ފިހުރިސްތު
4

ތަޢާރަފް

5

ކޯޓަށް ދާއިރު ގެންދެވޭނީ ކޮންއެއްޗެއް؟

7

ކޯޓުން ފެނިގެންދާނީ ކޮންބައެއް؟

8

ކޯޓުގައި ހެކިބަސް އަދާކުރުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

8

ދިފާޢީ ވަކީލަށް ހެކިވެރިޔާ ދީފައިވާ ބަޔާން ލިބޭނެތަ؟

9

ކޯޓުގައި ކަންހިނގާ ގޮތް

10

ހެކިބަސް އަދާކުރުމުގައި ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

12

ހެކިބަސް އަދާކުރުމަށްފަހު ދެންވާނީ ކިހިނެއް؟

13

ިއތުރަށް މިމަރުޙަލާގައި އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭނެތަ؟

13

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް

16

ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލައެއްގެ މަރުޙަލާތައް

16

ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ބޭނުންކުރާ މުހިއްމު ބަސްތައް

ތަޢާރަފް
ރ ވަރަށް މާތް އަދި
ހެއްކެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމްގައި ހެކިން އަދާކުރާ ދައު ު
ނ ނޭނގުމާއި ޯކޓަށް
ެއހާމެ މުހިއްމެވެ .ކޯޓާ ބީރައްޓެހިވުމާއި ކޯޓުގައި ކަންކަންހިނގަނީ ކިހިނެއްކަ ް
ޮގސް ހެކިބަސްދިނުމަށް ހިތް ނުތަނަވަސް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
މި ޮފތުން ހެކިންގެ މުހިއްމު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ލިބި އިތުރު ކަންކަން ސާފުވެގެންދާނެ ކަމަށް
އުއްމީދުކުރަމެވެ.

ނ ކުރަމެވެ .މިކަމަށް
ހެކިވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދެމުން ެގންދާ އެއްބާރުލުމުގެ އަގުވަޒަ ް
ށ ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.
ބޑަ ް
ތިޔަ ހޭދަކުރާ ވަގުތަށާއި އުފުލާ ތަކުލީފްތަކަށްޓަކައި ވަރަށް ޮ
ށ ހާޟިރުވެ
މި ޮފތުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާ ގުޅިގެން ހެއްކެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޯކޓަ ް
ސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
ރ ި
ހެކިބަސް އަދާކުރުމުގައި އެއްވެސްކަމެއް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ ޕް ޮ
އޮފީހުގެ ވިޓްނެސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޔުނިޓު(ޑަބްލިޔު.ވީ.އެސް.ޔޫ)ގެ ތިރީގައިވާ
ނަމްބަރުތަކަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެވޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ޯހއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ؛
ރަމަޟާންމަހު 9:00 :އިން  12:30އަ ް
ށ
އެހެނިހެން ަމސްމަހު  8:00 :އިން  14:00އަށް
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ހެ ކި ވެ ރި އެ އް ގެ ހަ އި ސި އް ޔަ ތު

ކޯޓަށް ދާއިރު ގެންދެވޭނީ ކޮންއެއްޗެއް؟
ހެކިބަސް އަދާކުރުމަށް ޯކޓަށް ދާއިރު ޯކޓުން ޮފނުވާފައިވާ ޗިޓާއި ހެކިވެރިޔާގެ އައި.ޑީ ކާޑު ގެންދަން
ވާނެއެވެ.
ށ މިލިޔުންތައް ދެއްކުމުން
ޓ ޮއފިޝަލަ ް
ޯކޓަށް ވަނުމަށްފަހު ރިސެޕްޝަނުގައި އިންނަ ާވ ކޯ ު
ރން މަޑުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ދ ކުރުމުގެ ކު ި
ބސް އަ ާ
(ސެކިއުރިޓީ ޗެކިން) އަށް ފަހުގައި ހެކިން ހެކި ަ
(ވެއިޓިންގ އޭރިއާ) އަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
ލއި ފާސްކުރެވޭނެއެވެ.
ސކިއުރިޓީ ޗެކިންގައި މީހާއާއި ގެންދެވޭ އަތްދަބަސްފަދަ ތަކެތި ބައެއް ފަހަރު ބަ ަ
ެ
ރޢަތް ކުރާ މާލަން) އެއްވެސް އެއްޗެއް ( ޯފނު ،އަތްދަބަސް
ެއއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ޯކޓުރޫމަށް (ޝަ ީ
ަފދަ ތަކެތި) ކޯޓުގެ ހުއްދައެއް ނެތި ނުވެއްދޭނެއެވެ .މިފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުމަށް
ލކަރ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ .މިކަމުގައި ކޯޓު އޮފިޝަލްގެ ެއހީތެރިކަން ލިބިގެން
ކޯޓުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ޮ
ދާނެއެވެ.
ޯކޓަށް ހާޟިރު ވުމުގައި ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިވުމުގެ ސަބަބުން ހެކިވެރިޔާއާއި ކޯޓުގެ ވަގުތު ސަލާމަތް
ވެއެވެ .ބައެއް ޙާލަތުގައި ކޯޓުގައި ތަން ޮކޅެއް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ .އެހެންކަމުން،
އެކަމަށް ތައްޔާރުވެގެން ދިއުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ( .މިސާލަކަށް ރަނގަޅަށް ނާސްތާ ޮކށްގެން/ވަކި
ވަގުތުތަކެއްގައި ބޭސް ބޭނުންކުރާނަމަ އެކަމަށް ތައްޔާރުވެގެން).
ށ ދާއިރު ހެދުން އެޅުމުގައި ޢާންމު
ދ ޯކޓަ ް
ކޯޓު ތެރޭގައި އުޅޭ އުޅުމުގައާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި އަ ި
ނ ވާނެއެވެ.
އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދޭ ް

