


  
 

 

 

  

 

ވި ައންގާރަ ދުވަހު ޭބްއވި ސުޕްީރމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުންެގ ާޢންމު މަޖިލީހުން  08ފެބުރުވަީރ  2022

އިސްިތއުނާުފ "ކުަޑކުދިން ކުރާ ޖިނާއީ ކުުށގެ މަްއސަލަތައް  SC-REG-01-2022 ފާސްކުރެްއވި ނަންބަރު

( ޢާންމުކުރެވިއްޖެެއވެ. އަިދ 08ފެބުރުވަރީ  2022) މަރުޙަލާގައި ބެލުމުގައި ޢަމަުލކުރާނެ ގޮތުގެ ަގވާއިދު" މިައދު

 ަވނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 22ފެބުރުވަރީ  2022މި ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 
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  SC-REG-01-2022: ނަންބަރު

 

ކުރާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި  ކުޑަކުދިން
  ގަވާއިދު ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

  

)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2020/33ޤާނޫނު ަނންބަރު މި ގަާވއިދަީކ،  )ހ(  .1 އި ނަން ތަޢާރުފާ 
 ޞްލާޙު ވަނަ އި 1( އަށް ކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) 2019/18
ން ބާރު ލިބިގެްނ ދަށުގެ ( ކގެ )ަވނަ މާއްދާ 21 ގެ  އުުމގެ ޤާނޫނު(ގެނަ

 ހަދާފައިވާ ަގވާއިެދކެވެ.
ކުރާ ޖިނާއީ ކުުށގެ ަމއްސަލަތަްއ ުކޑަުކދިން މި ގަާވއިދަށް ިކޔާނީ " )ށ(  

 " ެއވެ.ގަާވއިދުބެުލމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮުތގެ  އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާަގއި
ްއ ކުރާ ޖިނާއީ ކުުށގެ މައްސަލަތަ ކުޑަކުދިންމި ގަާވއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ   .2 މަޤްޞަދު 

ދެވަަނ ކުަޑކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ ލާގައި ބެުލމުގަިއވެސް ޙައިސްތިއުނާފީ މަރު
ގެ ނިޒާުމގެ އަސާސްަތްއ ޢަދުލު ުކޑަކުދިންގެޔާންކޮށްަފއިވާ ބާބުގައި ބަ

ގޮެތްއގެމަތިން، ކުަޑުކދިން ކުރާ ޖިނާއީ  ޓޭކަން ކޯޓުން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެއްހިފެހެ
 އިސްިތުއނާފު މަރުޙަލާގައި ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުންގެ މައްސަލަަތއް ށުކު

 ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫުލތައް ބަޔާންކުރުމެވެ. 
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 

ހައިކޯޓަށް އެދި 
 ހުށަހެޅުން 

ކޮށްފައިާވ  ކޯޓުން ދަށު މައްޗަށް ކުަޑުކއްޖެްއގެޖިނާއީ މައްސަލައެްއަގއި  )ހ(  .3
ޙުކުމެއް، ހަިއކޯޓުަގއި އިްސތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ެއ 

 60މައްސަލަެއއްަގއި ޙުކުމް ކުާރ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 
ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތެގ  )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި

ުކން ނިންމާ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަާކއި ޓްރައިިބއުނަލްތަަގިއވާ ގަާވއިދު
  ޓަށެވެ.ކޯ ދަށު  ންނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުުރމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

 ދުވަހުގެ ( ހަތެއް) 7 ހުށަހަޅާތާ ފޯމު ބުނެފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
ްށ ހައިކޯޓަ  ޓުންކޯ ދަށު އެުކ،ލިޔުންތަކާ ފައިލު، މައްސަަލިއގެ ތެރޭގައި

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 
އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 

 ހުށަހެޅުން 

ތެްއަގއި އެ ކުއްޖާއާ މެދު ޢަކުށެއްގެ ޝަރީ އްޖެްއގެ މައްޗަށް ކުެރވޭ ޖިނާއީކުޑަކު   .4
ކޯޓުގައި ިއސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ސުޕްރީމް ނިންމާ ނިންމުން 

