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 ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
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 ދިވެހިރާއްޖެ 
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   ޭމަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅ : 
 
  ާ39ނަންބަރު:   ޤަޟިއްޔ/Jv-C/2021  :ުދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ރިފެރެންސް ނަންބަރ 

1308/2020-2021/JVC/24 
 ްކެނަިބސް ޓްރެފިކުކުރުން.:  ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 
  

  :ުހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތ 
 
 19.10.2021 :ޚު ތާރީ ނިމުނު     ▪ 08.08.2021 :ޚު ހުށަހެޅި ތާރީ    ▪

 11:00  ގަޑި:   ▪ 
 

  ަފަރާތް   ހެޅި ހުށ : 
 

 

 ........................ : ރެސް ދާއިމީ އެޑު  ▪ ....... .................: ންނަ ▪
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           19.10.2021 :ޚު ނިމުނު ތާރީ  ▪ 07.08.2021 -:ޚު ހުށަހެޅި ތާރީ  ▪
 

 

  ާފަރާތް   ހުށަހެޅުން ރައްދުވ : 
 

 ވެލާނާގެ  :ރެސް ދާއިމީ އެޑު  ▪ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް: ންނަ ▪
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   :ްހުށަހެޅުންތައ 
 

  1ހުށަހެޅުން 
   

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ   .1 މައްސަލަތަކުގައި  53ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޮބޑެތި  "ޖިނާއީ  ދަށުން  މާއްދާގެ   ،ވަނަ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހަކު ނަމަ، އޭނާއަށް  

އަށް .......................ންވާނެ" ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ފުރުޞަތު  ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަން ކޮށްދޭ

 އާ ސުވާލުކުރިއިރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފަހުމްކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށާއި، ........................އޮތްކަން ތަޙްޤީޤުގައި 

ނަގާފައިވަނީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ހާޒިރުކޮށް ަބޔާންމައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާ ޕޮލިހަށް  

ުބނާ ތަރަހައިން    16 ގެއްލޭނެ   52ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،  ޭބރުންވަނަ މާއްދާގައި  މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޙައްޤުތައް  ވަނަ 

ހިންގާފައިވަ ތަޙްޤީޤު  މައްސަލައިގެ  ކަމަށްވާތީ،  ހަނިވާގޮތަށް  ޙައްޤުތައް  އެ  ނަންަބރު  ގޮތަށް،  ޤާނޫނު   2016/12ނީ 

)ޖިނާއީ މައްސަލަތައް   R-1052/2019ގަވާއިދު ނަންަބރު:    އިވަނަ މާއްދާއާ  50ގެ    )ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު(

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށްުބނެ، މި   30އަދި    29ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު( ގެ  

އެދި މައްސަލައަ ކަނޑައަޅާދިނުމަށް  މައްސަލައެއްކަމަށް  ާބޠިލުކުރަންޖެހޭ  ނުލައި  ެބލުމަކާއި  ގޮތުން  މަޢުޟޫޢީ  ކީ 

 ؛މި ހުށަހެޅުން ތަފްޞީލު ކުރަމުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން.

މަ........................ 1.1 ޚިލާފަށް  މީހުންނާއި  ޮބޑެތި  ކުޑަކުއްޖެއްކަމަށްވާތީ،  ޢަމަލުކުރެވެން އަކީ  އްސަލާގައި 

ޮބޑު މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާއީ  ކުއްޖާގެ  ކުއްޖާއަށް    ޖެހޭނެކަމާއި،  ކުށެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

އޮތްކަން  ........................ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،   ފުރުޞަތު  އައްޔަންކޮށްދިނުމުގެ  ވަކީލު  ދައުލަތުން  އަށް 

 އެނގިފައިނުވާކަން. 

ނަންަބރު:   1.2 ޤާނޫނު(    2019/19ޤާނޫނު  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޙައްޤުތައް  މާއްދާގައި   08)ކުޑަކުދިންގެ  ވަނަ 

ޙިމާޔަތްކުރުމަށްކަމަށް  މަޞްލަޙަތު  ކުއްޖާގެ  އިސްކަންދޭންވާނީ  އެންމެ  ނިންމުމުގައި  ކަންކަން  ގުޅޭ  ކުޑަކުއްޖަކާ 

އެޤާނޫނު އަދި  ޢުމުރުން    29ގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ފުރިފައިވާ   15ވަނަ  އަހަރު 

ޙާލަތްތަކަށް  ވަށައިގެންވާ  ދުޅަހުޔޮކަމަށާއި،  ޖިސްމާނީ  އަދި  ނަފްސާނީ  ކުއްޖާގެ  ނަމަވެސް  ކުއްޖެއްކަމުގައިވީ 

ކު ފުރިހަމަވެފައިވާ  އުމުރެއް  ވަކި  ބަލައި،  އުމުރަށް  ކުއްޖާގެ  ހަމައެކަނި  ނުލައި  ކުށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކާ  އްޖަކީ، 

ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު ނުވާނެކަމަށް  ަބލައިގެން  ކުއްޖެއްކަމަށް  ފުދިފައިވާ  ތަސައްރަފު  މައްސަލާގައި   ،ކުރުމަށް  މި 
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 Jv-C/2021/39 ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން 

އިންޒާރުދިނުމު އާޤާނޫނީ  ސޮއިކުރުމުގަގައި  ލިޔުންތަކުގައި  އެކި  ނެގުމާއި  ަބޔާން  އެކި އި  އި  ޤާނޫނީ  އާއި 

ގެންދިއުމުގަ ކުރިއަށް  މައިޖުރާއާތުތައް  ކުއްޖާގެ  ދައުވާލިޭބ  އިސްކަންޞްއި  ދެވިފައިނުވާކަމާއި   ލަޙަތަށް 

ދައުވާލިޭބ   ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ  ިބރުދައްކައިގެންކަމަށް ........................އިޖުރާއާތުތައް  މަޖުޫބރުކޮށް  އަށް 

ޤާނޫނު ޤާނޫނާއި  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ  އަދި  ާބުބގައި    2އަސާސީގެ  ބުނެފައިވާކަން.  ވަނަ 

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް ކުއްޖާއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށް ުބނެފައިވާކަން. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ،    29ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ   1.3

އަދި   ަބޔާ  30)ނ(  ގައި  )ބ(  މާއްދާގެ  ކުއްޖާއަށް ވަނަ  ަބއިތައް  ހިމެނިގެންވާ  އިންޒާރުގައި  ޤާނޫނީ  ންކުރާ 

  ނުވާކަމަށާއި، ވަކީލެއްގެ ޙައްޤު ކުއްޖާއަށް ލިިބގެންވާކަން ސާފުކޮށް ކިޔާދީފައި   އެކަށީގެންވާވަރަށް ފަހުމްކޮށްދީފައި 

 ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން.  

ތަރުތީުބވަމުން ޤަޟި   HC-A/211/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު   1.4 ބާޠިލްކަމެއްގެ މައްޗަށް  އްޔާ ގައި 

އަންނަ ކޮންމެ ނަތީޖާއެއް ާބޠިލްވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮންނަ އޮތުން މި މައްސަލައަށް ތަޠްީބޤުކުރާއިރު،  މި  

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުރިއަށް  ތަޙްޤީޤު  އިޖުރާއަ  52މައްސަލައިގެ  ޖިނާއީ  މާއްދާއާއި  ތުގެ ވަނަ 

އިޖުރާއަތުގެ   50ޤާނޫނުގެ   ޢަމަލުކުރާނެ  ފުލުހުން  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި  މައްސަލަތައް  ޖިނާއީ  މާއްދާއާއި،  ވަނަ 

ތަޙްޤީޤު   30އަދި    29ގަވާއިދުގެ   ކޮށްފައިވާ  ބިނާވެގެން  މައްޗަށް  މިކަމުގެ  ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ،  މާއްދާއާ  ވަނަ 

ބާޠިލްކުރަންޖެހޭ   ނުލައި  ެބލުމަކާ  މަޢްޟޫޢީގޮތުން  މައްސަލަ  އަދި  ުބނެފައިވާކަން.  ބާޠިލްވާނެކަމަށް 

 މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން. 

 2ހުށަހެޅުން 

 

ވަނަ    50ގެ ަބޔާނަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ........................ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ    3ފޯލިއޯ ނަންަބރު   .2

ގެ  ވަނަ މާއްދާ  29އާއި ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ    މާއްދާ

ތުހުމަ ގައި  )ޅ(  އާއި  ނުލާ )ނ(  ދިނުމަކާ  އިންޒާރު  ޤާނޫނޫ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ދޭންޖެހޭކަމަށް  ފަރާތަށް  ތުކުރެވޭ 

ނެގިއިރު   ަބޔާން  އެ  ަބޔާނެއްކަމާއި،  ޢަމަލުކުރާނެ  ނަގާފައިވާ  ފުލުހުން  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި  މައްސަލަތައް  ޖިނާއީ 

ން ކުއްޖާގެ ަބޔާން އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ އްދާގެ )ނ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިވަނަ މާ  36  ގެއިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު

 ގާފައިވާ ަބޔާނެއްކަމަށާއި،ނަ  ރެކޯޑްކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، ލިޔުމުން ޤާނޫނީ އިންޒާރުދީފައިނުވާތީ، އެއީ ޤާނޫނާ ޚީލާފަށް

ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ ޤާނޫނާ  ހިންގާފައިވަނީ  ތަޙްޤީޤު  މައްސަލައިގެ  ޭބނުންނުކުރެވޭނެކަމަށާއި،  މައްސަލާގައި  ، އެަބޔާން 
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 www.juvenilecourt.gov.mvވެބްސައިޓް:  ׀   admin@juvenilecourt.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 
   4 19 ެގ  ޙާ  ފުޞަ  

 Jv-C/2021/39 ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން 

ނަންަބރު   ހައިކޯޓުގެ  ތަރުތީުބވަމުން    HC-A/211/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްޗަށް  ބާޠިލްކަމެއްގެ  ގައި  ޤަޟިއްޔާ 

ބާޠިލްވާނެކަމަށް މައްސަލަ   ތުން މި މައްސަލައަށް ތަޠްބީޤުކޮށް،ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮންނަ އޮ  އަންނަ ކޮންމެ ނަތީޖާއެއް 

ހުށަހަޅާފައިވާ   އެދި  ދިނުމަށް  ކަނޑައަޅައި  މައްސަލައެއްކަމަށް  ބާޠިލްކުރަންޖެހޭ  ނުލައި  ެބލުމަކާ  މަޢްޟޫޢީގޮތުން 

  ހުށަހެޅުން. 