5

ކޯޓުގެ ރިސެޕްޝަން

6

ހެ ކި ވެ ރި އެ އް ގެ ހަ އި ސި އް ޔަ ތު

ކޯޓުން ފެނިގެންދާނީ ކޮންބައެއް؟
ޯކޓުން ފެނިގެންދާނެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛
ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ؛ ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ތުހުމަތު ކުރެވި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާ
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުގެ ފަރާތުން ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާ ވަކީލުން
ރސިކިއުޓަރުން؛ ޕް ޮ
ޕް ޮ
ދިފާޢީ ވަކީލު؛ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ކުރައްވާ ވަކީލު
ޤާޟީ/ފަނޑިޔާރު/މެޖިސްޓްރޭޓް؛ މައްސަލަ ބައްލަވައިޮ ،ގތް ނިންމަވާ މީހާ
ކޯޓު ޮއފިސަރ؛ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެ ުހންތަކުގައި އިދާރީ ކަންކަމާއި ކޯޓުރޫމުގެ ރައްކާތެރިކަން
ކަށަވަރުކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަވާމީހާ
ެއހެނިހެން މީހުން؛ ޯކޓުން ފެނިދާނެ އިތުރު މީހުންގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ،ޢާންމުން ،ނޫސްވެރިން
ހިމެނޭ

ޝަރީޢަތުގެ މާލަން (ކޯޓު ރޫމް)

7

ކޯޓުގައި ހެކިބަސް އަދާކުރުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު
ނން ދައްޗެވެ.
ެހކިން ކޯޓުގައި ހޭދަ ކުރަން ޖެހޭނީ ކަނޑައެޅިގެން ކިހާ އިރެއްކަމެއް ބު ަ
ބައެއް ފަހަރު ޝަރީޢަތްތައް ހިންގޭ ޮގތުން (މިސާލަކަށް އެއްދުވަހެއްގައި ހުރިހާ
އަޑުއެހުމެއް ޮއންނަ ނަމަ) ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ކޯޓުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ
ކަމެކެވެ.

ށ ވާއިރު މަޤްބޫލު
ޝރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަ ަމކަ ް
ަ
ނމަ ޝަރީޢަތްތައް
އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން އެއްވެސް މީ ަހކަށް އަޑުއެހުމަށް ހާޟިރު ނުވެވިއް ެޖ ަ
ލަސްވެ ،ކެންސަލްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.
މިފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލަ ނުބޭއްވޭ ކަމާއި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ޯކޓަށް ހާޟިރުވާން
ޖެހިދާނެކަން ޯކޓުން ދަންނަވާނެއެވެ.
ށ ޯކޓުން އަންގަވަންދެން ކޯޓުގައި މަޑުކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި ކޯޓު ޮއފިޝަލަކު މައްސަލަ
ވަކި ޮގތަކަ ް
ކުރިއަށްދާ ޮގތް ހެކިވެރިޔާއާ ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ.