)ފަސްދޮޅަސް(  60ތާރީޚުން ފެށިގެން  ުޙކުމް ކުރި ިއގެއެ ަމއްސަލަހައިކޯޓުން 
އިސްތިއުާނފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ.  ،ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި
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ފޯމާއެކު  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ަގއިއަދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަގާވއިދު
 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ތަކެތިގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތިކަމު

ދަށު ކޯޓުން 
ނެރެފައިވާ އަމުރެއް 
ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ 

ކުރިން ހުށަހަޅާ 
ހުށަހެޅުންތަކާމެދު 

 ނިންމުމެއް  ނިންމާ 
 ކުރުން އިސްތިއުނާފު 

ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިްނ ހުށަހަޅާ  ދަށު ކޯޓުން )ހ(  .5
ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ނިންމާ ނިންމުމެއް، ދައުލަުތެގ ފަރާތުން 
އިސްތިއުނާފުކުރާނަމަ، އެ އަމުރެއް ނެރޭ ނުވަތަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ 

)ާސޅީސް އަެށއް( ގަިޑއިރުެގ ެތރޭގައި އަިދ  48ތާރީޚުން ފެށިގެން 
އަމުެރއް ނެރޭ، ނުވަަތ  ން ހުށަހަޅާނަމަ، ހުށަހަޅާނީ އެއެނޫން ފަރާތަކު

)ދިހައެއް(  10އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަެވގެން 
 ދުވަހުގެ ތެރޭަގެއވެ. 

ސްތިއުނާފުކުުރމަށް އެދި އި މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން  )ށ(  
ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ  ނީ ހައިކޯޓަށް ނަމަ ހުށަހަޅާނީހުށަހަޅަ

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާިއ ގަިއާވ ގަާވއިދު އިޖުރާއަތުގެ 
ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުުރމަށް އެދި 

ސްތިއުނާފުުކރުމަށް އެދި އަދި މިގޮތުން އި ހައިކޯޓަށެވެ.ން ހުށަހަޅާ ފޯމު
އިސްތިއުާނފުކުރުމުގެ  ށަހަޅާނީހު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނަމަ، ނީހުށަހަޅަ

 އްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.ހު
 ކޯޓުން ަދށު ގެމަތިން( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުހމި މާއްދާގެ ) (ނ)  

ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނުަވތަ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ 
ތިއުނާފުުކރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް، އިސް

ިއސްތިއުނާީފ މައްަސލައާ ުގޅޭ ލިެޔކިޔުންތަކަްށ  ފޯމު ހުށަހެޅުމުން، އެ
)ސައުީވސް(  24 ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  އެދޭ ަވގުތުން ފެށިގެން  ކޯޓުން

އިސްތިުއނާފީ ކޯޓަްށ ދަށު ކޯޓުން ގަިޑއިރުގެ ތެޭރަގއި އެިލޔުންތައް 
 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްަދތު ގުނާނީ، މި ގަވާއިދު  )ހ(  .6 މުއްދަތު ގުނާނެގޮތް 
މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހާިއ 

 އެ ދެމެދަށް އަންނަ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަކީ ރަސްމީ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  މި )ށ(  

ބަންދު ދުވަހެއްނަމަ، މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސްކަމުގައި ބަާލނީ ވިދިގެން 
 އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެވެ.

)ހަތެއް(  7ބޭނުމަށްޓަކައި ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( ެގ  13މި ގަާވއިދުގެ  )ނ(  
އެގޮތުްނ ދުވަސް ގުނާީނ، މައްސަލަ ރަިޖސްޓްރީވާ ުދވަހުން ފެށިގެންނެެވ. 

)ހަތެއް( ދުވަސް ގުނުމުގައި މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީވާ ދުވަހާއި ރަސްމީ  7
 ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ 
 ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުން 

ތެއްަގއި ެއ ކުށެއްގެ ޝަރީޢަ ށް ކުެރޭވ ޖިނާއީކުޑަުކއްޖެްއގެ މައްޗަ (ހ)  .7
ށަހަޅަނީ އެދި ހު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްންމާ ނިންމުން ކުއްޖާއާ މެދު ނި

ިއސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްަދއަށް އެދި ހުށަހަޅާ  ،ނަމަކުޑަުކއްޖާގެ ފަރާތުން
ފޯމު އެކަނި ހުށަހެޅުމުންވެސް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ މެދު ގޮތެއް 
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ޖިސްޓްރާރއަްށ ރަބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ފޯމު  ،ނިންމުމަށް
  ލިބިގެންެވއެވެ.