ހުށަހެޅުންތަކަކީ،   ޤާނޫނުގެ  މި  އިޖުރާއަތު  މާއްދާއާ  117ޖިނާއީ  ގެ    119އި  ވަނަ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ    2ވަނަ 

 ހުށަހެޅުންތަކެއްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   ނަންަބރުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ

 

  ުހުށަހެޅުންތަކުގެ ރައްދ 

ހުށަހަޅާފައިވާ   .1 ފާހަގަކޮށްފައިވަނީފުރަތަމަ  ދިފާޢުން  ދައުލަތުން  ގުޅިގެން  މައްސަލާގައި   ،ހުށަހެޅުމާއި  މި 

އެއްޗެއް    ........................ ޝައްކުކުރެވޭ  މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް  ގެންގޮސްފައިވަނީ  ދަށަށް  ެބލުމުގެ  ފުލުހުންގެ 

ކަމަށާއި،   ހުރުމުން  އަތުގައި  ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ   ....... .................އޭނާގެ  އިދާރާއަށް  ފުލުހުންގެ 

ގޮތުގައި  މަންމައާ  ގެ........................ ެބލެނިވެރިއެއްގެ  ގޮތުން  ަބލިޙާލަތުހުރި  މަންމަގެ  އެކުގައިކަމާއި، 

ހާޒިރުވެފައިވާކަމާއި، ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކުރާ   ........................ގެ  ........................އެއްަބނޑު އެއްަބފާ ދައްތަ  

ޤާނޫނާއި  އިޖުރާއާތު  ޖިނާއީ  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލާގައިވެސް  މި  އެއްފަދައިން  މައްސަލަތަކެކޭ  އެހެން 

ޤާނޫނުގެ   އިޖުރާއާތު  ޖިނާއީ  އެގޮތުން  އިޖުރާއަތުތައް   50އެއްގޮތަށްކަމާއި،  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމާއި،  ފުރިހަ ފުރިހަމައަށް  ކަންކަމަށް  ުބނާ  މާއްދާގައި  އެ  ގެ ........................މަކޮށް 

ނުވަތަ   ސާފުނުވެގެން  ސުވާލެއް  އެއްވެސް  ކުރި  ތަޙްޤީޤުން  ދިޔައިރު،  ކުރިއަށް  ރެކޯޑިން  އިންޓަރވިއު 

ނުވެގެން   ފަހުމު  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ެބލެނިވެރިޔާވެސް    ........................ފަހުމުވާންޖެހޭ  އަދި 

ގައިވާ ލިޔުން ''ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށަށްގެނެވޭ    27ސުވާލުކޮށްފައިނުވާކަމާއި، ފޯލިއޯ  

ކުރިން ދެވޭ   29އާއި ފޯލިއޯ    މީހާގެ މައުލޫމާތު ފޯމް'' ''ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާއި ސުވާލުކުރުމުގެ  ގައިވާ ލިޔުން 

ގޮޅިތަކުގައި   ފާހަގަކޮށްފައިހުރި  ގައި  އިންޒާރު''  ދައުވާލިޭބ  ޤާނޫނީ  އާ ........................ފާހަގަލުމަށްފަހު 

ެބލެ........................ އެގެ  ސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި،  މައްސަލާގައި    ނިވެރިޔާ  ކުރެވިފައިވާ  ''ތުހުމަތު  ލިޔުމުގައި 

ދެވިފައިއެވެ. ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ވަނީ  ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މަތީ

ލިޔެފައިވާކަމާއި މިހެން  ފަހުމްވެފައެވެ.''  ވަނީ  ކަންކަން  ކުށްވެސް    ،  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  އޭގައި 
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 www.juvenilecourt.gov.mvވެބްސައިޓް:  ׀   admin@juvenilecourt.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 
   5 19 ެގ  ޙާ  ފުޞަ  

 Jv-C/2021/39 ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން   50ޖިނާއީ އިޖުރާއާތު ޤާނޫނުގެ    ތީ،ންކޮށްފައިވާަބޔާ

ުބނެފައިވެއެވެ. ދައުލަތުން  ނަންަބރު    ދަލީލުލިޭބކަމަށް  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    HC-A/221/2015އަދި 

އިދާރާއަކަށް ސަރުކާރުގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޞައްޙަ    ޤަޟިއްޔާގައި  މަޢުލޫމާތުތަކަކީ  ދީފައިވާ 

 ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ކުރަންޖެހޭކަމެއް މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމާއި، އެނޫންގޮތަކަށް ސާިބތުކޮށްދިނުމަކީ ދިފާޢުން 

ނަންަބރު   ފޯލިއޯ  އިތުރުން  ރިސްކު    25މީގެ  ކުދިންގެ  ޚިލާފުވާ  ޤަވާއިދާއި  ''ޤާނޫނާއި  ލިޔުން  ގައިވާ 

' ގައި ޑީޖޭޖޭގެ ފަރާތުން ކުއްޖާއާއެކު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމާއި، ޑީޖޭޖޭއިން އަދާކުރަންޖެހޭ އެސެސްމަންޓް'

މަ ގުޅޭގޮތުންވެސް  ާބވަތާއި  ކުށުގެ  ލިޔުމުގައި  އެ  އަދާކޮށްފައިވާކަމާއި  ހިމަނާފައިވާކަމަށް  ޢުދައުރު  ލޫމާތު 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

ވަނަ    15އޭޕްރީލް    2020ޅުމާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،  ދިފާޢުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފުރަތަމަ ހުށަހެ .2

ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށާއި،  ދިފާއަށް  ރެކޯޑިންގ  އެ  ލިިބފައިނުވާނަމަ  ދިފާޢަށް  ރެކޯޑިންގ  ަބޔާނުގެ  ނަގާފައިވާ    ދުވަހު 

ރައްކާ ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ  ހިންގާފައިވަނީ  ތަޙްޤީޤު  ޤާނޫނުގެ  މައްސަލައިގެ  މާއްދާއާ   29ތެރިކުރުމުގެ  ވަނަ 

މަ ކުއްޖާގެ  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި  މައްސަލަ  ުބނިކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ދިފާޢުން  ތަށް ޙަލަޞްޚިލާފަށްކަމަށް 

 އުސޫލުތަކަކަށްކަމާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޞަބެލިފައިވާކަމާއި ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކުއްޖާއާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޚާއް

މި މައްސަލާގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމައަށް ލިބިދީގެންކަމަށްވާތީ،    ންޖެހޭ ޙައްޤުތައްލިިބދޭ

ރައްކާ  50ޤާނޫނުގެ   ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ  މާއްދާއާ   ޙައްޤުތައް ވަނަ  ުބނާ  ޤާނޫނުގައި  ތެރިކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ަބލައިނުގަނެވޭފަދަ  115އަތު ޤާނޫނުގެ މި މައްސަލައަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާ ތީލިިބދީގެންކަމުގައިވާ

 ޙާލަތެއްއޮތް މައްސަލައެއްކަމަށް ނުދެކޭކަމަށެވެ. 

 

 ޢަތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިތުރު ކަންކަން: ދެފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން، ޝަރީ 

އެކު  ........................ • ކުއްޖާއާ  އިރު،  ތަޙްޤީޤުކުރެވުނު  މައްސަލަ  ކުއްޖާގެ  މަސައްކަތްތަކާއި،  ކުރެވުނު  އާއެކު 

ޑީޖޭޖޭއަށް   ޝަރީއަތުން،  ހިއްސާކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ކޮށްފައިވާ  ޖަސްޓިސްއިން  ޖުވެނައިލް  އޮފް  ޑީޕަރޓްމަންޓް 

ސިޓީއިން ކުއްޖާއާ   (2021އޮގަސްޓް    15)  A/147/2021/58-212ނަންަބރު:  އަންގާފައިވާތީ، އެ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  

 އަދި ސިޓީގައިވާ ކަންކަން ޝަރީޢަތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.އެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 
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 Jv-C/2021/39 ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން 

ކުއްޖާއަށް ދެވުނު ޤާނޫނީ    15އޭޕްރިލް    2020 • އެ ދުވަހު  އާއި  އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ  ަބޔާނުގެ  ދުވަހު ނެގުނު 

ދީއި ޝަރީޢަތުން  ފުރުޞަތު  އެ  އެދިފައިވާތީ،  ފުރުޞަތަކަށް  ދައުލަތުން  ހުށަހެޅުމަށް  އަދި  ންޒާރު  ފައިވެއެވެ. 

ނަންަބރު:   އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ސިޓީއިން،    (2021އޮގަސްޓް    16)  A1/147/2021/86-196ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ގެ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ  ގެ ަބޔާނު........................ވާ  ވަނަ ދުވަހު މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ނަގާފައި  15އޭޕްރިލް    2020

އެދުވަހު   ހުށަހަޅާކަމަށާއި،  ފުލުހުންގެ  ........................ރެކޯޑިންގ  ދިވެހު  ލިޔުން  އިންޒާރުގެ  ޤާނޫނީ  ދެވެނު  އަށް 

ވަނަ    16އޮގަސްޓް    2020އަންގާފައިވައެވެ. އަދި  ޚިދުމަތުގައި ނެތްކަމަށް ފުލުހުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް ކޯޓަށް  

ސީޑީ އެދުވަހުގެ ފަހުގެ   ރެކޯޑިންގ ހިމެނޭ  ވިއުޓަދުވަހު ޭބއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި، ސިޓީގައިވާ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް، އިން

 ހުށަހަޅާނެކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   ކޯޓަށް ވަގުތެއްގައި

ގެ ަބޔާންގެ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ  ........................އިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ނަގާފައިވާ  ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ  15އޭޕްރިލް    2020 •

ހިއްސާކުރުމުން،   ކޯޓާ  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  ހާޒިރުވެ  ރެކޯޑިންގ  ދިރާސާކުރުމަށް  އެރެކޯޑިންގ  ކޯޓަށް  އަޑުއަހައި 

ރެކޯޑި........................ އަދި  ދެވިފައިވެއެވެ.  ފުރުޞަތު  ވަކީލަށް  ފާހަގަކުރުމަށް ގެ  ކަމެއް  ގުޅިގެން  ންގއާ 

  ޭބނުންވާނަމަ އެކަން ހުށަހެޅުމަށް ކުއްޖާގެ ދިފާޢީ ވަކީލަށް ފުރުޞަތު ދެވިފައިވެއެވެ. 

  ަބޔާނުގެ  ނަގާފައިވާ  ވަނަ ދުވަހު  15އޭޕްރީލް    2020  ނީކުއްޖާގެ ފަރާތުން ދިފާޢީ ވަކީލު އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަ •

އުފުލު  ރެކޯޑިންގއަކީވީޑިއޯ  އޯޑިއޯ   އެހެންނުދައުވާ  އެއްޗެއްކަމާއި  ވުޖޫދުގައިވި  ކޯޓަށް ނައިރުވެސް  މައްސަލަ  މަވެސް 

ވަނަ މާއްދާގެ    83ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ  އޭގެ ވާހަކަވެސް ހިމަނާފައިނުވާތީ،    ،ހުށަހެޅިއިރު އެ ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި

ފުރިހަމަވެފައިނުވާ އިޖުރާއަތު  ުބނާ  ގައި  ދިފާޢަށް  ތީ  )ހ(  ހެއްކެއްކަމަށް  ަބލައިގަނެވޭ  ޝަރީޢަތަށް  އެއީ 

 ގަޫބލުނުކުރެވޭކަމަށެވެ.  