ދިފާޢީ ވަކީލަށް ހެކިވެރިޔާ ދީފައިވާ ބަޔާން ލިބޭނެތަ؟
ނވާނަމަ ހަމަހަމަކަމާއި
ެހކިވެރިޔާއަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ސިއްރު ކުރަންޖެހޭ ފަދަ ހެއްކަކަށް ު
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ
ތަހުޤީޤަށް ހެކިވެރިޔާ ދީފައިވާ ބަޔާނުގެ ޮކޕީއެއް ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ ވަކީލާ ޙިއްސާ ކުރެވިގެން
ދާނެއެވެ.
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ހެ ކި ވެ ރި އެ އް ގެ ހަ އި ސި އް ޔަ ތު

ކޯޓުގައި ކަންހިނގާ ގޮތް
ޝރީޢަތުގެ މަޖްލިސް ފެށުމުން ހެކިބަސް އަދާކުރުމަށް ހެކިވެރިޔާ ކޯޓު ރޫމަށް ވައްދާނެއެވެ.
ަ
ޢންމު ޮގތެއްގައި މިކަން ކުރާނީ ކޯޓު ޮއފިސަރެވެ .ބައެއް ފަހަރު ޝަރީޢަތް ފަށާއިރު ހެކިވެރިޔާ
ާ
ބއިންދައިގެން ޝަރީޢަތް ފެށުން އެކަށީގެންވެއެވެ .ހެކިވެރިޔާ ވެއްދުމަށްފަހު ެހކިވެރިޔާއަކީ ކާކުކަން
ަ
ޝރީޢަތުގެ މަޖްލީހަށް ޤާޟީ ސާފު ޮކށްދެއްވާނެއެވެ .އޭގެ ފަހުން ،ހެކިބަސް އަދާކުރުމުގެ ކުރިން
ަ
ހުވާކުރަން ޖެހޭނެކަމާއި ހުވާކުރާނީ ޚަ ިތމުގައި އަތްލައިގެން ކަމަށް ޤާޟީ ސާފު ޮކށްދެއްވާނެއެވެ.
ޚަތިމުގައި އަތް ނުލެވޭފަދަ ޙާލަތެއްގައި ހުރިނަމަ ކުރިން އެކަން ކޯޓު ޮއފިޝަލާ ހިއްސާ ޮކށްފައި
ބޭއްވުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ .ހުވާ ލައިދެއްވާނީ ޤާޟީއެވެ.

ޯކޓަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ވުޟޫ ޮކށްގެން ދިއުން އެދެވިގެންވެއެވެ.
ހުވާ

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މިޤަޟިއްޔާގައި އަހުރެންނާކުރެ ޭވ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައްޔާއި،
ށއި ،ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު އެއްވެސް ބަހެއް
“ ބުނުމަ ާ
ނބުނާ ޮކންމެ ބަހެއްގައި ތެދު
އަދި އަހުރެ ް
ނުބުނުމަށް މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެ.
ޯކޓުތެރޭގައި ޤާޟީ  /ފަނޑިޔާރަށް ނިސްބަތް ޮކށް މުޚާތަބު ކުރާނީ "ޢިއްޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރު /
ޢިއްޒަތްތެރި މެޖިސްޓްރޭޓް ނުވަތަ ޢިއްޒަތްތެރި ޤާޟީ" މިގޮތަށެވެ .ހެކިބަސް އަދާކުރާނީ ޮކޅަ ް
ށ
ުހރެގެންނެވެޮ .ކޅަށް ނުހުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތެއްގައިވާނަމަ އިށީނދެ އިނދެގެން ހެކިބަސް ދިނުމުގެ
ހުއްދައަކަށް ޯކޓުގައި އެދެވިދާނެއެވެ.
ާޤނޫނީ ދާއިރާގައިާ ،ޤޟީންނާ މުޚާޠަބު ކުރާނީ މިގޮތަށެވެ .މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ަގއި މަސައްކަތްކުރައްވާ
ފަނޑިޔާރަށް ކިޔާނީ މެޖިސްޓްރޭޓެވެ .މާލޭގައި ހުންނަ ކުރިމިނަލް ކޯޓާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓަކީ އެއީ
ސޕީރިއާ ލެވެލް ކޯޓެކެވެ .އެލެވެލުގެ ކޯޓުގައި ތިއްބަވާނީ ޤާޟީންނެވެ .މަތީ މަރްޙަލާ (ހައިކޯޓާއި
ު
ސުޕްރީމް ޯކޓު) ގައި ތިއްބަވާނީ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.
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“

