ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް
ޙާޟިރުވެވޭނީ ކޮންފަރާތްތަކަކަށް؟

މައްސަލަތަކުގައި

ކުޑަކުދިންގެ

ޙިމާޔަތް

މަޞްލަޙަތު

ޝަރީޢަތުގެ

ކުރުމަށްޓަކައި

މަޖިލާހަށް

ކުއްޖާއަށް

ފަރާތްތަކަށް ޙާޟިރުވެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން،

ކުއްޖާގެ

ވާގިވެރިވެދޭނެ

ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ،

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ،އަދި ކުއްޖާގެ ކައުންސިލަރުން

ޖުވެނައިލް ކޯޓު

ހިމެނެއެވެ.

ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކިދާނެތަ؟
ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި ބުނަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ޤާޟީގެ އިޒުނައާއެކު
ބުނެވިދާނެއެވެ.

ޤާނޫނުގައި ބޮޑެތި މީހުނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބު 18
އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނަށްވެސް ދެވިދާނެތަ؟
 10އަހަރުން މަތީގެ ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދެވޭނެއެވެ .އަދި
އެކުދިންގެ މައްޗަށް ކަނ ޑައެޅޭ އަދަބަކީވެސް ހަމަ ޤާނޫނުގައި އެކުށަކަށް
ކަނ ޑައެޅިފައިވާ
ކަނ ޑައެޅެނީ،

އަދަބެވެ.

ނަމަވެސް

ކުޑަކުދިންގެ

މައްޗަށް

އެކުށަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަނ ޑައަޅާފައިވާ އަދަބުގެ 3 / 2

އެވެ .އަދި ކުށް ސާބިތުވާ  1 8އަހަރުންދަށުގެ ކުދިން،
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އޮވެއެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓު

އިޞްލާޙީ

މ.މާތިލަ
ހަވީރީ ހިނގުން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން3321797 / 3332645 :
ފެކްސް3321974 :
އީ-މެއިލްinfo@juvenilecourt.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.juvenilecourt.gov.mv :

1

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއަކީ ކޮބާ؟
" ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު"
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،

އެކަމުގެ

ސަބަބުން

ޙައްލެއްހޯދުމަށާއި،

ކުށްކުރާކުދިންގެ ޢަދަދު މުޖުތަމަޢުގައި އިތުރުވެ
މުޖުތަމަޢަށް

ކުރިމަތިވާންފެށި

އިޚްތިޞާޞްގެ

ގެ ޖަދުވަލު 4

އެހެން ޤާނޫނަކުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ

ތެރޭގައި

ބެލޭނެކަމަށް

ކަނ ޑައެޅިފައިވާ

މައްސަލަތަކުގެ އިތުރަށް ،ޤާނޫނުގައި ކުޑަކުދިން ކަމުގައި ބުނާ

މައްސަލަތަކަށް

ކުދިން ކުރާ ކުށްކުށުގެ މައްސަލަތަކާއި ،ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި

ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާނޭ ވަކި

ބަންދުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް

ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސަންވާނެ ކަމުގައި،

 .16ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުން
 .17ޒިނޭކުރުން

ޖުވެނައިލް ކޯޓަކީ ކޮބާ؟
ޖުވެނައިލް ކޯޓަކީ،

 .15ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅުން

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް

އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ސުޕީރިއަރ

 .18ޓެރަރިޜަމް
 .19ބަނގުރާ ބުއިމާއި ގެންގުޅުން
 .20އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުން /އުފެންދުން
 .21ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ މީހުންނާއެކު ބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލު ހިންގުން
 .22ކުޑަކުއްޖަކާއި އެކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން
 .23މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި ކުޑަކުދިން ކުރާ
ކުށުގެ އެހެނިހެން މައްސަލަތައް.

ކޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަންބަރު  )91 /9ގެ  0 9ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން  ،ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅެނީ

ބެލުމަށް ވަކިކޯޓެއް ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ފެނިގެން  01އޯގަސްޓް 1997

ކޮން ބާވަތްތަކެއްގެ މައްސަލަތަކެއް؟

ގައި އުފެއްދި ކޯޓެކެވެ  01 .އޯގަސްޓް  1997އިން ފެށިގެން،
އޮކްޓޯބަރ

21

 2 0 1 0އާ ހަމައަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓު ހިންގަމުން

ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ
ބާވަތްތަކަކީ:
 .1ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

އައިސްފައިވަނީ" ،ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓު" ގެ ނަމުގައެވެ 21 .އޮކްޓޯބަރ

 .2އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

 2010ގައި "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު" ތަޞްދީޤު ކުރެވުމާއެކު،

 .3ޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވުން

ކޯޓުގެ ނަން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ބަދަލުވެގެން ދިއައީއެވެ.

 .4ޣައިރު ޤާނޫނީއެއްވުމަކުން އަމަން ނަގާލުން
 .5ވައްކަން ކުރުން
 .6މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމާއި
ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި ،ބޭހުގެ ގޮތުގައި
ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމާއި
ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
 .7މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމާއި

ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ކިހިނެއް؟

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ،
ސަރ ވިސްއިން އެކުށާބެހޭ ތަޙުޤީޤެއް ކުރުމަށްފަހު،
ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހަށް

ފޮނުވައިގެން

އެމައްސަލަ
އެ

އޮފީސް

މެދުވެރިކޮށެވެ.

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓަށް
ވަކީލަކު ގެނެވިދާނެތަ؟
ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް ކޯޓަށް ވަކީލަކު
ގެނެވިދާނެއެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓުން
 .8މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި
އަތުގައި ބެހެއްޓުން
 .9މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން
 .10މާރާމާރީ ހިންގުން
 .11މަކަރާ ޙީލަތްހެދުން
 .12ފޭރުން
 .14ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުން

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއް އަޑުއަހަން
ބޭނުންނަމަ އެ ފުރުޞަޠު ލިބިދާނެތަ؟
ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކަކީ ސިއްރު މައްސަލަތަކަކަށްވާތީ އަޑުއެހުމުގެ
ފުރުޞަތެއް ނޯވެއެވެ.