ވަނަ ދުވަހު ނަގާފައިވާ ަބޔާނުގެ އޯޑިއޯ ވިޑިއޯ    15އޭޕްރިލް    2020މިކަމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،   •

އެ ރެކޯޑިންގ ހުށަނޭޅި   ލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއިރުމައްސަ  އަލުން ހުށަހަޅާ އައު ހެއްކެއް ނޫންކަމަށާއި،  ކީރެކޯޑިންގ އަ

ނެގިއިރު   ވަނީކަމަށާއި، އިން  ަބޔާން  އިންޒާރުދީފައިވާކަން ޒާލިޔުމުން  އަނގަަބހުން  ނަމަވެސް  ނުވި  ރުދެވިފައި 

 އެރެކޯޑިންގއިން އެނގެން އޮންނަކަމަށެވެ. 

މައްސަލާގައި • ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،  ދައުލަތުން  ދިވެ އީޖުރާއި،  އިތުރަށް  ހެދޭގޯސްތަކާގުޅިގެން  ސުޕްރީމް ގޮތުން    ހިރާއްޖޭގެ 

  ގޮތެއް ނިންމާ  އިގަތަކުޤަޟިއްޔSC-A/108, 2020/SC-A/109, 2020/SC-A/110ާ/2020 ރު  ނަންަބ  ކޯޓުގެ

ނެރެ ފާހަގަކޮށްފައިވާރޫލިންގއެއް  ފަނޑިޔާރުން  ޤަޟިއްޔާގައި  އެ  ތެރެއިން    ފައިވާކަމާއި  ވަނަ    31ކަންތައްތަކުގެ 

އިޖުރާއަތެއް ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތުން ހަދާ ގޯހެއްގެ ސަަބުބން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލިިބދޭންޖެހޭ އަސާސީ   ،ނުކުތާގައި
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 www.juvenilecourt.gov.mvވެބްސައިޓް:  ׀   admin@juvenilecourt.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 
   7 19 ެގ  ޙާ  ފުޞަ  

 Jv-C/2021/39 ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން 

އެކަމެއް  އިޖުރާއަތެއްނަމަ  އޮތް  ފުރުޞަތު  ރަނގަޅުކުރުމުގެ  އިޖުރާއަތަކީ  ޚިލާފުވި  އެ  ނުދާނަމަ،  ގެއްލިގެން  ޙައްޤެއް 

  އި މި މައްސަލައިގަ  އެގޮތުން   ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށެވެ.ރަނގަޅުކުރުމާއެކު އެ މައްސަލައެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް

ަބޔާން  ،ހެދިފައިވާ ގޯހަކީ   ޓަކައި ަބހުސްގެ ބޭނުމަށްފައިނުވުންކަމާއި،  ނެގިއިރު ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދީފުރަތަމަ    ކުއްޖާގެ 

އެ    އި،އެ އިޖުރާއަތަކީ ރަނގަޅު ނުކުރެވޭނެ އިޖުރާއަތެއް ނޫންކަމާއެއީ އިންޒާރު ނުދެވި އޮތުން ކަމަށް ެބލިނަމަވެސް،  

ދީ އިންޒާރު  ޤާނޫނީ  ކުއްޖާއަށް  ކުރެވިގެން  ރަނގަޅު  އަ  ގެންއިޖުރާއަތް  މައްސަލަ   އްަބޔާނެއު  ފަހުން  ނަގައިގެން 

ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ  މި މައްސަލަ  ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާތީ، ތަނެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށެވެ.    މަޢުޟޫޢީގޮތުން 

ފާހަގަކޮހަމައެހެންމެ،   ދީފަނުވާކަމަށް  ފުރުޞަތު  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ިބނާކުރުމަށް  ދިފާޢު  މި ށްފައިވާއިރު،  ކުއްޖާގެ 

ޝަރީޢަތްތައްމައްސަލަ ފުރު  އިގެ  ލިބިފަހުރި  ކުއްޖާއަށް  ގެންދެވެނީ  ަބޔާންކޮށްދިކުރިއަށް  ޤާނޫނީ    ނުމާއެކުޞަތުތައް 

މި މައްސަލަ މަޢުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް، މަދަނީ މިންގަނޑުން    ކުގައި ކަމަށްވާތީ،  ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެ

 މަށް ދައުލަތުން ނުދެކޭކަމަށެވެ. ކައޮތް ތަނެއް  ނިންމާނެ އިކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއްގޮތުގަ

  ަކަންކަން: ކުރެވުނު  ފާހަގ  

މައްސަލާގައި   އޮފީހުގެ ........... .............މި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހުށަހެޅުންތަކާއި،  ހުށަހަޅާފައި  ފަރާތުން  ގެ 

 އަންނަނިވިރު  އިަބލާދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް    ފަރާތުންދީފައިވާ ރައްދަށާއި، ދެފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކަންކަން ޝަރީޢަތަށް

ކުއްޖާގެ  ނީ، ވަށްފައިއިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮމައްސަލައާ ގުޅިގެން ދިފާޢުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމުގައި މަ .1

ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިުބމުގެ ޙައްޤު  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ  މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން  

ތަޙްޤީޤު ފަރާތުން  ފުލުހުންގެ  އޮތްކަން  މައްސަލައިގައި  ސާފުކޮށްދީފައިނުވާތީ،    ގައިކުއްޖާއަށް  އެހީގައި  ވަކީލެއްގެ 

ދިއުމަށާއި،   ޤާކުރިއަށް  ދެކޮޅަށް  ތުހުމަތާ  ކުރެވިފައިވާ  ކުއްޖާއަށް  ދެއްކުމަށާއި،  ވާހަކަ  ދިފާޢުގައި  ނޫނީ  ކުއްޖާގެ 

 ދިފާޢުތައް ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާކަމަށެވެ.   

 

  ވުނު އިރު ކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރެ  ދުވަހުވަނަ    10  މާރިޗު  2020  މި މައްސަލައިގެ ޙާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ .2

ގު މައްސަލަތަކާ  ކުޑަކުދިންގެ  ޚާކުށްކުރާ  އަންނަ  ކުރަމުން  ޢަމަލު  ޤާނޫނެއް  ޅިގެން  ނެތްއްޞަ  ކަން  ވުޖޫދުގައި 

ކުރެވުނުއިރު، ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރެވެމުން ދިޔައީ،  ތަޙުޤީޤުކުރެވެއެވެ. މި މައްސަލަ  ފާހަގަ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެދިވެހިރާ ނަންަބރު:    ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  އްޖޭގެ  ޤާނޫނު(    2016/12ޤާނޫނު  އިޖުރާއަތުގެ  )ޖިނާއީ 
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 Jv-C/2021/39 ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން 

ކޯޓުގެ ނަންަބރު    ،އަށާއި ''ކުޑަކުދންގެ ޢަދުލުގެ   ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާސަރކިއުލަރ  SC/2019/01ސްޕްރީމް 

އަށާގަވާޢިދު ނަންަބރު:  "  ގަވާއިދު  ފުލުހުން   R-1052/2019އި،  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި  މައްސަލަތައް  )ޖިނާއީ 

ދެންނެވުނު ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދުތަކުގައި، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކުއްޖާއަށް   ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު( އަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ    53ގެ  އަސާސީޤާނޫނު  ތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ަބލާއިރު،ގައި އޮންނަ ޤާނޫނީ އުޞޫލުމުޤާނޫނީ ވަކީލަކު ލިބިދިނު

ހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭފަދަ   )ށ( ގައި ވަނީ " ޖިނާއީ ޮބޑެތި މައްސަލަތަކުގައި، ތު

 ށެވެ. އޭނާއަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަން ކޮށްދޭން ވާނެ" ކަމަ، ނެތް މީހަކު ނަމަމާލީ ތަނަވަސްކަމެއް 

ގައި ވަނީ )ހ(  ދާގެ  ވަނަ މާއް   13  ށް ަބލާއިރު، އެ ޤަވާޢިދުގެކުޑަކުދންގެ ޢަދުލުގެ ގަވާޢިދަރަމުންދިޔަ  އޭރު ޢަމަލުކު

ފަރާތުން   އެކުދިންގެ  މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް  ހުރިހާ  މައްސަލަތަކުގެ  ކުށުގެ  ހުށަހެޅޭ  މައްޗަށް  ކުޑަކުދިންގެ 

ޖިނާއީ  ގައި ވަނީ  )ށ(  އެ މައްދާގެ  .   ލިިބގެންވާކަމަށެވެޭބނުންކުރުމުގެ ޙައްޤުވަކާލާތުކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން  

ޖާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް އްކު ވޭ ޮބޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެ

ހަމަޖައްސައި ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  ދައުލަތުން  އެކުއްޖަކަށް  މާއްދާގެ    .ނެކަމަށެވެދޭންވާކުއްޖެއްނަމަ،  އެ  ގައި )ނ(  އަދި 

އެކުއްޖެއްގެ ވަނީ   ހަމަޖައްސަންވާނީ،  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  މައްސަލައެއްގައި  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  ކުޑަކުއްޖެއްގެ 

ެބލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ަބލަދުވެރިޔާ ނެތް ޙާލަތެއްގައި ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި  ށާއި،މަނުވަތަ ަބލަދުވެރިޔާކަ ެބލެނިވެރިޔާ

އިދާރާ ދައުލަތުގެ  ކަމަށެވެމަސައްކަތްކުރާ  ފުލުހުން .  އިން  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި  މައްސަލަތައް  ޖިނާއީ  އިތުރުން،  މީގެ 

ޤަވާޢިދުގެ   އެ  ަބލާއިރު،  ޤަވާޢިދަށް  އިޖުރާއަތުގެ  މާ  80ޢަމަލުކުރާނެ  ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ވަނަ  ގައި  )ށ(  އްދާގެ 

ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ   މަޞްލަޙަތު  އެކުއްޖެއްގެ  ނުވަތަ  ެބލެނިވެރިޔަކު  ޤާނޫނީ  ،  މީހަކުކުޑަކުއްޖެއްގެ  ކުއްޖަކަށް  އެ 

ނެ  ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެއީ އެކުއްޖަކު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެދުނީ ކަމުގައި ަބލަންވާ

 ވެ. ކަމަށެ

 

ަބލާއިރު،  މަ .3 ތުހުމަތުތަކަށް  ކުރެވުނު  މައްޗަށް  ކުއްޖާގެ  ދަޢުވާލިވޭ  ގޮތަށާއި  ހިނގާފައިވާ  ކަން   2020އްސަލާގައި 

ދުވަހު ކުއްޖާ މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހުއްޓުވައި ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ   ވަނަ  10މާރިޗު  

"ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގައިވާ    27ފޯލިއޯ    ލައިގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިންހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާގޮތަށްކަން މައްސަ

ގެނެވޭ   ދަށަށް  ެބލުމުގެ  ފުލުހުންގެ  އިނުވާގޮތަށް  ފޯމް"  މަޢުލޫމާތު  އެނގެއެވެ.  މިހާގެ  ދުވަހު ން  އެ  އަދި 

ންގޮސްފައިވީ ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ  ށް ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާގޮތަ  ........................
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 www.juvenilecourt.gov.mvވެބްސައިޓް:  ׀   admin@juvenilecourt.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 
   9 19 ެގ  ޙާ  ފުޞަ  

 Jv-C/2021/39 ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން 

ަބޔާނެއް ނަގާފައިވާ ނުވާކަން   ޔުމުންނާއި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދެކެވުނު މައްސަލައިގެ ލިޔެކިތަޙްޤީޤަށް އޭނާގެ 

 ވާހަކަތަކުން ސާފުވެއެވެ.

ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެ ަބލާއިރު،  ތޯ  ތަކީ ކޮަބއިރާއަންދިއުމުގައި އޮތް ޤާނޫނީ އިޖުހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ 

ޤާނޫނުގެ  ރާއައިޖު  ޖިނާއީ މާއްދާ  50ތުގެ  ")ހ(  ގެ  ވަނަ  ތުހުމަތުގައި  ގައި  ކުށެއްގެ  ނުވާގޮތުން،  ހައްޔަރުކުރުމަށް 

ެބލުމުގެ ަބޔާންކޮށްފައެވެ.    މީހަކާ ސުވާލުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ  ކަމަށް  ގެންދެވިދާނެ"  ޖިނާއީ އަދި  ދަށަށް މީހަކު 

ތަޙްޤީޤުކުރުމު އިޖުރާއަތުގެ  މައްސަލަތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  ފުލުހުން  )ނ(    29ގެ  ގަވާއިދުގައި  މާއްދާގެ  ގައި ވަނަ 

ފުލުހުންގެ "ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ   މީހަކު  ކޮންމެ  ގެންދާ  ބެލުމުގެދަށަށް  ފުލުހުންގެ  ނުވާގޮތަކަށް  ހައްޔަރުކުރުމަކަށް 

ވެ. މި ޙާލަތުގައި " ކަމަށެފުލުހުން ދޭންވާނެޒާރު  ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭހިނދު، އޭނާއަށް އަނގަަބހުން ޤާނޫނީ އިން

މައްދާގައި  މި ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ކަމަށް  "ގައިއެވަނީ 1ގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިދުފުލުހުން ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު، މި 

ގޮތުގެމަތިން އިއަށް  ........................  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ަބލާއިރު  ންޒާރުޤާނޫނީ  މައްސަލައާއެކު  ،  ދީފައިވޭތޯ 

ނަންަބރު   ފޯލިއޯ  ތެރެއިން  ލިޔެކިޔުމުގެ  ލިޔުމުން ގައި  27ހުށަހެޅިފައިވާ  އިންޒާރެއް   ދައެފަ  ވާ  ޤާނޫނީ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ    ގެ މައްޗަށް........................ގައި  ފޯމު    އަދި އެފައިވާކަން އެނގެއެވެ.  އަށް ދީ........................

ވަނަ   87)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ    2014/09ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު:    ކުށުގެ ގޮތުގައި

 އަތުގައި ެބހެއްޓުމުގެ  އްމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުށެއްކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، އެކުށް ކުރުމުގެ އާލާތެ

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ    22. މި ކުށަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  ސާފުވެއެވެ  ކުށަށްކަން އެލިޔުމުން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ނޫންކަން  ޮބޑުކުށެއް  ނުވާގޮތަ  ........................އެހެންކަމުން،  ޖިނައީ  ފުލުހުންގެ  ހައްޔަރަށް  ށް 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   އިރު،  ގެންދެވުނު  ދަށަށް  ވަކީލެއް   53ެބލުމުގެ  ދައުލަތުގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 

 އައްޔަންކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިިބދެވޭ ފަދަ ތުހުމަތެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 

 ، އާ ސުވާލުކުރުގެ ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ަބލާއިރު........................އްސަލައާ ގުޅިގެން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި  މަ .4

ތަޙުޤީޤުގައި   ަބޔާނެއްގެ  ........................ވަނަ ދުވަހު    21ޖުލައި    2020ވަނަ ދުވަހު އާއި    15އޭޕްރިލް    2020

ލިޔެކިޔުމުން  ނަގާފައިވާކަން   ތުހުމަތުގައި ނގެއެވެ.  އެމައްސަލައިގެ  ކުށުގެ  މައްސަލައިގެ   އެހެންކަމުން 

ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް އެހެން ދެ ދުވަހަކު    ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ދުވަހުގެ އިތުރުން  ........................

ސުވާލު   ........................ ތުހުމަތުގައި  ކުށުގެ  ޙާޟިރުކޮށްފައިވަނީ  ދުވަހު  ދެ  އެ   ޙާޟިރުކުރެވިފައިވާކަމާއި، 

 އެވެ.ސާފުވެކުރުމަށްޓަކައިކަން 

mailto:admin@juvenilecourt.gov.mv
alham
New Stamp



 

 

 
 3321974ފެކްސް ނަންބަރު:     3332645މާލެ.    ފޯނު ނަންބަރު:    20218،  ޖުވެނައިލް ކޯޓު، ހަވީރީ ހިގުން       

 www.juvenilecourt.gov.mvވެބްސައިޓް:  ׀   admin@juvenilecourt.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 
   10 19 ެގ  ޙާ ފުޞަ  

 Jv-C/2021/39 ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން 

 

އޭޕްރިލް   2020ޝަރީޢަތުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަށާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުމަށް ަބލާއިރު،    ........................ .5

ދުވަހު    15 ޗި  ........................ވަނަ  ޙާޟިރުކޮށްފައިވަނީ  އިދާރާއަށް  ފޮނުވައިފުލުހުންގެ  ފޯލިއޯ  ޓު  ގެންކަން 

 ލިޔުމަކުން އަންގައިގެން   ސުވާލުކުރުމަށް  މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤުގައިލިޔުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ގައިވާ    26ރު  ަބނަން

ަބލާއިރުޤާނޫނީ  ޅޭ  އިންޒާރު ދިނުމާ ގުނޫނީ  ޤާ  ޟިރުކުރެވޭ މީހާއަށްހާ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް   ،އިޖުރާއަތަކީ ކޮަބއިތޯ 

)ބ( އަދި )ޅ(    ،)ރ(  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  30ގެ  ގަވާއިދުތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ  

ޙާޟިރުކުރާ  ގައި   އިދާރާއަށް  ފުލުހުންގެ  ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރުމަށްޓަކައި  ކުރަންޖެހޭ ކުށެއްގެ  ޢަމަލު  މީހުންނާމެދު 

 އެވެ. އިވެަބޔާންކޮށްފަ ތުއަރާއިޖު

 
 ވަނަ މާއްދާ : 30

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި   ، އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން  ،")ނ( ... ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރާ މީހެއް ނަމަ

ލިޔުމަކުން އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް އޭނާއަށް   ،ސުވާލުކުރެވޭ މީހުންނަށް ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު

 ފުލުހުން ދޭންވާނެއެވެ.   

އަން އިންޒާރުގައި  ޤާނޫނީ  ދޭންޖެހޭ  ފުލުހުން  މަތިން  ގޮތުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  މި  ނަނިވި )ރ( 

 ަބއިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ؛ތުހުމަތުކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައި ަބޔާންކުރާ ކޮންކުށަކާ ގުޅިގެންކަން .1

އޭނާއަށް  .2 ޙައްޤު  ހަނުހުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތެއްނުދީ  އިތުރު  ފިޔަވައި  އަންގައިދިނުން  ކާކުކަން  އޭނާއަކީ 

 ؛ ލިިބގެންވާކަން

 ؛ސުވާލަށް ޖަވާުބދިނުން އެދެވިގެންވާކަން  ، އްޤެއްކަމުގައިވިޔަސްސުވާލަށް ޖަވާުބ ނުދިނުމަކީ ލިިބގެންވާ ޙަ .3

 ؛އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓެއްގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއްކަން ،ސުވާލަށް އޭނާ ދޭ ޖަވާަބކީ .4

   އަދި ؛އޭނާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިިބގެންވާކަން .5

މާލީ .6 ހަމަޖެއްސޭވަރުގެ  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  މީހެއްނަމަ  އޭނާއަކީ  ނެތް  ޤާނޫނީ   ،ތަނަވަސްކަމެއް  ދައުލަތުން 

 ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިިބގެންވާކަން. " ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 
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 Jv-C/2021/39 ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން 

މީހާއަށް  ސުވާލުކުރެވޭ  ަބއިތައް  ހިމެނިގެންވާ  އިންޒާރުގައި  ޤާނޫނީ  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ރ(  މައްދާގެ  މި  )ބ( 

އަދި ފަހުމު ނުވާނަމަ  ރަނގަޅަށް އެކަންކަން   ،ފަހުމްވެއްޖެކަން ފުލުހުން ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.  އޭނާއަށް 

 ފަހުމުވާނެ ގޮތަކަށް ސާފުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

އިންޒާރު ޤާނޫނީ  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  މި  ޙާޟިރުކުރާ   ،)ޅ(  ސުވާލުކުރުމަށް  ތުހުމަތުގައި  ކުށެއްގެ 

  މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ." މި ،ކޮންމެ ފަހަރަކު

 

ގަވާއިދުގެ   .6 އިޖުރާއަތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ފުލުހުން  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި  މައްސަލަތައް  )ނ(  30ޖިނާއީ  މާއްދާގެ   ، ވަނަ 

އޭޕްރިލް    2020  ،ހަމަ ވެފައިވޭތޯ ަބލާއިރު ުބނާ ކަންކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި ފުރި)ބ( އަދި )ޅ(    ،)ރ(

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން   ގިއިރުނެ  ފުލުހުން  ގެ ަބޔާން........................  ދުވަހު  ވަނަ  15

އިޖުރާއަތުގެ   މާއްދާގެ  30ގެ  ގަވާއިދުޢަމަލުކުރާނެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ  ގައި  އިންޒާރެއް   ފަދައިން  )ރ(  ޤާނޫނީ 

ރެކޯޑިންގ އިން އެނގެއެވެ. އަދި އެ ރެކޯޑިންގއިން   ގެ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯއެދުވަހުގެ އިންޓަވިއު  ،އަނގަބަހުން ދީފައިވާކަން

ަބޔާންކޮށްދީފައިވާކަން އެނގެއެވެ. ރެވޭ ކުށްތައް  މައްޗަށް ތުހުމަތުކުކުއްޖާއާ ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކުއްޖާގެ  

 ....... .................ހައްޔަރަށް ނުވާގޮތަށް    ދުވަހު،ވަނަ    10  މާރިޗު   2020،  ހާދިސާ ހިނގި ދުވަހު  ،އެހެންނަމަވެސް

ގެން  ދަށަށް  ެބލުމުގެ  ޤާނޫނީ  އޭނާއަށް  ،  ގޮސްފުލުހުންގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ރުގައިއިންޒާދީފައިވާ  ން  އިތުރު  ކުށްތަކުގެ 

އިއްވާފައި  އިތުރު ތުހުމަތު  ދިފަވާކަން  ކުށްތަކަކަށް  ތަހުޤީޤަށް  ކުއްޖާ  ވީޑިއޯ  އެދުވަހު  އޯޑިއޯ  ަބޔާނުގެ  އިވާ 

ސާފު ތެރާގައި،ރެކޯޑިންގއިން  ކުށްތަކުގެ  އިއްވިފައިވާ  ތުހުމަތު  މައްޗަށް  ކުއްޖާގެ  އެގޮތުން  ކެނެިބސް   ވެއެވެ. 