ހެކިބަސް އަދާކުރުމުގައި ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަރުޙަލާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހެކިވެރިޔާއާ ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
ރޔާއާ ސުވާލުކުރާނީ
ލބިގެންދާނީ އެހެއްކަކު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށެވެ .ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހެކިވެ ި
ި
ދއުލަތުން ސުވާލުކުރާނީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހެކިވެރިޔާ
ރސިކިއުޓަރ/ދައުލަތުގެ ވަކީލެވެަ .
ޕް ޮ
ފުލުހުންނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެންނެވެޯ .ކޓުން ސާފުކުރާ ހެކިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު
ފިޔަވާ އެއްވެސް ޒާތީ މަޢުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރުމަށް ދައުލަތުން ސުވާލެއް ނުކުރާނެއެވެ.
ދން ފުރުޞަތު ދެއްވާނީ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ ވަކީލަށެވެ.
ދައުލަތުގެ ވަކީލު ސުވާލުކުރުމަށްފަހު ެ
ނނަމަ އެއިން ޮކންމެ
ބައެއްފަހަރު އެއްމައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ލިބޭ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިމެ ޭ
މީހެއްގެ ވަކީލަށްވެސް ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއންނާނެއެވެ .އަދި ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ދިފާޢީ
ވަކީލަކާ ނުލާ ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ހެކިވެރިޔާއާ ސުވާލު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ
ލކުރާ މަރުޙަލާ ކަމަށް ވުމާއެކު ދިފާޢު ބިނާކުރާ ކަންކަމަށް
ކަމެކެވެ .މިމަރުޙަލާއަކީ ދިފާޢުން ސުވާ ު
ފަހިވާ ޮގތަށް ދައުލަތުން ސުވާލުކުރި ދާއިރާގެ ތެރެއިން ސުވާލުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .އަދި
ހަމައެއާއެކު ޤާޟީ/ފަނޑިޔާރު ސުވާލުކުރެއްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.
ިމކަން މި ޮގތަށް ހިނގަނީ ،ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ،ކުށުގެ ތުހުމަތު ަގއި ހުންނަ މީހާއަށް
ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤަކަށްވާތީއެވެ.
ހެކިބަސް އަދާކުރުމުގައި ހެކިވެރިޔާއާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭންވާނީ ރަނގަޅަށް އަޑުއަހައި
ސުވާލު ފަހުމްވުމަށްފަހުގައެވެ .ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަގުތު
ބނުންކުރުމާއި ސުވާލު ސާފުނުވާނަމަ އިތުރަށް ސާފު ޮކށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދުމާއި ޖަވާބު ނޭނގޭ
ޭ
ސުވާލެއް ޮކށްފިނަމަ ނޭނގޭކަން ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއންނާނެއެވެ .ހެކިވެރިޔާ ހާޟިރުކުރެވުނު
ބދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ބނުމާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަންކަމާ ގުޅިގެން ދިފާޢުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާ ު
ޭ
ރކަމާއެކު ކަށަވަރު މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަކީ ހެކިވެރިޔާގެ
ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ތެދުވެ ި
ޒންމާއެކެވެ .ކޯޓުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް ރެ ޯކޑު ޮކށް ،އޭގެ ފަހުން ލިޔާނެއެވެ .ވީމާ ،ހެކިބަސް ދޭއިރު،
ި
އަދި ޯކޓުގައި ވާހަކަ ދައްކާއިރު ސާފު ޮކށް ލަސްލަހުން ވާހަކަދެއްކުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ެހކިވެރިޔާ ހެކިބަސް އަދާކުރުމުގައި ތެދުވެރިވާންވާނެއެވެ .ގަސްތުގަ ިއ ދޮގު
ހެކިބަހެއް ކޯޓުގައި ދީފިނަމަ ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ހެކިވެރިޔާއާމެދު ކުރަންޖެ ޭހ ޙާލަތެއް
މެދުވެރިވެދާނެއެވެ .އެއީ ދީނީ ޮގތުންވެސް ނަހީ ކުރައްވާފައިވާކަމެކެވެ.
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މީގެ އިތުރުން ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ގެއްލޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް ސަމާލު ަކން ދޭން ވާނެއެވެ.
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ގެއްލޭ ކަންކަމަކީ ،ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ،އަޑުގަދަ ޮކށް ،ހުތުރު
ބސްބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ،ކޯޓުގެ ނިޒާމު ގެއްލުވާލެވޭ ކަހަލަ ކަންކަމެވެ .ކޯޓުގެ މަސައްކަތް
ަ
ުކރަން ދަތިވާ ޮކންމެ ކަމަކީވެސް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ގެއްލޭ ކަމެކެވެ .އެކަހަލަ ކަންކަމަށް ވަގުތުން
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ،މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ޤާނޫނުން ލިބިގެންވެއެވެ.
ހެކިބަސް އަދާ ޮކށް ނިމުމުން ޤާޟީ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރު ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަސް ނަގާ ނިމުނީކަމަށް
ވިދާޅުވާނެއެވެ.
ކޯޓުގައި ވާހަކަ ދައްކާނީ ދިވެހި ބަހުގެ ޢާންމު ޮކށް ވާހަކަ ދައްކާއުޅޭ ބަހުރުވައިންނެވެ .ހެކިވެރިޔާ
ިމބަހުރުވައަށް ފަރިތަ ނޫންނަމަ ،ނުވަތަ ވަކި ރަށެއްގެ ބަހަކުން ދައްކާ ވާހަކަ ސާފު ާވން ދަތިނަމަ،
އެކަން ޯކޓާ ޙިއްސާކުރުމުން އެކަމަށް އެހީތެރިކަން ޯފރު ޮކށްދެއްވާނެއެވެ.
ސ އަދާ ޮކށް ނިންމުމަށްފަހު
އެހެން ހެކިންނާއެކު ވެއިޓިންގ އޭރިއާގައި ބޭތިއްބޭ ޙާލަތްތަކުގައި ހެކިބަ ް
ނ ހެކިންނާއެކު ހެކިބަސް