 ތަުކގެ މައްސަލަގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅާ  ވާ ( ަގއިހމި މާއްދާގެ ) (ށ)  
  ޔުންތައް ދަުށކޯޓުން ހޯދާނީ އިސްތިއުނާފީ ކޯޓުންނެވެ.ލިޔެކި

މައްސަލަ ތާވަލު 
 ކުރުން 

ުކްއޖާއަކީ ސްކޫލަކަށް ނުވަތަ ތަޢުީލމު އުނގަންނައިދޭ ހިމެނޭ ކުޑަމައްސަލަިއގައި   .8
ކުއްެޖްއނަމަ، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ތާވަލުކުރަންވާނީ މަރުކަޒަކަށް ކިަޔވަންދާ 

ސްކޫލަށް ނުވަތަ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދޭ މަރުކަޒަށް ހާޒިުރާވންޖެހޭ ގަޑިތަކަށް 
 ދަތިނުވާނޭ ގޮތެްއގެ މަތިންނެެވ.

ޝަރީޢަތަށް 
ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު 

 ފޮނުވުން 

ބަލާއިރު، އަންނަނިިވ ން ކުޑަުކއްޖަކު ކުރާ ކުށަާކގުޅޭ މައްސަލަ ޝަރީޢަތު )ހ(  .9
 ކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުުމެގ އަމުރު ފޮނުވަންވާނެެއވެ.ފަރާތްތަ

 .މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް (1)   

 .މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް (2)
ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަުދެވރިޔާ ނުވަތަ ުކއްޖާގެ މަްޞލަޙަތު  (3)

 ޙިމާޔަތްކުރާ ފަރާތް.
 ދިފާޢީ ަވކީލު.ކުއްޖާގެ  (4)
 ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް ފްޑިޕާޓްމަންޓް އޮ (5)

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ އިތުރުން އަންނަނިިވ  )ށ(  
ފަރާތްތައް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިީލހަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މި މައްާދ ހުރަހެއް 

 ނާޅައެވެ.
 ނު ފަރާތް.ލިބުގެއްލުން  (1)   
މައްސަލައާ ުގޅިގެން ަޝރީޢަތުން ހާޒިރުކުރާ އެންމެހައި  (2)   

 ފަރާތްތައް.
ޔުނިވަރސިޓީަތކާިއ، ކޮލެޖްތަާކއި، ުކޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ިނޒާމާ  (3)   

ތަްމރީން ުކރާ މުއައްސަސާތަކުން ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްަތއް
ދޭ ދަތެެރއިން ކޯޓުން ުހއް ކޯޓަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހޯދުމަށްޓަކައި 

 ފަރާތްތައް.
ކުޑަުކއްޖަކު ކުރާ ކުަށކާ ުގޅިގެން އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ ެގއްލުމެްއ  )ނ(  

ލިބިފައިވާނަމަ، މައްސަަލއިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ބާއްވާ ުދވަހާއި ަގިޑ 
ެގ ޙުކުމްކުރާ ދުވަހާއި ގަިޑ ެގއްލުން ލިބުނު ފަރާތަްށ އިއަދި މައްސަލަ 

އަންގަްނވާނެެއވެ. ެއހެންނަމަވެސް، އެފަރާތުން ޝަރީޢަތުެގ ކޯޓުން 
 މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ނޫނެވެ.

ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި 
ކުޑަކުދިންނާ 

ރަޙްމަތްތެރި ނިޒާމެއް 
 ގާއިމުކުރުން 

ކުއްޖަުކ ޯކޓުގަިއ ހޭދަކުާރ ިޅގެން ހާޒިުރކުރެވިފަިއވާ ކުޑަ ޝަރީޢަތަކާ ގު  .10
ާއއި ކޯޓު ަމރުޙަލާގައި ުކޑަކުދިންނާ ރަޙްމަތްތެރި ނިޒާމެއް  އިއްޔާ ވަގުުތގަ 

އެކަށަެއޅުމުގެ ގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަ ވެފައިވާކަން ޯކޓުްނ 
 ކަށަވަރުކުރަން ވާނެެއވެ. 
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ުކއްޖާ އަދި ކޯޓަށް ޒިޔާރަތްުކރާ ކޮންެމ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ުކޑަ )ހ(  
ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު އަދި އެ ޤާޫނނުގެ ދަށުން ފަރާތަކަށްވެސް، ކުަޑކުދިންެގ 

ހަދާ ގަާވއިދުތައް ފަސޭހަކަާމއެކު ބަަލއި ދިރާސާކުެރވޭެނ އިންތިޒާުމ 
 ކޯޓުން ހަމަޖެއްސުން.