ޕެޑަލްކުރުމާއި   ،މަލާތްކުރުމާއިމުޢާ ކެނެިބސް  އިތުރުން  ކުށުގެ  އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  އަދި  އުޅުން    ، މުޢާމަލާތްކުރަން 

އެހީތެރި އަދި  އުޅުން  އަދިޕެޑަލްކުރަން  ތުހުމަތު  ކުށުގެ  ޭބނުންކުރުމުގެ  ވެދިނުމުގެ  ތުހުމަތު    ކުށުގެ  ކެނެިބސް 

ޖިނާަބޔާންކުރެވުނު  ހިމެނެއެވެ. ކުށަކީ  އެއްވެސް  ޤާނޫނު  އިޖުރާއަތުގެ  ކަނޑަ  22ގެ  އީ  މާއްދާގައި  އަޅާފައިވާ  ވަނަ 

ޮބ ކުށްތަކުގެ  ޖިނާއީ  އެހެންކަމުންޑު  ނޫނެވެ.  ކުށްތަކެއް  ހިމެނޭ  ދުވަހު   ވަނަ  15އޭޕްރިލް    2020  ތެރޭގައި 

ތުހުމަތުކުރެވިފައި ނުވާތީ........................ ޮބޑުކުށެއްގެ  ޖިނާއީ  ނެގިއިރު  ަބޔާން  ދިޔަ   ،ގެ  އަމަލުކުރަމުން  އެއިރު 

ފުރުޞަތު   އައްޔަންކުރުމުގެ  ވަކީލަކު  ދައުލަތުން  ތެރެއިން  އިޖުރާއަތުގެ  ލިެބން  އަށް  ........................ޤާނޫނީ 

އެނގެއެވެ. ދައުލަތުން  ވީމާ،  ނެތްކަން  ކުއްޖާއަށް    ގެއައްޔަންކުރުމު  ވަކީލެއް   ކުއްޖާއަށް  އޮތްކަން  ފުރުޞަތު 

ހުށަހެޅުން،  ސާފުނުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ  ގެއްލިފައިވާކަމަށްުބނެ  ކުއްޖާއަށް  ޙައްޤު  ލިުބމުގެ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ތީ، 

 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ަބޔާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.  15އޭޕްރިލް  2020
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 Jv-C/2021/39 ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން 

 

ގެ ަބޔާން ނެގިއިރު ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ........................ދުވަހު    ވަނަ  15އޭޕްރިލް    2020  ،އެހެންނަމަވެސް •

އިޖުރާއަތުގެ   ޢަމަލުކުރާނެ  ފުލުހުން  ގައި  މާއްދާގެ  ވަނަ    30ގެ  ގަވާއިދުތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި  )ޅ(  އާއި  )ނ( 

ފަދައިން ޙަވާލުކޮށްއަށް  ........................  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އޭނާއާ  ލިޔުމުން  އިންޒާރު  ޤާނޫނީ  ފައި ދެވުނު 

އަށް ........................ވަނަ ދުވަހު    15އޭޕްރިލް    2020ން އެނގެއެވެ. އަދި  މުކިޔުނުވާކަން މައްސަލައިގެ ލިޔެ

ދިދި ނެތްކަމަށް  ލިޔުން  އިންޒާރުގެ  ޤާނޫނީ  ޚިދުމަތުންން  ފުލުހުންގެ  އޮފީހަށް ސިކިއުޓަރ  ޕްރޮ  ،ވެހި  ޖެނެރަލްގެ 

ދުވަހު   16އޮގަސްޓް    2020  މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަމަށް އަޑުއެހުމަށް  ވަނަ  ޝަރީޢަތުގެ   ދައުލަތުގެ  މައްސަލައިގެ 

 16އޮގަސްޓް    2020ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  ހުމުގައި  ފަރާތުން ޙާޟިރުވި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެ

ފެށުމުގެ   ޝަރީޢަތް  ދުވަހުގެ  ނަންަބރު    ކުރިންވަނަ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

196/A1/147/2021/86  (16    ު2021އޮގަސްޓ  ).ެއެހެންކަމުން   ސިޓީއިންވެސް އެކަން ަބޔާންކޮށްދީފައިވެއެވ

ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުކޮށް ަބޔާންނަގާފައިވަނީ،    ........................ވަނަ ދުވަހު،    15އޭޕްރިލް    2020

މާއްދާގެ )ނ(   30ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ   ވަނަ 

 ޚިލާފަށްކަން އެނގެއެވެ.  އާ އާއި )ޅ(

 ,SC-A/108/2020ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު    ދިވެހިރާއްޖޭގެދައުލަތުންގެ ފަރާތުން،    މި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން •

2020/SC-A/109, 2020/SC-A/110  ާއިޖުރާއީ ގޮތުން ހެދޭ ގޯ   ތަކާޤަޟިއްޔ  ސްތައް ރަނގަޅު ޙަވާލާދީ، 

ފާހަގަކޮށް،  ،  ފައި އޮތް އޮތުން ކަނޑައަޅާކުރެވޭނެކަމަށް އޭޕްރިލް   2020މި މައްސަލައަށް ތަޠްީބޤުކުރެވޭނެކަމަށް 

އެކަން ،  ފައި ނުވިނަމަވެސްގެ ަބޔާން ނެގިއިރު، ލިޔުމުން ޤާނޫނީ އިންޒާރުދީ........... .............ވަނަ ދުވަހު،    15

ން ނަގާފައިވާތީ، މި މައްސަލާގައި ަބޔާންނެގުމުގައި އިޖުރާއީ ވަނަ ދުވަހު ަބޔާ  21ޖުލައި    2020އިޞްލާޙްކޮށް،  

  2020ދައުލަތުން ފާހަގަކުރި ފަދައިން،  ގޮތުން ހެދިފައިވާ ގޯސް ރަނގަޅުކުރިވިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ރަނގަޅު  15އޭޕްރިލް   ގޯސް  ހެދިފައިވާ  އިޖުރާއީގޮތުން  ދިނުމުގައި  އިންޒާރު  ޤާނޫނީ  ދުވަހު    2020ކޮށް  ވަނަ 

ވަނަ    21ޖުލައި    2020ވަނަ ދުވަހު އަލުން ޤާނޫނީ އިންޒާރު އަނގަބަހުންނާއި ލިޔުމުންދީފައިވާތީ،    21ޖުލައި  

ބަހުޘްގެ ޭބނުމަށް ެބލިނަމަވެސް،    ނަކީ އިޖުރާއީ ގޮތުން ރަނގަޅަށް ނެގިފައިވާ ަބޔާނެއްކަމަށްދުވަހު ދީފައިވާ ަބޔާ

ޔާނަކީ ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށް ނެގިފައިވާ ަބޔާނެއްކަމަށް ބެލޭނެ  ވަނަ ދުވަހު ނެގި ަބ  15އޭޕްރިލް    2020

 އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. ތަނެއް 
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 Jv-C/2021/39 ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން 

ނެގުމުގައި........................ދުވަހު  ވަނަ    21ޖުލައި    2020 .7 ަބޔާން  މައްސަލަތައް   ފުލުހުން  ،ގެ  ޖިނާއީ 

އިޖުރާއަ ޢަމަލުކުރާނެ  ތަޙުޤީޤުގައި   30ގެ  ގަވާއިދުތުގެ  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި  ކަންކަން  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އަނގަ ަބހުންނާއި ލިޔުމުން  )ނ( އާއި )ޅ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން    ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ަބލާއިރު، އެމާއްދާގެ

އިންޒާރު........................ ޤާނޫނީ  މައްސަލައާ  އަށް  ދުވަހު  ވަނަ    21ޖުލައި    2020  ގުޅިގެންދީފައިވާކަން 

ަބޔާނުގެ    ........................ ދީފައިވާ  ހުށަހަޅާފައި   ރެކޯޑިންގިއިންނާއި  ވީޑިއޯއޯޑިއޯ  ތަޙުޤީޤަށް  މައްސަލައާއެކު 

ޤާނޫނީ   "ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާއި ސުވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ދެވޭ    ،ގައިވާ  29  ފޯލިއޯ ނަންަބރު  ލިޔެކިޔުމުގެ ތެރެއިން

ތަހުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވުނު އިރު،   އާ........................މިދުވަހު    ،ން އެނގެއެވެ. އެހެންނަމަވެސްލިޔުމު"  އިންޒާރު

ކުށްތަ އެ  ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާކަމާއި،  ކުށްތަކަކަށް  ޖިނާއީ  އިތުރު  މައްޗަށް  ކުއޭނާގެ  ޮބޑެތި  ޖިނާއީ  ތެރޭގައި  ށް ކުގެ 

 ގައިވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރަށް ެބލުމުން ސާފުވެއެވެ.   29އަށް ދީފައިވާ ފޯލިއޯ ނަންަބރު  ........................ހިމެނޭކަން  

ތެރޭގައި ކުށްތަކުގެ  ޮބޑެތި  ޖިނާއީ  އިއްވާފައިވާ  ތުހުމަތު  ކުށުގެ  އެގޮތުން،  ޓްރެފިކުކުރުމުގެ    ތުހުމަތު  ކެނެިބސް 

ނެގިއިރު،    .ސާފުވެއެވެއެލިޔުމުން    އިއްވާފައިވާކަން ަބޔާން  މި  ދައުލަތުން  ........................އެހެންކަމުން  އަށް 

 ވަކީލަކު އައްޔަންކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިިބގެންވާކަން އެނގެއެވެ.  

 

ދުވަހު    21ޖުލައި    2020 .8 ހިނގާފައިވާ ........................ވަނަ  ކަން  ސުވާލުކުރިއިރު  ތަޙުޤީޤުގައި  އާ 

ގަވާއިދުގެ  ،  ގޮތަށްަބލާއިރު އިޖުރާއަތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި  މައްސަލަތައް  ޖިނާއީ  ވަނަ   36ފުލުހުން 

ސަރކިއުލަރ'' ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ގަވާއިދު'' ގެ    SC/2019/01ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  އާއި،  މާއްދާގެ )ށ(  

މާއްދާގެ    15 މަތިން  )ރ(ވަނަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ  ކުއްޖާގެ ،  ގައި  ސުވާލުކުރެވުނުއިރު،  ތަޙްޤީޤުގައި  ކުއްޖާއާ 

ގޮތުގައި ފަރާތެއްގެ  ހިމާޔާތްކޮށްދޭ  ދުވަ  21ޖުލައި    2020ޙާޒިރުވެއިންކަން،  ލެނިވެރިޔާ  ެބ  މަޞްލަޙަތު  ހު ވަނަ 

  ތަހުޤީޤަށް ދީފައިވާ ަބޔާނުގެ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގއިން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ........................