އެތަނަށް ހެކިވެރިޔާއަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ .އެމައްސަލައެއްގައި ،އެހެ ް
ރމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް
ދިނުމާގުޅޭ ޮގތުން ނުވަތަ މައްސަލައާ ގުޅޭ ޮގތުން އެއްވެސް މަޝް ަވރާ ކު ު
ނޫނެވެ.
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ހެކިބަސް އަދާކުރުމަށްފަހު ދެންވާނީ ކިހިނެއް؟
ނމުމުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖްލީހުގައި ހެކިވެރިޔާ ދެއްކިވާހަކަތައް ބަޔާނަކަށް(ލިއުމަށް)
ހެކިބަސް އަދާ ޮކށް ި
ސއި އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން ޮއންނަންވާނެއެވެ.
ޮ
ިތރިކުރެވޭނެއެވެ .މި ބަޔާނުގައި ހެކިވެރިޔާގެ
ސއި ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް ކޯޓު ޮއފިޝަލާ
ޮ
ހެކިބަސް އަދާކުރާ ދުވަހު ހެކިވެރިޔާ ބަޔާނުގައި
ާވހަކަދައްކައިގެން ފަސޭހަ ވަގުތެއްގައި ކޯޓަށް ޮގސް އެކަން ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއންނާނެއެވެ.
ހެކިބަސް އަދާކުރުމަށްފަހު އެކަމާ ގުޅޭ ޮގތުން ހެކިވެރިޔާގެ އެއްވެސް ޝުޢޫރެއް ،އިޙުސާސެއް
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވިޓްނެސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް
ިހއްސާ ޮކށްލަން ޮއތްނަމަ ޕް ޮ
ޔުނިޓާ ޯފނު މެދުވެރި ޮކށް ނުވަތަ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހުގައި ވެސް ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
ޮއންނާނެއެވެ.
ަމއްސަލައެއްގައި ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގާ ނިމުމުން މައްސަލާގައި ހުރި ެއހެނިހެން ހެކިތަކާއި
ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ބިނާ ޮކށް މައްސަލާގައި ޮގތެއް
ޤާޟީ ނިންމަވާނެއެވެ .މައްސަލަ ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި/ޤަރީނާ (އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް
ނެތް މިންވަރަށް) ލިބިފައިވާނަމަ މައްސަލަ ސާބިތުވި ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާނެއެވެ .އޭގެފަހުގައި
ދަޢުވާލިބޭ މީހާއަށް ލިބެންޖެހޭ އަދަބު ކަނޑައަޅާނެވެ .ދެން ޮއންނާނީ އެއަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމެވެ.
މައްސަލަ ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި/ޤަރީނާ ލިބިފައި ނުވާނަމަ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާކަމަށް
ކަނޑައަޅުއްވާނެއެވެ .އެހިސާބުން ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ މިނިވަންވީއެވެ.
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ،ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ނުވަތަ ޖުވެނައިލް ޯކޓުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ރަނގަޅު
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށް
ނންކަމަށް މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ލިބުނު މީހާއަށް ނުވަތަ ޕް ޮ
ޫ
ޓށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ެފންނަ ޙާލަތުގައި ،އެމައްސަލަ އަލުން ބަލައިދިނުން އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ ަ
ިމއަށް ކިޔަނީ އިސްތިއުނާފު ކުރުމެވެ .މިއީވެސް ،ޤާނޫނުއަސާން ލިބިދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ.
ދތުތަކެއް ޤާނޫނު ަގއި އޮވެއެވެ .އިސްތިއުނާފްކުރި ނު ުކތާތަކަށް ދެފަރާތުން
ެއކަމަށް ވަކި މުއް ަ
ަހއި ޯކޓަށް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ ދައްކަން ހައިކޯޓުގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާނެއެވެަ .ހއިކޯޓުގެ މަރްޙަލާގައި
ނންނާނެއެވެ .އިސްތިއުނާފުކުރާ ނުކުތާތަކަށް ހައި ޯކޓުން ބަލައި،
ޢންމު ޮކށް ހެކިން ާހޒިރުކުރުމެއް ޯ
ާ
ަހއި ޯކޓުން އަލުން މައްސަލައިގައި ޮގތެއް ނިންމާނީއެވެ .ދަށުކޯޓުގެ ޙުކުމް ރަނގަޅުނަމަ ،އެޙުކުމް
ދަމަހައްޓާނެއެވެ .އެޙުކުމް ރަނގަޅުނޫންނަމަ ،ދެ ޮގތަކަށް މައްސަލަ ނިންމިދާނެއެވެ .އެއީ ،ދަށުކޯޓުގެ
ލން ހައި ޯކޓުން ޙުކުމެއް ކުރުން ނުވަތަ އަލުން އެމައްސަލަ ބެލުމަށް ދަށު ޯކޓަށް
ުޙކުމް ބާޠިލު ޮކށް އަ ު
ޮފނުވުމެވެ.
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ހައި ޯކޓުން މައްސަލަ ނިންމަވާ ޮގތާމެދު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މީހަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ،
އެމައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ޯކޓަށް އަނެއްކާވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ އެންމެ މަތީ އަދި
ެއންމެ ފަހުގެ ނިން ުމން ނިންމާ ކޯޓެވެ .އެކޯޓުގައި ޢާންމު ޮގތެއްގައި ބަލާނީ ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކެވެ.
އެހެންކަމުން ،ހެކިން ހާޒިރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަނެއްކާވެސް ކުޑަވާނެއެވެ .ސުޕްރީމް ޯކޓުންވެސް
ަހމަ ހައި ޯކޓުން ނިންމާ ދެ ޮގތުން ކުރެ ޮގތަކަށް ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއންނާނެއެވެ .ސުޕްރީމް
ޯކޓުން ނިންމާ ނިނމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ .އެހިސާބުން މައްސަލަ ނިމުނީއެވެ.
މައްސަލައެއް ހައި ޯކޓަށް ނުވަ ަތ ސުޕްރީމް ޯކޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގަ ިއ ހުށަނާޅައިފިނަމަ،
ނ ްއ ނުބެލޭނެއެވެ.
ނ އެ ނިމުނީއެވެ .އިތުރަކަށް އެމައްސަލައެއް ދެ ެ
ދން އެމައްސަލަ އެހިސާބު ް
ެ