ޝަރީޢަތް ފެށެންދެން ޢާންމުންނާއި ކޯޓުގެ މުަވްއޒަފުންެގ ތެރެއިން  )ށ(  
ާޒމު ކޯޓުްނ މައްސަލައާ ގުޅުންނެތް ފަރާތްތަކާ ަވކިން މަޑުކުެރވޭނެ އިންތި

 ހަމަޖެއްސުން. 
 އެކަީށގެންވާ އަވަސް މިނެްއަގިއ ޝަރީޢަތްފެށުން. )ނ(  
ކުަޑކުދިންނަށް  ކަށްޝަރީޢަތް ކުރެވޭ ތަނާއި ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަ )ރ(  

 ފަސޭހައިން ވާސިލުެވވޭނެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
ވެްސ ކޯޓުން މިނޫންއި އަދި ކުޑަުކއްޖެްއގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގަ  )ބ(  

ުކއްޖަކާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި ކުއްޖާއަށް ދޭހަވާނެ ބަހުރުވަައކުްނ ކުޑަ
 މުޢާމަލާތްކުރުން. 

އިސްލާމް ދީނުގައި ަޙއްދު ައދި ޤިޞާޞް ކަނޑައެޅިަފއިާވ ކުށެްއެގ  )ޅ(  
ކުއްާޖގެ ކަރާާމތަށް އެްއވެސް އުނިކަމެްއ ނާންނާނެ  ،ޝަރީޢަތް

ވިގެްނ ކުރިއަްށ ގޮތެްއގެމަތިން، ުކއްޖާގެ އިުހސާސްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެ 
ގޮތުްނ ކުަޑކުްއޖެއްގެ ަމއްޗަށް ހިންޭގ ޒިޭނގެ ކުެށްއެގ ގެންދިއުން. މި

ޝަރީޢަތެއްަގއި، ތުހުމަތު ކުރެވިފަިއވާ ކުުށގައި ެއކުލެވޭ ބަދުއަޚްލާީޤ 
މަލުތަކުގެ ތަފްޞީލުތައް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ތަކުރާރުކޮށް ޢަ

ނުކިޔުްއވުމާއި ނުވަތަ ޤަްޞދުގައި ލަދުވެތިކަން ނުވަތަ ބިރުވެރިކަްނ 
އިހުސާސްކުުރވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ުކއްޖާއާ ސުވާލު ނުކުުރމާއި އެފަދަ 

 މޭރުމަކުން މުޚާޠަބުނުކުރުން.
 ވީޑިއޯ  އަދި  އޯޑިއޯ 

 ކޮންފަރެންސިންގ
މައްސަލަ  މެދުވެރިކޮށް 

 ހިންގުން 

ރިޢާޔަތްކޮށް އަދި ުކޑަުކއްާޖގެ މަޞްލަޙަތު  ކުޑަުކއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް  .11
ކުޑަުކއްޖެްއެގ ޖިނާއީ ކުށެއްެގ ، ހިމާޔަތްކުރެވޭކަން ކޯޓުން ަކށަވަރުކުމާެއކު

 ކޮށް ޯއިޑއޯ އަދި ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންިސންގ މެދުވެރިމައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް 
ކުޑަކުއްެޖއްެގ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ިމގޮުތން 

އޯޑިއޯ އަދި ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ މައްސަަލއިގެ ޝަރީޢަތް 
ިރއަްށ ކުހިންގުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މައްސަލައެއް  މެދުވެރިކޮށް

މެދުެވރިކޮށް ކޯޓުތަުކެގ  ސިންގކޮންފަރެންިޑއޯ ގެންދާނީ "އޯިޑއޯ އަދި ވީ 
 ޓު ޮއގަސް 06އަުޑއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާބެހޭ ަގވާއިުދ" )

 ންނެވެ.( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތުގެމަތ2020ި
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 