 

އިންޒާރު  ........................ .9 ޤާނޫނީ  ަބލާއިރު،  އަށް  ގޮތަށް  އަމަލުކޮށްފައިވާ  ފުލުހުން    29ފޯލިއޯ    ކިޔާދިނުމުގައި 

އިންޒާރުގައިގައި ޤާނޫނީ  ފާ  ވާ  ކިޔާދީފައިވާކަން  މިންވަރަށް  ގެ ........................އަދި  ހަގަކުރެވެއެވެ.  ލިޔެފައިވާ 

ނެގުމަަބ ކުރިން،  ޔާން  ދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  ފަރާތަށް އިގެން  އިންޓަވިއުކުރާ  ޭބނުންވާނަމަ،  އެއްވެސްކަމެއް 

މައްސަލައި ުބނެފައިވާކަމާއި،  ސާފުކޮށް    ގެއިޝާރާތްކުރުމަށް  މައްސަލައެއްކަން ފަހު  ށްދިނުމަކިޔާތަފްޞީލު  ކޮން 

އަދި  އާ........................  ސާފުވިތޯ ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.  ފު  ފުލުހުން  ކުށްތައް  ކިޔާދެމުން ތުހުމަތުކުރެވޭ  ލުހުން 

އިންޒާރު ޤާނޫނީ  ލިޔުން    ތައް ދިޔައިރު  ދިނުމަށްފަހު........................ހިމެނޭ  އަތަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ،  ގެ  އޭގައި 
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 www.juvenilecourt.gov.mvވެބްސައިޓް:  ׀   admin@juvenilecourt.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 
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 Jv-C/2021/39 ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން 

ަބލަމުން ، ދިއުމަށް އިރުޝާދުދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން  ކުށްތައް ކިޔައިދެމުންދާއިރު ފަހަރަކު ކުށެއް 

ސާފުވެއްތުހުމަތުކުރެވޭ   ކޮަބއިކަން  ކުށްތަކަކީ  އިއްވުމަށްފަހު  ފުލުހުން ........... .............ތޯ  ޖެކުށްތައް  އާ 

 . އަދި ތުހުމަތުކުރެވޭ ވެއިން އެނގެއެކޯޑިންގއެރެުބނެފައިވާކަން    ........................ސާފުވިކަމަށް    ،ސުވާލުކުރުމުން

އިއްވުމަށްފަހު ޙައްޤުތައް  ސާފުވެ،  ފަރާތުގެ  ޙައްޤުތައް  ޙައްޤުތައް  އާ  ........................ތޯ  ޖެއްއެ  ސުވާލުކުރުމުން 

ުބ ަބޔާންކޮށްދިސާފުވިކަމަށް  ޙައްޤުތައް  އަދި  ޭބނުންތޯ    ވަކީލަކާއެކުނުމަށްފަހު  ނެފައިވެއެވެ.  ފުލުހުން  ކުރިއަށްދާން 

 މައްސަލާގައި ޭބނުންވަނީ  މީގެ އިތުރުންުބނެފައިވެއެވެ.    ........................ބޭނުންނުވާކަމަށް  ވަކީލު  ސުވާލުކުރުމުން  

  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ުބނެފައިވާކަން ........................ރުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމަށްކަމަށް ހަނުހު

 

ފު........................ .10 ަބލާއިރު،  ރެކޯޑިންގތަކަށް  އިންޓަވިއު  އިރުޝާދުތަކަށް ގެ  ވާހަކަތަކަށާއި،  ދައްކަމުންދާ  ލުހުން 

ސުވާލުތަ ކުރަމުންދާ  އެ ........................  އް އަދި  ވިސްނައިގަނެވޭކަން  ނގޭކަންއަށް  ދޭހަވާގޮތަށް    ނުވަތަ 

ކުއްޖާއަށް  ދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިކަމުން ފުލުހުން ދައްކާ ވާހަކަތައް  ޙަރަކާތްކުރާކަން އަދި އަނގަަބހުން ޖަވާުބދެމުން 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކުށަކަށް  އެމިންވަރުން  އެހެންނަމަވެސް  ނަގައިގަނެވޭކަން  ނަމަކުން  ޤާނޫނުގައި  ކޮން   ދީފައިވާ    އެއީ 

ކުށެއްކަންއެއީ    ނުވަތަކުށެއްކަން   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ކުށެއްގެ  ޮބޑު  ސާފުވާނެކަމަކަށް   ޖިނާއީ  ކުއްޖާއަށް 

ވިސްނުނުނުފެއެވެ ކުއްޖާއަށް  ސާފުވާކަމަށް  ކޮަބއިކަން  ޙައްޤުތަކަކީ  އަދި  އެ  .  ވަކި  ނަމަވެސް  ހޯދުމުގައި  ޙައްޤެއް 

ޖެހޭކަން   ކުރަން  ފުރިހަމަ  އޮތް  ުބނެއިޖުރާއަތެއް  އެކަން  ކުގޮނުދޭނަމަ  ސާފުތެއް  ނުފެނެއެވެއްޖާއަށް  . ވާނެކަމަކަށް 

ތުގެ ޤާނޫނާއި ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަ

ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ޖިނާއީ   ،ކާ ޚިލާފަށްތަ ޮބޑެތި މީހުންގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ޢާންމު ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤު

ކުއްޖާއަށް  ތަޙުޤީޤުގައި  އިންޒާރު    ކުށެއްގެ  ކުށް  ،ސާފުކޮށްދިނުމުގައްޔާއިޤާނޫނީ  ތުހުމަތުކުރެވޭ   ތަކާއި ކުއްޖާއަށް 

ަބޔާންކޮށްދިނުމުގައި   ސާފުކޮށްދިނުމުގައި ޙައްޤުތައް  އެކަންކަން  އުޞޫލެއްވާނަމަ  ޚާއްޞަ  ގުޅޭ  ޙައްޤުތަކާ   އަދި 

ނަށް ންކުދިސް، އެމަޢުލޫމާތުތައް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ  ފައި ނުވިނަމަވެތަކެއް ަބޔާންކޮށްޚާއްޞަ އުޞޫލުޢަމަލުކުރަންވީ  

ރެކޯޑުއެކަ  ސާފުކޮށްދިނުމުގައްޔާއި،،  ކިޔާދީ އުޞޫލުތަކެއް  ފުލުހުން  ކުރުމުގައި  ންކަން  ޚާއްޞަ  ޖެހޭ    އަމަލުކުރަން 

އޮތުމަކީ ކުޑަ  އެކަށައެޅުފައި  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ކުށްކުރާ  އަދި  ޤާނޫނުތަކުން  ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި،  ކުދިންނަށް 

ލިިބދޭ ލިިބދީފައިވާކަން    ޙައްޤުތައް   މުޢާހަދާތަކުން  މިންވަރަށް  ފުރިހަމައަށް  ނުއުފެދޭ  ޝައްކެއް  ނުވަތަ  ސުވާލެއް 

މުހިއްމުކަމެއްކަމަ  ކަށަވަރުކުރުމުގައި ދެކެމެވެ.  ނުހަނު  އިންޒާރު  ށް  ޤާނޫނީ  ހިނގިއިރު  ހާދިސާ  މައްސަލައިގެ  މި 
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 www.juvenilecourt.gov.mvވެބްސައިޓް:  ׀   admin@juvenilecourt.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 
   15 19 ެގ  ޙާ ފުޞަ  

 Jv-C/2021/39 ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން 

ޢަމަލުކޮށްފައި ަބޔާންކުރުމުގައި  ޙައްޤުތައް  ކުށްކުރާ އުޞޫ  ވާދިނުމާއި  ހަރުދަނާކުރުމަކީ  އިތުރަށް  މުރާޖަޢާކޮށް  ލުތައް 

   ދެކެމެވެ. ވެސްން މުހިއްމުކަމެއްކަމަށްކުރުތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން ކުޑަކުދިންގެ މަޞްލަޙަތުގައި 

 

ކުއްޖަކާ ސުވަލުކުރާއިރު .11 ތުހުމަތުގައި  ދައުލަތުގެ    ،ކުށެއްގެ  ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ  ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު  ެބލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ 

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ވަނަ މާއްދާގެ )މ( އާއި    46ގެ  އިދާރާ ޙާޟިރުވެ ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތު ޤާނޫނު

ގަވާޢިދުގެ   އިޖުރާއަތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ފުލުހުން  މާއްދާގެ  77ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި  ކޯޓުގެ    ވަނަ  ސްޕްރީމް  އާއި  )ހ( 

ގެ    SC/2019/01ނަންަބރު   ގަވާއިދު''  ޢަދުލުގެ  ކުޑަކުދިންގެ  މާއްދާގެ  15ސަރކިއުލަރ''  ގައި   ވަނަ  )ރ( 

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ކުއްޖާއަށް ސުވާލުކުރެވުނު އިރު، ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި

ކުއްޖާގެ   ޙާޟިރުވެފައިވަނީ  ގޮތުގައި  ދައްތަފަރާތެއްގެ  މައްސަލައިގެ ....... .................  ،އެއްަބނޑުއެއްަބފާ  ކަން 

ވީ،  އިކިޔުމުންނާލިޔެ އޯޑިއޯ  ަބޔާންތަކުގެ  އި ޝަރީޢަތުގަ  ........................  ،ރެކޯޑިންގއިންނާއި  ޑިއޯކުއްޖާގެ 

ފުލުހުންގެ   ،ބުނެފައިވަނީ  ........................ވެ. އިންޓަވިއު ކުރިއަށް ދިޔަ ގޮތާމެދު  ދައްކާފައިވާ ވާހަކައިން ސާފުވެއެ 

ކިޔާނުދޭކަމަށާއި، ވަކީލެއްގެ ވާހަކަ ކިޔާ ދިންކަން ހަނދާން ނެތްކަމަށާއި، ފަރާތުން ޙައްޤުތައް ކުއްޖާއަށްއަށް މާޮބޑަށް  

އެން ފުލުހުން  ސޮއިކުރަން  ލިޔުންތަކުގައި  އަދި  ނުވާކަމަށެވެ.  ހަނދާން  ޮބޑަށް  އެހާ  ގޮތް  ކަންވީ  ގުމުން  އެދުވަހު 

 ސޮއިކުރިކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ކިޔާފައިނުވާނެކަމަށް ުބނެފައިވެއެވެ.  