އިތުރަށް މިމަރުޙަލާގައި އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭނެތަ؟
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ
ިއތުރު މަޢުލޫމާތުެ ،އހީތެރިކަން މިމަރުޙަލާގައި ބޭނުންވާނަމަ ޕް ޮ
ވިޓްނެސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޔުނިޓާ (ޑަބްލިޔު.ވީ.އެސް.ޔޫ) ގުޅުމަށް އެދެމެވެ.
ވިޓްނެސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ސަރިވިސް ޔުނިޓުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ދަޢުވާ އުފުލާ މަރުޙަލާގައާއި
ޝރީއަތުގެ މަރުޙަލާ ަގއި ހެކިންނަށާއި އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެ ީހތެރިކަން ޯފރު ޮކށްދީ،
ަ
ރސިކިއުޓަރުންނާއި ހެކިވެރިންނާ ގުޅުވައިދީ ،އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަން ަކން ކުރުމެވެ .ޖިނާއީ
ްޕ ޮ
ރސިކިއުޓަރުންގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވުމުގައި ހެކިން އަދާކުރާ ދައުރަކީ
ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ،ޕް ޮ
މުހިންމު ދައުރެކެވެ.

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް
ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް އެކުލެވިގެންވަނީ މައިގަނޑު  4ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ؛
ާޤނޫނު ތަންފީޒްކުރާ އިދާރާތައް (މައިގަނޑު އިދާރާ އަ ީކ ޕޮލިސް -ރާއްޖޭގައިނަމަ ދިވެހި
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް)
ކޯޓްތައް
ރސިކިއުޝަން އާއި ދިފާޢީ ވަކީލުން އަދި
ޕް ޮ
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް( /މައިގަނޑު އިދާރާ އަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް)
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ މީހުންނާ މެދު އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާ ފަރާތަކީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ
ނޒާމުގައި ފުލުހުންނެވެ .އެ ޮގތުން ،މުޖުތަމަޢު ކުށްކުރާ މީހުންގެ ކިބައިން ރަ ްއކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި
ި
ރލުކުރުމާއި ،ކުށުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ،ކުށަށް އަރައިގަންނަ މީހުން
ރަށުތެރެ ޕެޓް ޯ
ހައްޔަރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.
މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ޮކށް ނިންމުމަށްފަހު ދަޢުވާކުރުމާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ދެން ޮފނުވާނީ
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށެވެ
ޕް ޮ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ރސިކިއުޝަންގެ މަރުޙަލާގައި ތަޙްޤީޤް ޮކށް ނިންމުމަށްފަހު ދަޢުވާކުރުމާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި
ޕް ޮ
ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ދިރާސާ ޮކށް
ދަޢުވާކުރެވެންހުރި މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ޖިނާއީ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ކުރާ
އެންމެހާ ދަޢުވާތަކާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