ހާޒިރުގައި މައްސަލަ 
 ހިންގުން 

މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ހިންގަންވާނީ ެއ ގެ ކުޑަުކއްޖެްއގެ ޖިނާއީ ކުށު )ހ(  .12
ކުއްޖާގެ ދިފާޢުަގއި ވަކާާލތުކުރާނެ ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެީހ 

 ލިބިދިނުމާއެކުގަެއވެ.
 މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އެ ކުއްަޖކަށް ޤާނޫނީ ވަކީެލއް  )ށ(  

 ހަމަޖެއްސެން ނެތްނަމަ، ގަާވއިުދ ނަންބަރު 

2021/R-4 ޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން )ދައުލަތުްނ ޤާނ
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ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު( ަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން ދައުލަތުން އެ ކުއްޖަކަްށ 
 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިޭދންވާނެެއވެ. 

ުކއްަޖކަށް ޤާނޫނީ ކުޑަ މި މާއްދާގެ )ށ( ަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދައުލަތުން )ނ(  
ހަމަޖެއްސުމަށް ެއދި އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެިރޔާ ނުވަަތ  ވަކީލަކު

ބަލަދުވެރިޔާ، ުނވަތަ ކުަޑކުިދންގެ ޙައްޤުަތއް ރައްކާތެިރކުުރމުގެ ޒިންމާ 
އޮންނަ ދައުލަތުެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާ، ުނވަތަ ކޯޓުްނވެްސ އެޓަރީނ 

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ތިން، ކުޑަުކއްޖަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަާކ ގޮުތގެމަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  )ރ(  

ނުލައި އެްއވެސް ޝަރީޢަެތއް ބޭްއވިއްޖެނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލެްއެގ 
އެހީތެރިކަމާއެުކ ކުށުން ބަރީަޢވާން މަސަްއކަތްކުރުމަށް ޤާޫނނުއަސާސީެގ 
 ދަށުން އެ ކުއްޖާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓުނީ ކަމުގައި ބަލަންވާނެެއވެ.

ގެ މު މައްސަލަ ނިންމު 
 މުއްދަތު 

 63)ކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .13
ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، ކުޑަުކއްޖަކު ކުރާ ކުަށކާ ުގޅިެގން ހިންޭގ 

)ހައެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގަިއ  6ޝަރީޢަތެއްގެ މައްސަލަ ގިަނެވގެން 
 ނިންމަންވާނެއެވެ. 

އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުން ކުރެ ސަބަބެއް މެދުވެިރވުމުގެ ސަަބބުން،  މި  )ށ(  
ްނވާ މުއްދަތުަގިއ މައްސަލަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔން ވެގެ

ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ކުއްާޖގެ ބެލެނިެވރިޔާއަާށިއ ނިމިފައިނުވާ
. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ޯކޓުން އަްނަގންވާނެެއވެ

)ހަެއއް( މަސްދުވަުހެގ ތެރޭގަިއ  6އަދި ެއގޮތުން އަންގާތާ އިުތރު 
 މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

 ކުއްލިައކަށް ދިމާވާ ކަންކަން. (1)   
 ހައްލުކުރަން ދަތި މައްސަލަ. (2)   
ހުރަހެއް ދިމާވެގެން ކަނަޑެއޅިފައިވާ މުއްދަުތގައި ޝަީރޢަތް  (3)   

 ނިމިފައިނުވުން.
މި މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަަމވެސް،  )ނ(  

ފުރަތަމަ  ގެމަތިން ގޮތު މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާވަނަ  5ގަާވއިދުެގ 
މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ނެރެަފިއވާ އަމުެރއް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިްނ 

ިއސްތިއުނާުފ ، ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް
)ހަތެއް( ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އެ އަމުރާމެދު ނުވަތަ ެއ  7ކުރުމުން، 

 ނިންމުމާމެދު އިސްތިއުނާފީ ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.
މައްސަލަ ނިންމުމާއި 

 ރިޕޯޓު ދޫކުރުން 
ކުޑަުކއްޖަކު ކުާރ ކުށަކާ ުގޅިގެން ހިންގޭ ޝަރީޢަެތއްަގއި، ނިންާމ  )ހ(  .14

