުޅޭ

މުޢާހަދާތަކަށް

އ
ހަނިކަމެ ް

ޚރަދުތައް
ަ

އުފުލާނީ،

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()2

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް

ކުށްވެރިޔަކު

ބޭރު

އެދި

ޅ
ހުށަހަ ާ

ކން
ޤައުމަ ު

ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ޝަރީޢަތްތަކާގުޅޭ
ޚަރަދުތައް؛ އަދި
()1

ސަރަޙައްދުގައިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މީހުން

ބަންދުކުރުމާ

ހައްޔަރުކުރުމާއި

ގުޅޭގޮތުން ހިނގާ ޚަރަދު؛ އަދި
()3
(ށ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ މުދަލެއް ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގާ ޚަރަދު.

ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤައުމުން އުފުލާނީ ،ލިޔެކިޔުން
ތަރުޖަމާކުރުމުގެ

ކުށްވެރިޔާ

ޚަރަދާއި،

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ޤައުމަށް

އެ

ނޒިޓްކުރުމުގައި ހިނގާ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ޓްރާ ް
ޚަރަދުވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.
(ނ)

ބޭރު

ކުށްވެރިޔަކު

ޤައުމެއްގެ

ތިންވަނަ

ޤައުމަކަށް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގައި

ނ
ކށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުން ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަު ،
ރމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ
ހުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގާ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާނީ ،ޓްރާންޒިޓްކު ު
ޤައުމުންނެވެ.
ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި

.52

(ހ)

މި

ށން
ދަ ު

ޤާނޫނުގެ

ޤައުމެއްގައިވާ

ރ
ބޭ ު

ކުށްވެރިޔަކު

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ދމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހެކީންގެ ހެކިބަސް ހޯ ު

ބޭނުންވާ ހެކި ހޯދުން

ޖެނެރަލަށް ހުއްދަދެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

ކށްފިނަމަ ،ހެކިބަސް ހޯދުމުގައި
ށން ހެކި ހޯދުމަށް ހުއްދަ ޮ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
ނވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ނ ި
ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަން ަ
()2

ނގުން؛
ހެކިބަސް ދޭ މީހުން ހުވައި ކުރުވުމަށްފަހު އެމީހުންގެ ހެކިބަސް ެ

()1

ނެގީ

ހެކިން

ދޭ

ހެކިބަސް

ފަނޑިޔާރެއްކަން

ލިޔުމުން

ބަޔާންކޮށް

ރެކޯޑުކޮށް،

ސޮއިކުރުމަށްފަހު

އެ

ބަޔާން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ނ
ކޮ ް

ޖެނެރަލަށް

ފޮނުވުން.
ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން

.51

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން

.53

މާނަކުރުން

.54

(ހ)

ގވާއިދުތައް ހަދާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެވެ.
ދންޖެހޭ ަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ ަ

(ށ)

ނ
ހ އެންމެހައި ގަވާއިދުތައް ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ ް
ދންޖެ ޭ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ ަ
ފަށާތާ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ށނީ ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،ތަޞްދީޤުކޮށް ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.
އ
ވ ލަފްޒުތަކާ ި
ދކު ،އަންނަނި ި
އނުވާހާ ހިނ ަ
ކށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
ހން ގޮތަ ަ
މި ޤާނޫނުގައި އެ ެ
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
ލފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގަ ި
ވނީ ،އެ ަ
ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި ަ
(ހ)

"ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ" ނުވަތަ "ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ" ކަމަށް
ބުނެފައިއެވަނީ،

އވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި

ބޭރު

ޤައުމެއްގެ

އެ

ކުށްވެރިޔަކު

ޤައުމަށް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި މި ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ޤައުމަކުން
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމަށް މި ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދޭ ހުއްދައަށެވެ.
(ށ)

ގ  29ވަނަ މާއްދާގެ
"ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،މި ޤާނޫނު ެ
ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ހައިކޯޓުން ނެރޭ އަމުރަށެވެ.

(ނ)

ނ
"ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،މި ޤާނޫނުގެ  10ވަ ަ
ޓން ނެރޭ އަމުރަށެވެ.
މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ވަގުތީގޮތުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ހައިކޯ ު

(ރ)

"ހައިކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށެވެ.

(ބ)

"ޚާއްޞަ ކޯޓެއް" ނުވަތަ "ޓްރައިބިއުނަލެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ބޭރު ޤައުމެއްގައި
ތ
ވ ަ
ވގުތީ ކޯޓެއް ނު ަ
ަ
ނމަކަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ
ކ ބޭ ު
ވަކި މުއްދަތަކަށް ،ވަ ި
ޓްރައިބިއުނަލަކަށެވެ.