ކޯޓް ތައް
މި ނިޒާމް އެކުލެވިގެންވަނީ މެޖިސްޓްރޭޓުން/ޤާޟީ/ފަނޑިޔާރުންނާއި ލީގަލް ޮއފިސަރުންނާއި ކޯޓުގެ
މަސައްކަތްތައް ކުރާ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށެވެ.
މި ނިޒާމުގައި  3މަރުހަލާއެއްގެ ޯކޓުތައް ހިމެނެއެވެ .އެއީ
ސުޕްރީމްކޯޓު

ހައިކޯޓު

ދަށު ކޯޓުތައް

ދަށު ޯކޓުތައް ބެހިގެންވަނީ ސްޕީރިއަރ ޯކޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
ސްޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަކީ
ްކރިމިނަލް ކޯޓު  -ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އިޚްތިޞާސްލިބޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް
ބަލާކޯޓް
ޖުވެނައިލް ޯކޓު  -ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޯޓު
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ހެ ކި ވެ ރި އެ އް ގެ ހަ އި ސި އް ޔަ ތު

ޑްރަގު ކޯޓު  -ޑްރަގު ބޭނުންކުރާކަމަށް އިޢްތިރާފްވާ އަދި ފަރުވާގެ ފުރުޞަތު ޮއތް މީހުންގެ
ބލާ ކޯޓު
މައްސަލަ ަ
ފެމެލީ ޯކޓު  -އިޚްތިޞާސްލިބޭ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ބަލާ ޯކޓު އަދި
ސިވިލް ޯކޓް  -އިޚްތިސާސްލިބޭ މަދަނީ މައްސަލަތައް ބަލާކޯޓު
ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތަކާއި ،މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި ޓެރަރިޒަމް ކުށުގެ މައްސަލަތަކާއި
މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު އެއްލައްކައިން މަތީގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކާއި ހިއުމަން
ޓޗަރގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އިޚްތިޞާޞް ލިބޭ ހުރިހާ
ޓްރެފިކިންގ މައްސަލަތަކާއި އެންޓި ޯ
ބާވަތެއްގެ މައްސަލަތަކެއް މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުތަކަށް ބެލޭނެއެވެ.
ނމުން ރަނގަޅުކަމަށް
ނ ހައިކޯޓަކީ ދަށު ޯކޓުތަކުން ނިންމާ ނި ް
މަތީ މަރުޙަލާގެ ދެ ކޯޓުގެ ތެރެއި ް
ނމުމެއް ރަނގަޅުކަމަށް
ނފެންނަނަމަ ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާ ަފށް ހުށަހަޅާ ކޯޓެވެ .ހައި ޯކޓުން ނިންމާ ނި ް
ު
ނުފެންނަނަމަ ދެން ހުށަހަޅާނީ ެއންމެ މަތީ ކޯޓު ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ .އެކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ
އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ.
ުތހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނ ަޑއަޅާނީ ކޯޓުންނެވެ.
ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާއަށް މި މަރުޙަލާގައި ކިޔަނީ ދަޢުވާލިބޭ މީހާއެވެ .މި މަރުޙަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ
މީހާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއާއި ހެކިތަކުން ދިފާޢުވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.
އެއަށްފަހު އޭނާގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުނުކުރެވޭނަމަ
އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމާނެއެވެ .އެ މީހަކު ކުށް ޮކށްފަ ިއވާކަން އެކަށީގެންވާ
ިމންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ،ސާބިތުވާނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަ ަމށް ކަނޑައަޅާނެއެވެ.
އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޙާލަތުގައި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބު
ޤާޟީ ކަނޑައަޅާނެއެވެ .މިސާލު :ޖަލަށްލުން ،ގޭގައި ބަންދުކުރުން ޖޫރިމަނާކުރުން .ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ
ަމށްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމް ކުރުމަށް ފަހު ދެން ޙަވާލު ކުރާނީ ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި
ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ނ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އަދަބުތައް ތަންފީޒު ކުރުމާއި ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ
މި މަރުޙަލާ އެކުލެވިގެންވަ ީ
ބރާ މުޖުތަމައަށް ގެނައުމުގެ މައްޗަށެވެ.
މީހުން އިޞްލާޙުވެ އަނ ު
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ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލައެއްގެ މަރުޙަލާތައް
ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް އެކުލެވިގެންވަނީ މައިގަނޑު  4ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ؛