އިއްވަްނވާނީ އަިދ އެ ނިންމުން ލިޔުމަށް ތިރިކުރާއިުރ ނިންމުން 
އޮންނަންވާނީ، ުކއްޖާއަށް ފަސޭހައިން ދޭހަވާނެ ޢިބާރާތަކުންނެވެ. އަިދ 
ކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި އެނޫން ޢިބާރާތެްއ ނެތިގެްނ 
މެނުވީ ބޮޑެތި މީހުންގެ މަްއަޗށް ޝަރީޢަތްކުރެވޭއިުރ ބޭނުންކުރާ ފަދަ 

 ރާތްތައް ކުޑަކުދިންނާ ުގޭޅގޮތުން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާެނެއވެ.ޢިބާ
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މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  )ށ(  
ތް ނިމުނުގޮުތގެ ރިޕޯްޓ" ޢަ"ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތް" އަދި "ޝަރީ

ދޫކުރަންވާނީ ުކއްޖާެގ ޒާީތ މަޢުލޫމާތާއި، ުކއްޖާއަީކ ކާުކކަްނ 
 އުނިކުރުމަށްފަހުގަެއވެ. ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު

ކޮީޕަގއި ކުއްޖާައީކ ކާކުކަްނ  )އެކެއް( 1"ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތް" ގެ  )ނ(  
ދެނެގަނެވޭނެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން، ފަނޑިޔާރުން ޮސއިކޮށް، ެއ 

ަގިއ ކޮޕީަގއި "ޢާންމު ކުރުން މަނާ" ކަމަށް ލިޔެ މަްއސަލަިއގެ ފައިލު
 ވާނެެއވެ. ކުރަންފައިލު

މި މާއްދާގެ  އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް،  ގައިމާއްދާގެ )ށ( މި  )ރ(  
 ނުަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮަތށް ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ "ޝަރީަޢތް ނިމު)ނ( ގައި 

ތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ޖުވެަނިއލް ކޯޓަށް ޢަގޮތް" ހިމެނޭ ޝަރީ
 ފޮނުވަން ވާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން،  9މި ގަވާއިުދގެ  )ބ(  
ކުަށކާ ުގޅިގެން އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ ެގއްލުމެްއ ކުޑަުކއްޖަކު ކުރާ 

ތް ޝަރީޢަލިބިފައިވާނަމަ، އެ މައްސަަލއެްއގެ ޙުކުމް ކުރުމާެއކު، 
އްލުން ލިބުނު ފަރާތަށް ކޯޓުން ގެ ގެ ކޮޕީެއއް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

މަޢުލޫމާތު 
 ޢާންމުނުކުރުން 

ގެ ދަށުްނ  (ކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) 2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .15
ހިމާޔަތް ލިބިދެވެންޖެހޭ ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަުލ 

މަޖިލިސްތަކުަގިއ ދެކެޭވ ރީޢަތުގެ އަިދ ޝަޢާންމުކުރުމުގައިެވސް 
ވާހަކަތަާކއި، އެ ނޫންވެސް ުކްއޖާގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި ކުއްާޖައކީ ކާުކކަން 

 ދެނެގަނެވޭނެ ެއއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް ޢާންމުކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.
މައްސަލަތަކުގެ ތާވަާލއި ޝަީރޢަތް ނިމުނުގޮތް ޢާންމުކުރަންވާނީ ކުއްާޖެގ  )ށ(  

 ލޫމާތު އްޖާައީކ ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތާއި، ކުޒާތީ މަޢު
އުނިކުރުމަށްފަހުގަެއވެ. މިގޮުތން ކުއްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރެުހެގ ބަދަލުގަިއ 

  ބޭނުން ކުރަންވާނީ އަންނަނިިވ ގޮތަށެވެ.
ދިނުމުގައި ކުއްާޖގެ ނަމުގެ ބަދަލުަގިއ  ޤަޟިއްާޔއަށް ނަން (1)   

ކުއްޖާގެ ފުރަތަމަ ނަމުގެ ފެށޭ އަކުާރއި ުކއްޖާގެ މަންމަގެ ފުަރތަމަ 
 .ބޭނުން ކުރުންދެނަމުގެ ފެށޭ އަކުރު، ޖުމްލަ ތިން އަކުރު 