(ޅ)

މ
ޔވައި އެހެން ކޮން ެ
ނފައިއެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖެ ފި ަ
"ބޭރު ޤައުމެއް" ކަމަށް ބު ެ
ޤައުމަކަށެވެ .މި މާނަކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެ ޤައުމެއްގެ އެންމެހައި ސަރަޙައްދުތަކާއި،
މނެއެވެ.
އެ ޤައުމެއްގެ ސިޔާސީ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ އެންމެހައި ރަށްތައް ހި ެ

(ކ)

ލގައިނަމަ ހައިކޯޓަށެވެ.
"ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ޝަރީޢަތުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަ ާ
އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައިނަމަ ،ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.

(އ)

ނބަރު ( 2/1008ސިފައިންގެ
"އަސްކަރީ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ނނަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދތަކާއި އެ ޫ
ދށުން ހަދާ ގަވާއި ު
ޤނޫނުގެ ަ
ޤާނޫނު) އާއި އެ ާ
ތކަށެވެ.
އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދު ަ

(ވ)

"ވަގުތީގޮތުން

ނ
ދިވެހިރާއްޖެއި ް

ގެންދިޔުމުގެ

ކަމަށް

އަމުރު"

ބުނެފައިއެވަނީ،

ކުށްވެރިޔަކު ވަގުތީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގޮތުން
މި ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނެރޭ އަމުރަށެވެ.
(މ)

"މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ.

(ފ)

"ފަނޑިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައިނަމަ ،ސުޕްރީމް
ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށެވެ .އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށެވެ.

(ދ)

"ފޮރިން

މިނިސްޓަރު"

ނުވަތަ

"މިނިސްޓަރ

އޮފް

ފޮރިން

އެފެއާޒް"

ކަމަށް

ބުނެފައިއެވަނީ ،ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު2 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.
(ތ)

"ސިޔާސީ ކުށެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،އެ ކުށް ކުރި ޙާލަތަށް ބަލާއިރު އެ ކުށް
ނ
ވ ކުށްތަކުގެ ތެރެއި ް
ނނަނި ި
ބލެވޭ ،އަ ް
ށޓަކައި ކަމަށް ެ
ކޮށްފައިވަނީ ސިޔާސީ ސަބަބަކަ ް
ކުށަކަށް ނުވާ ކުށްކުށެވެ.
()2

މރުމުގެ ކުށް؛
ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކަށް މީހަކު ެ

()1

ތރި ހާނީއްކައެއް ކުރުމުގެ ކުށް؛
މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާ ެ

()3

ގ
މީހަކު ވަގަށްނެގުމުގެ ކުށް ނުވަތަ ރަހީނުކުރުމުގެ ކުށް ނުވަތަ ބާރު ެ
ގން ފައިސާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ހޯދުމުގެ ކުށް؛
ބޭނުންކޮށް ެ

()4

މީހެއްގެ

ފުރާނައަށް

ނުރައްކާތެރިވެދާނެ

ނުވަތަ

ށ
މީހަކަ ް

ނުރައްކާތެރި

ދ
ވތަ މީހެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަ ަ
ހާނީއްކައެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ނު ަ
ނންކުރުން؛
ގޮތަކަށް ގޮވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ހަތިޔާރެއް ބޭ ު
()5

ބރުގެ ނިޔަލަށް
މި އަކުރުގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން ( )4ވަނަ ނަން ަ
ތ
ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކުރަން އުޅުން ނުވަތަ ރޭވުން ނުވަ ަ
ހިތްވަރުދިނުން

ވތަ
ނު ަ

ދ
އެފަ ަ

ކުށެއް

ކުރުމުގައި

ތ
ނުވަ ަ

ކުރުމަށްފަހު

އެހީތެރިވެދިނުން.
(ލ)

"ސުޕްރީމް ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.

(ގ)

ތ
ނ ނުވަ ަ
ނނުގެ ދަށު ް
ޤ ޫ
ފއިއެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
"ޖިނާއީ ކުށެއް" ކަމަށް ބުނެ ަ
އދޭ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ
ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެ
ޖނާއީ ކުށް ކަމުގައި ހިމެނޭ ކުށްކުށަށެވެ.
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ި

(ޏ)

"ގެޒެޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓަށެވެ.

(ސ)

ނފައިއެވަނީ ،ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ކުށްވެރިޔަކު އެހެން
"ޓްރާންޒިޓްކުރުން" ކަމަށް ބު ެ
ޤައުމަކަށް

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި

ދަތުރުކުރާއިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މަގުން

ގމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ދަތުރުކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި ،މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
މަޑުކުރާ ކުރުމަށެވެ.
(ޑ)

ރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
"ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ދިވެހި ާ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  110ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަށެވެ.
________________________
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