މަރުޙަލާ 1
މީހަކު ކުށެއްކުރުން (މިސާލު :މީހަކަށް ވަޅިއަކުން ހަމަލާދިނުން) /ޕޮލިހުންގެ ސަމާލުކަމަށް
ގެނައުން

މަރުޙަލާ 2
ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކުރަން ފެށުން

މަރުޙަލާ 3
ކުށުގެ ބާވަތަށް ބަލައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކުރުން

މަރުޙަލާ 4
ުތހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ބަންދު ޮކށްފައި ވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ޯތ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި
އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވުނުތާ ގިނަވެގެން  24ގަޑިއިރުތެރޭގައި ޮގތެއް ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ
ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކުރުން

މަރުޙަލާ 5
ށ ނިންމުމަށްފަހު މައްސަލާގައި ދަޢުވާކުރުމާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި
ތަޙްޤީޤު ޮކ ް
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށް ހުށަހެޅުން
ޕް ޮ
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ހެ ކި ވެ ރި އެ އް ގެ ހަ އި ސި އް ޔަ ތު

މަރުޙަލާ 6
މައްސަލާގައި ދަޢުވާކުރަން ނިންމާ ޙާލަތުގައި ދަޢުވާ ޯކޓަށް ހުށަހެޅުނ

މަރުޙަލާ 7
ނ ކުރިއަށް ގެންދިއުން -އިބްތިދާއީ
ޝރީޢަތު ެގ ކުރީގެ މަރުހަލާ ކަމުގައިވާ އިބްތިދާ ީއ އަޑުއެހު ް
ަ
ށ ދަޢުވާ ައށް ޖަވާބުދާރީ ވުން
އަޑުއެހުމު ަގއި އަންނަނިވި ޮގތްތަކުންކުރެ ޮގތަކަ ް
ކުށަށް އިޢްތިރާފްވުން ނުވަތަ

ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުން

މަރުޙަލާ 8
ިއޢްތިރާފްވާ ޙާލަތުގައި އެ މައްސަލައެއް އަވަސް ނިޔާއިން ނިންމުން -އިންކާރު ުކރާ ޙާލަތުގައި
ޝރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށެހެޅުންތަކަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ .އެއަށް ފަހު ދަޢުވާ
ަ
ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ޝަރީޢަތަށް ހެކި ހާމަ ޮކށް ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް
ދާނެ.

މަރުޙަލާ 9
ށ ކަނޑައަޅާ ޙާލަތުގައި ޙުކުމް
ުޙކުމް ކުރުން -ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަ ް
ށ ސާބިތުނުވާކަ ަމށް ކަނޑައަޅާ
ުކރުން ލަސްނު ޮކށް ބާއްވާނެ -ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކު ް
ޙާލަތުގައި ހަމަ އެ މަޖިލީހުގައި ޙުކުމް އިއްވާނެއެވެ.

މަރުޙަލާ 10
ުޙކުމް ތަންފީޒް ކުރުން :ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހާ ކަރެކްޝަންސް
އާ ޙަވާލުކުރެވޭނެ
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މަރުޙަލާ 11
ިއސްތިއުނާފް ކުރުން :ދަށު ޯކޓުން ނިންމި ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ފެންނަ ޙާލަތުގައި
ދައުލަތުން ނުވަތަ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރާނެ.

ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ބޭނުންކުރާ މުހިއްމު ބަސްތައް
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ޕީ.ޖީ

ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ޕް ޮ

ޕީ.ޖީ ޮއފީސް

ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީސް
ޕް ޮ

ކޯޓު

ދިވެހިރާއްޖޭ ެގ ސުޕްރީމް ޯކޓް/ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ރޓް ކޯޓުތައް
މެޖިސްޓް ޭ

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ

ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ތުހުމަތު ކުރެވި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާ

ރސިކިއުޓަރުން
ޕް ޮ

ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާ
ޕް ޮ
ވަކީލުން

ދިފާޢީ ވަކީލު

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ކުރައްވާ ވަކީލު

ޤާ ޟީ /ފަނ ޑި ޔާ ރު/
މެޖިސްޓްރޭޓް

މައްސަލަ ބައްލަވައިޮ ،ގތް ނިންމަވާ މީހާ

ޯކޓު ޮއފިސަރ

ނކަމާއި ޯކޓުރޫމުގެ ރައްކާތެރިކަން
ދރީ ކަ ް
ޝރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި އި ާ
ަ
ކަށަވަރުކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަވާމީހާ

ފުލުހުން

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރާ އިންވެސްޓިގޭޓަރު

ހައި ޯކޓް/ކްރިމިނަލްކޯޓް/
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