 ޝީދާ އަޙްމަދު )މަންމަ(:ރަ ރިޔަމް މަލީ ހުސައިން )ކުއްޖާ(، ޢަ }މިސާލު: 
 { އމރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  

ރިޕޯޓުަގއި ުކްއޖާއަށް  އަދި ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތް (2)   
 ޙަވާލާދިނުމުގަިއ، ުކއްޖާގެ ނަުމގެ ބަދަލުަގއި "ިއސްތިއުނާފު ުކރި

އްޖާ" މިފަަދއިން " ުނވަތަ "ިއސްތިއުާނފު ރައްދުވާ ކުކުއްޖާ
 ުދވާ ނުވަތަ ރައް ކުރި. އަދި މި ގޮތުން އިސްތިއުނާފުބޭނުންކުރުން
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ކުދިންގެ ޢަދަދު ެއކަކަްށވުރެ އިތުރުވާނަމަ، "އިސްިތއުނާފު ކުރި 
ްއޖާ" ވަނަ ކު 1ވަނަ ކުއްޖާ"، "އިސްިތުއނާފު ރައްދުވާ  1

 .މިފަދައިން ބޭނުންކުރުން
މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ހެކިްނނަށް ޙަވާލާ ދިނުމުގަިއ، "ެހކި  (3)   

 .މިފަދައިން ބޭނުންކުރުން"، 2ޔާ "، "ހެިކވެރ1ިވެރިޔާ 
ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތެއްަގއި ެއ  އްޖެްއގެ މައްޗަށް ކުެރޭވ ޖިނާއީކުޑަކު  )ހ(  .16 ފީ ނެގުން 

ކުއްޖާއާމެދު ނިންމާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރަން އެދި ހުށަހަޅަނީ 
 ނީ  ކުރަންވާމައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ، ކުޑަުކއްޖާގެ ފަރާތުންނަމަ

 ނުލައެވެ.ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ނެގުމަކާ 
ޝަީރޢަތް ނިމުނު އެ މަްއސަލަިއގެ މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ކުަޑކުްއޖާއަށް،  )ށ(  

)އެެކއް( ައސްލާ އެްއގޮތްކަުމގެ ތަްއގަނުޑޖަހާފައިާވ  1ރިޕޯުޓގެ ގޮތުގެ 
ކޮޕީއެްއ، ލިޔުންަތކާެއކު ފީައކާ ނުލައި ދޫކުރެވޭެނއެެވ. ނަމަެވސް ރިޕޯޓުެގ 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ރިޕޯޓުަގއި ހިމެނޭ އިތުރު ކޮޕީައކަށް އެދި 
ަފިއވާ އުސޫާލ އެްއގޮްތާވ އެޅިލިޔެކިޔުންތައް ޫދކުރެވޭީނ ކަނޑަ
 ގޮތުގެމަތިން ފީ ނެގުމަށް ފަހުގަެއވެ.

އެހެނިހެން 
 އިޖުރާއަތުތައް ހިނގުން 

ބާރަ  ގެ( ކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) 2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .17
ކުއްޖެްއެގ ާވ ޙައްޤުތަުކގެ އިތުރުްނ، ކުޑަ ވަނަ ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި

ޖިނާއީ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޖިނާއީ ކުެށއްގެ ދަޢުާވގެ ޝަރީޢަތެއްަގިއ، 
ގައި ަބޔާންކުރާ އިޖުރާއަތާ އެްއގޮްތވާ ޮގތުގެމަތިްނ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު 

ންެއވެ. އަދި ޝަރީޢަތުެގ ކަންކުރެވުުމގެ ޙައްޤު ކޮންމެ ުކއްޖަކަށްމެ ލިބިގެ
ލާގައި ެއ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތަްއ ޙަމަރު

 ލިބިގެންެވއެވެ.
މި ގަވާއިުދގައި ކަނޑަެއިޅގެން ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  )ށ(  

ަގާވއިދުަގއިާވ  ގެސުޕްރީމް ކޯޓު  ހައިކޯޓާއި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންކަުމގައި 
 ހިނގާެނއެވެ. އުސޫލުތައް

ހުން ވަނަ ުދވަ 22ފެބުރުވަރީ  2022ފަށާނީ  ދަށް ޢަމަލުކުރަންގަާވއިމި   .18 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން 
 ފެށިގެންނެވެ.

 

 

 