 

ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤެއްގައި، ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހުރުން ޤާނޫނުން  .12

ކޮށްފައިވުމުގެ   ލަފާދީމަލާޒިމް  ކުއްޖާއަށް  ޤާނޫނު ކުއް  ،ޤްޞަދަކީ  ކަންތައްކުރެވެނީ  އަދި  ޖާއާމެދު  އެއްގޮތަށްކަން  ތަކާ 

  ށް އެހީތެރިވެދިނުމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ،ށް ވާހަކަ ދައްކާ މުޢާމަލާތް ކުރުމަކުއްޖާއަ  ،ޢަދުލުވެރިކޮށްކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި

އެއްފަދަ  ،ކުޑަކުއްޖާއަކީ ތަސައްރަފް  އިޮބޑުމީހެކޭ  ނުވާން  ފަރާތެއްކަމަށް  އެއްވަރަށް ތީ  ނެ ފުދިފައިވާ  ޮބޑުމީހާކާ  އާއި 

ތަނަވަސް ތަރައްޤީވެފައިވިސްނުން  ނަ  ،ނުވާނެތީ  ވެ  އަމިއްލަ  ދައްކައިކުއްޖާގެ  ވާހަކަ  ދިފާޢުގައި  ކުށުން    ،ފްސުގެ 

ފުރު ހަމަހަމަ  ޮބޑުމީހަކާ  އޮތްޞަތު  ަބރީޢަވުމަށް  ކަންމިހެން  ކުއްޖާގެ    ،ނަމަވެސްދިނުމެވެ.  މައްސަލާގައި  މި 

ފަރާތުން ނޭނ  ، ެބލެނިވެރިޔާގެ  އޮތްގޮތް  ކަން  ނުވަތަ  ސާފުނުވާކަން  ކަމެއް  ފާހަގަކޮށްފައިނުވެއެވެ.  އެއްވެސް  ގޭކަން 

ނި ޢަދުލު  ކުރިޒާޖިނާއީ  ކަންކަން  އެކަންމްގެ  ނޭނގޭނަމަ  ގޮތް  ެބހޭ  ކަ  ،މަޢުލޫމާތުކަމާެބހޭ  އަށްދާ  އިދާރާތަކުން މާ 

ޒިންމާ   ދެކެމެނަގަންޖެހޭނެބެލެނިވެރިން  ހޯދުމުގެ  ލިޔެކިޔުމުގައިއަދި    ވެ.ކަމަށް  ކުރާއިރު،    ރަސްމީ    އޭގައި ސޮއި 

ކަށަވަރުކުރުމަކީ  މަޢުލޫމާތުކަން  ރަނގަޅު  ޞައްޙަ  ވަނީ  އޭގައި  ބެލުމާއި،  ވާހަކަތަކެއްކަން  ކޮންކޮން  ލިޔެފައިވަނީ 

ޖެހޭކަމެކެވެ.   ކުރަން  ބެލެނިވެރިޔާ  މަޞްލަޙަތުގައި  ޤާނޫނުގެ ކުއްޖާގެ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ 
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 www.juvenilecourt.gov.mvވެބްސައިޓް:  ׀   admin@juvenilecourt.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 
   16 19 ެގ  ޙާ ފުޞަ  

 Jv-C/2021/39 ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން 

ާބުބގައި، މައިންަބފައިންނާ ަބޔާންހަތަރުވަނަ  ވަނަ   42  ކޮށްފައިވާއިރު، އެާބުބގެ ދަށުންއި ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާތައް 

މާއްދާގައި، ކުއްޖާގެ އެންމެހައި ޒިންމާއެއް އުފުލުމާއި، ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުވުމުގެ ޙައްޤު  

ަބޔާ ލިިބގެންވާކަމަށް  ެބލެނިވެރިންނަށް  މައިންަބފައިންނާއި  އެ ކުއްޖާގެ  މަތިކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުން  ވީހިނދު،  ންކޮށްފައި 

 ށް ލާޒިމްކަމެކެވެ. އަދާކުރުމަކީ ެބލެނިވެރިންނަކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ނެގެހެއްޓޭނެ ގޮތުގެމަތިން ޙައްޤާއި ޒިންމާ 

 

އިދާރާއާއިން    މި .13 ދައުލަތުގެ  ހިމާޔަތްކޮށްދޭ  މަޞްލަޙަތު  ކުއްޖާގެ  ގުޅިގެން  މަސައްކަތްތަކާ މައްސަލައާ  ކޮށްފައިވާ 

މައްސަލައަކާގުޅިގެން   ަބލާއިރު،  ކަންކަމަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފުރަތަމަ   ޝަރީޢަތުގައި  ކުއްޖަކާ  ގުޅިގެން 

ޖުވެނައިލްމުޢާ އޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓް  އެ    މަލާތްކުރެވޭއިރު،  ކުއްޖާއާއެކު  މަސައްކަތްތަކާއި،  ގެ  )ޑީޖޭޖޭ(  ޖަސްޓިސް 

ސަަބާބއި ފެށުނު  މަސައްކަތްކުރަން  މުއައްސަސާތަކުގެ ،  ޑިޕާރޓްމަންޓުން  ހިމެނޭ  މަރުޙަލާތަކުގައި  އެކި  މައްސަލައިގެ 

ރެއިން ކުއްޖާއަށް  ދައުރާއި، އާންމު އުޞޫލަކުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެ

ފުރުޞަތުތަކާއި ޢަމަލު،  ލިިބދޭ  ފަރާތުން  ކުއްޖާގެ  ލިިބގަތުމަށް  ޖުވެނައިލް  ފުރުޞަތުތައް  ކިޔާދެވޭކަން  ގޮތް  ކުރަންވީ 

 ޖަސްޓިސް އޮފިސަރ ޝަރީޢަތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 

ނަންަބ .14 ހައިކޯޓު  ޙަވާލާދީފައިވާ  ހުށަހެޅުންތަކުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ   އަށްޤަޟިއްޔާ  HC-A/211/2013ރު  ދިފާޢުން 

ތަޙްޤީޤަށް ޤަޟިއްޔާއަކީ    އެ  ،އިރުަބލާ ހާޒިރުކުރެވި،  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  ގުޅިގެން  ތަޙްޤީޤަކާއި  ހިނގަމުންދިޔަ 

ބިނާކޮށް މައްޗަށް  މާޢުލޫމާތުގެ  ކުރުމަކާ ދީފައިވާ  ތަޙްޤީޤެއް  އެއްވެސް  ދައުލަތުން    މީހެއްގެ ނުލައި      މައްޗަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙުކުމް  އެ  ކަނޑައެޅުމުން  ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް  އެ  ކޯޓުން  ދަށު  ގުޅިގެން  ދަޢުވާއަކާއި  އުފުލާފައިވާ 

އިސްތިއުނާފް އެނގެހައިކޯޓުގައި  މައްސަލައެއްކަން  ަބލާފައިވާ  މައްސަލައަކީ،  ވެ.  ކުރުމުން  މީހާއަށް  އެ  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

މައްޗަ ތުހުމަތުކުރެވުނުއޭނާގެ  ކުށެއްގެ  ތަޙުޤީޤުގައި    ކަންށް  ގުޅިގެން  އެކަމާ  އަދި  އަންގާފައިނުވާތީ 

ހަމައަވާސުވާލުކޮށްފައިނު ދަޢުވާކުރުމާ  ތުހުމަތެތީ،  މައްޗަށް  އޭނާގެ  އޭނާއަށް  ށްވެސް  މަޢުލޫމާތުވެސް  އޮތްކަމުގެ  އް 

އެއެ އަދި  މައްސަލައެކެވެ.  ތުނގިނުވާ  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  ޤާނޫނުއަސާސީއިން ކަމުގެ  މީހަކަށް  ހުމަތުކުރެވޭ 

ގެއްލިފައިވާތީ،   ޙައްޤުތައް  އަސާސީ  އިޖުރާކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ  ކަމެއް  އަތެާބޠިލް  ކޮންމެ  ހިންގޭ  މައްޗަށް  އްގެ 

މައްސަލައެކެވެ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހައިކޯޓުން  މައްޗަށް ގެ  ........................އެހެންނަމަވެސް،    . ބާޠިލްވާނެކަމަށް 

ތަފާތުކަން   މައްސަލާ  ެބލުނު  ހައިކޯޓުން  ގޮތް،  ހިނގާފައިވާ  ކަން  މައްސަލައިގައި  މިދާ  ހިނގަމުން  ހުށަހެޅި 

މައްޗަށް ކުއްޖާގެ  މައްސަލާގައި  މި  ހައްޔަރުކުރެވި،    ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ވެށިން  ކުށުގެ  ކުއްޖާގެ ތުހުމަތެއްކުރެވި 

ތެރެއިން   ހިންގާފައިވާއެނގުމުގެ  ސާފެވެ.ތަޙްޤީޤު  ވަރަށް  ކުށެއްގެ    ކަން  ޖިނާއީ  މައްޗަށް   ތުހުމަތު ކުއްޖާގެ 
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 www.juvenilecourt.gov.mvވެބްސައިޓް:  ׀   admin@juvenilecourt.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 
   17 19 ެގ  ޙާ ފުޞަ  

 Jv-C/2021/39 ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން 

ލިިބދޭ   މީހުންނަށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  އަދި  ފުލުހުކުރެވިފައިވާކަން  ކޮަބއިކަން  ކިޔާދީފައިވަކަންޙައްޤުތަތަކީ   ވެސް ން 

ތުހުމަތުކުރެވޭކަން ސާފުކޮށް    ކުށެއްގެކުއްޖާއަށް ޖިނާއީ ޮބޑު  ތަޙްޤީޤު ހިންގިއިރު،  ސާފުވެއެވެ. ސުވާލުއުފެދިފައިވަނީ،  

ލިުބމުގެ   އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ދައުލަތުން  މައްސަލަތަކުގައި  ކުށުގެ  ޮބޑެތި  ޖިނާއީ  އަދި  ބުނެދީފައިވާކަމާމެދުއެވެ. 

 ގައެވެ. ކަމާމެދުއެ ، ތީގެއްލިފައިވާލިިބދޭއިރު، އެ ޙައްޤު މި މައްސަލާގައި ޙައްޤު 

 

، ލިުބމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާކަމަށާއިއަށް ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން  ........................މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި   .15

ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކުއްޖާއަށް ޤާނޫނީ ދިފާޢުތައް ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާކަމަށް

އެހީތެ ދުވަހު   21  އިޖުލަ  2020،  ނުލައިރިކަމާވަކީލެއްގެ  ަބޔާނުގައި،  ވަނަ  ދީފައިވާ   ........................ތަޙްޤީޤަށް 

ގެ ޙައްޤުގެ ޭބނުންކޮށްފައިވާތީ، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ޭބނުންކުރެވޭނެ ފަދަ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް  ހަނުހުރުމު

އެނގެއެވެ.  ........................ ހޯދިފައިނުވާކަން  ތަޙްޤީޤަށް  ފަރާތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެ  މައްސަލައަކީ  މި  އަދި 

ޚި މައްސަލައާ  ޙަވާލާދީފައިވާ  ކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓުގެ  ޙުކުމެއް  ަބލާ  މަރުޙަލާއިން  ފުރަތަމަ  ލިިބނުދީ  ޙައްޤުތައް  ލާފަށް 

ނުވާތީ މައްސަލައިގެ  ........................  މައްސަލައެއްކަމަށް  ދިފާޢުތައް    މި  ޭބނުންވި  ހުށަހަޅަން  ތަޙުޤީޤުގައި 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ަބރީޢަވުމަށް  ކުށުން  ހުށަހަޅާ  ފުރުޝަރީޢަތަށް  ގެއްލިފައި  މައްސަލާގައި  މި  ނުވާކަން    ޞަތު 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

ޤާނޫވީމާ،   .16 ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ލާޒިމްކުރާޖިނާއީ  ލިިބދިނުން  ގޮތުން  މިންޙައްޤެއް    ނީ   ވަރަކަށް އެއްވެސް 

ޚި ޤާނޫނާ  އަދި  ކުރިއަށް  ލިބިދީފައިނުވާ  ނަގައިގެން  ަބޔާން  މިހާގެ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  އެކަންކަމުގެ  ލާފަށް  ގެންގޮސް، 

 ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި ބަލަމުން މިދާ ........................  މައްސަލައަކާ   މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ޤަޫބލުކުރަން ޖެހެއެވެ. ކަން ވާފާތުމައްސަލަ ތަ

 

  ްނިންމުނ : 
 

އަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިުބމުގެ  ........................މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި  މި   .1

ކުރިއަށް  މައްސަލައިގައި  އެހީގައި  ވަކީލެއްގެ  ފަރާތުން ސާފުކޮށްދީފައިނުވާތީ،  ފުލުހުންގެ  އޮތްކަން  ކުއްޖާއަށް  ޙައްޤު 

ދެއްކުމަށާއި،  ދިއުމަށާއި،   ވާހަކަ  ދިފާޢުގައި  ދިފާޢުތައް  ކުއްޖާގެ  ޤާނޫނީ  ދެކޮޅަށް  ތުހުމަތާ  ކުރެވިފައިވާ  ކުއްޖާއަށް 

ގެއްލިފައިވާ ފުރުޞަތު  ޖެހޭ ނެގުމުގެ  ބާޠިލްކުރަން  ނުލައި  ެބލުމަކާ  ގޮތުން  މަޢުޟޫޢީ  މައްސަލައަކީ  މި  ތީ، 

ދިނުމަށް   ކަނޑައަޅައި  ހުށަހަޅުމާމެ........................މައްސަލައެއްކަމަށް  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ޝަރީޢަތަށް  ގެ  ދު، 
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 3321974ފެކްސް ނަންބަރު:     3332645މާލެ.    ފޯނު ނަންބަރު:    20218،  ޖުވެނައިލް ކޯޓު، ހަވީރީ ހިގުން       

 www.juvenilecourt.gov.mvވެބްސައިޓް:  ׀   admin@juvenilecourt.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 
   18 19 ެގ  ޙާ ފުޞަ  

 Jv-C/2021/39 ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން 

އަށް ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުމުގައި ފުލުހުންގެ  ........................އިރު،  ރިކަށް ަބލާ ނަޡަރުކުފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަ

އަމަލުކޮށްފައި ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ޖިނާ  ފަރާތުން  މައްސަލަތައް    އީނުވިނަމަވެސް،  ޖިނާއީ  ޤާނޫނާއި،  އިޖުރާއަތުގެ 

އިޖުރާއަގަތަޙްޤީޤުކުރުމު ޢަމަލުކުރާނެ  ފުލުހުން  އިންޒާރުގައިވާ ގަތުގެ  އި  ޤާނޫނީ  މިންވަރަށް  ލިޔެފައިވާ  ވާއިދުގައި 

ދީފައިވާތީއާއި،   ކިޔާ  ފުލުހުން  ކުއްޖާއަށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކަންކަން  ކުށްތަކާއި،  ތުހުމަތުކުރެވޭ  އިންޒާރުގައިވާ  ޤާނޫނީ 

ލިެބ ކު  ވޭފަރާތަށް  ސާފުވެއްޖެކަމަށް  ތަޙުޤީޤުގައި ޙައްޤުތައް  ކުއްޖާއާ  ުބނެފައިވާތީއާއި،  ބަހުން  ސާފު  އްޖާ 

ސުވާލުކުރެވުނުއިރު، ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ކުއްޖާގެ ދައްތަ ޙާޟިރުވެފައިވާތީއާއި، 

ެބލެނިވެރިޔާ ތަޙްޤީޤުގައި ކުއްޖާއަށް ސުވާލުކުރެވުނުއިރު އެއްވެސް ކަމެއް އޮޅުން ފިލުވުމަށް ނުވަތަ ސާ ފުނުވާކަމަށް 

ެބލެނިވެރިޔާއަށް   އަދި  ކުއްޖާއަށް  ޙައްޤުތައް  ކުށްތަކާއި  ަބޔާންކުރާ  އިންޒާރުގައި  ޤާނޫނީ  ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ، 

ފަރާތުން    ކުއްޖާގެ  އޮތަތީއާއި،  އިޙްތިމާލު  ވިސްނުމުގެ  ފަރާތަށް  ތަޙްޤީޤުކުރާ  މައްސަލަ    މި ފަހުމްވެފައިވާކަމަށް 

އެހީމައްސަލަ   ވަކީލެއްގެ  ތަހުޤީޤުގައި  ސަަބަބކީ،  މައިގަނޑު  އެދޭ  ކުރަން  ޙައްޤު    އާއެކު ބާޠިލް  ދިއުމުގެ  ކުރިއަށް 

ގެއްލިފައިވާތީކަމަށް   ފުރުޞަތު  ބޭނުންކުރުމުގެ  ދިފާޢުތައް  ޤާނޫނީ  ތަޙުޤީޤުގައި  ސަަބބުން،  ގެއްލިފައިވުމުގެ 

ފާ........................ ފަރާތުން  ތަޙުޤީޤުގައި  ކޮށްފައިވާއިގަހަގެ  މައްސަލައިގެ  ހަނުހުރުމުގެ    ........... .............ރު، 

ބޭނުންކޮށްފައިވާތީއާއި،   ނުވަތަ ........................ޙައްޤު  ަބޔާނެއް  ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ޝަރީޢަތުގައި  ދެކޮޅަށް  އާ 

ތަޙުޤީޤު މަރުހަލާގައި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު   ގެ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާފައިނުވާތީއާއި،........................ހެއްކެއް  

އޮތް ޤާނޫނީ ދިފާޢުތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައި ކުށުން ަބރީޢަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގު ފުރުޞަތު ކުއްޖާއަށް އަދިވެސް 

ތަށް ޤަޫބލު  މި މައްސަލައަކީ މަޢުޟޫޢީ ގޮތުން ެބލުމަކާ ނުލައި ާބޠިލްކުރަން ޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ޝަރީޢައޮތަތީ،  

 ނުކުރެވޭތީއާއި، 

 
ތެރެއިން   .2 ލިޔުންތަކުގެ  ހިމެނޭ  ދުވަހު    15އޭޕްރީލް    2020  ، ގައިވާ  3ނަންަބރު  ފޯލިއޯ  މައްސަލައިގައި  ވަނަ 

ތަޙްޤީޤަށްދީފައިވާ  ........................ ަބޔާނެއްކަމަށް  ަބޔާނަކީ،   މައްސަލައިގެ  ނަގާފައިވާ  ޚިލާފަށް  ވާތީ،  ޤާނޫނާ 

ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ   ޤާނޫނާ  ހިންގާފައިވަނީ  ތަޙްޤީޤު  މައްސަލައިގެ  ޭބނުންނުކުރެވޭނެކަމަށާއި،  މައްސަލާގައި  އެަބޔާން 

ދިނުމަށް   ކަނޑައަޅައި  މައްސަލައެއްކަމަށް  ބާޠިލްކުރަންޖެހޭ  ނުލައި  ެބލުމަކާ  މަޢްޟޫޢީގޮތުން  އެދި މައްސަލަ 

ނަގާފައިވާކަމަށް   ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  ަބޔާން  އެ  ނަޡަރުކުރިއިރު،  ަބލައި  ޝަރީޢަތުން  ހުށަހެޅުމާމެދު  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ަބޔާން ، ސަބުަބތަކަކީމައިގަނޑު    ވާަބޔާންކޮށްފައި އެ  ރެކޯޑިންގ ނެތުމުންނާއި،  ވީޑިއޯ  ނުވަތަ  އޯޑިއޯ  ަބޔާނުގެ  އެ 

ށް ދީފައިނުވާތީކަމަށްވާއިރު، އެަބޔާނުގެ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ  އިންޒާރު ކުއްޖާއަނެގިއިރު، ލިޔުމުން ޤާނޫނީ  
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 3321974ފެކްސް ނަންބަރު:     3332645މާލެ.    ފޯނު ނަންބަރު:    20218،  ޖުވެނައިލް ކޯޓު، ހަވީރީ ހިގުން       

 www.juvenilecourt.gov.mvވެބްސައިޓް:  ׀   admin@juvenilecourt.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 
   19 19 ެގ  ޙާ ފުޞަ  

 Jv-C/2021/39 ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން 

ރެކޯޑް    ހިއްސާކޮށްފައިވާތީ، ތަޙްޤީޤަށް ަބޔާންނެގުމުގައި އޯޑިއޯ އަދި ވޯޑިއޯ ފަހުން  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް  

އިޖުރާ ފުރިހަމަކޮށްފައިކުރުމުގެ  އެއަތު  ދުވަހު   15އޭޕްރިލް    2020ނަމަވެސް،  އެހެން ނގޭކަމާއި،  ވާކަން  ވަނަ 

ނެގިއިރު  ........................ ަބޔާން  ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތީ،  ........................ގެ  ލިޔުމުން  އިންޒާރު  ޤާނޫނީ  އަށް 

ވަނަ   30ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ  އެާބޔާން ނެގުމުގައި، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން  

އޮންނާތީ، އެނގެން  ޚިލާފްވެފައިވާކަން  އާ  )ޅ(  އާއި  )ނ(  ދުވަހު   15އޭޕްރިލް    2020  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ނިންމަމެވެ.  ........................ ނުގަތުމަށް  ަބލައި  ޝަރީޢަތަށް  ަބޔާން  ޤާނޫނާ    ތަޙުޤީޤަށްދީފައިވާ  އެަބޔާން  އަދި 

ނަގާފައިވުމީ،  ޚިލާފަށް މައްސަލައެއްކަމަށް    ޖެހޭ  ބާޠިލްކުރަން  ނުލައި  ެބލުމަކާ  ގޮތުން  މަޢުޟޫޢީ  މައްސަލައަކީ  މި 

 ނުކުރެވެއެވެ. އްޝަރީޢަތަށް ޤަޫބލެ

 

ިބނާކޮށް   މައްޗަށް  ސަަބުބތަކުގެ  ަބޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ޤާނޫނުގެ    ޖިނާއީ  ، ވީމާ،  ވަނަ   117އިޖުރާއަތު 

ގެ    119އާއި    މާއްދާ މާއްދާގެ )ހ(  މަޢުޟޫޢީ   2ވަނަ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުންތަކަކީ،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދަށުން  ވަނަ ނަންަބރުގެ 

ނުލައި   ެބލުމަކާ  ފަގޮތުން  ހުށަހެޅުންތަކެއްނިންމަންޖެހޭ  ނުވަތަދަ  ހުރަ  ކަމަށް  ދިފާއެއްކަދައުވާކުރުމަށް   މަށް ހަކަށްވެދާނެ 

މައްސަލައަކީ  ޝަރީޢަތަށް މި  ކަނޑައަޅަ  ،ގަޫބލުނުކުރެވޭތީ،  މައްސަލައެއްކަމުގައި  ދެވޭނެ  ކުރިއަށް  މައުޟޫޢީ    އިދަޢުވާއާއިގެން 

 ގޮތުން މައްސަލަ ަބލައި ނިންމުމެއް ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅަމެވެ.  

 
                                                                                                  

 
      އިފާޠާމަރްޔަމް      

 ޤާޟީ                                
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