`

`

ޑްރަގް ކޯޓު
މާލެ،

ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަން

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު

ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާރީޚް:

 51ޖުލައި 2556

އުސޫލުގެ ޤާނޫނީ އަސާސް

ނބަރު ( 22/2555ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  00ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ޤާނޫނު ނަ ް

މުރާޖިޢާކުރި ތާރީޚް

 56އޭޕްރިލް 2551

 .5އުސޫލުގެ މަޤްޞަދު
ޝން އަމުރެއްގެ ދަށުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ
 5.5މި އުސޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ ރީހެބިލިޓޭ ަ
ފަރާތެއްގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމުގައި ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ.

 .2މާނަކުރުން
ރީހެބިލިޓޭޝަން

ޤާނޫނު

އަމުރު:

ލޓޭޝަން އަމުރު.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރީހެބި ި
ޤާނޫނު

ކޯޓު

ނބަރު
ނަ ް
ނަންބަރު

51/2555
51/2555

(މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ
(މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ

ނނު)ގެ
ޤާ ޫ
ޤާނޫނު)ގެ

0
50

ވަނަ
ވަނަ

މާއްދާގައި
މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑްރަގް ކޯޓު.

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު

ގ
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ މީހެއް ެ

ހުއްޓާލުން

ވ
ޝން އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ އަމުރުގެ ދަށުން ބައިވެރިކޮށްފައި ާ
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުން.

ފުރަތަމަ ޙުކުމް

ފއިވާ ދަޢުވާ އަޑުއަހައި ،އޭނާގެ
ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލާ ަ
އ
ފވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުެ ،
ކށް އޭނާ އިޢުތިރާ ު
މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ކުށަށް ނުވަތަ ކުށްތަ ަ
ކުށް ނުވަތަ ކުށްތައް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އޭނާގެ މައްޗަށް ޑްރަގް
ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް.

ހުށަހެޅުން

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމަށްއެދި ޤާނޫނީ ގޮތުން އިދާރާއަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.

މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :

ވެބްސައިޓްwww.drugcourt.gov.mv :

 .6އުސޫލު
 6.5ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމަށް އެދެވިދާނެ ފަރާތްތައް
6.5.5

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  85ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ،
ޓމުންދާ
ޝނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއިންނާއި ،ފަރުވާހޯދާ ފަރާތް ބަލަހައް ަ
ނ ަ
ފަރުވާހޯދާ ފަރާތުންނާއިޭ ،
މަރުކަޒުން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 6.2ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމަށް އެންގިދާނެ ޙާލަތްތައް
6.2.5

ތިރީގައިމިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހުއްޓާލުމަށް ކޯޓުން އެންގިދާނެއެވެ.
 6.2.5.5މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  85ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން.
 6.2.5.2ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށްކުރެވޭ ޝަރުޠުތަކާއި،
އެ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވުމުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ފަރުވާގެ
ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލަންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން.
ނ
ނގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  23ވަ ަ
ނނަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހި ް
ނންކުރާ މީހު ް
 6.2.5.6މަސްތުވާތަކެތި ބޭ ު
ވ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން.
މާއްދާގެ (ނ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ

 6.6ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
6.6.5

ފަރުވާ

ހޯދާފަރާތެއްގެ

ގ
ފަރުވާ ެ

ޕްރޮގްރާމެއް

ހުއްޓާލުމުގެ

ހުށަހެޅުމެއް

ލިބުމާއެކު

ހޅުމުގެ
ހުށަ ެ

މއްދާގެ
ގ  85ވަނަ ާ
ކއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު ެ
ނ ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު މަސްތުވާތަ ެ
ލިޔެކިޔުންތައް ހަމައަށް ހުރިކަ ް
ޓސް ދޭންވާނެއެވެ.
ދަށުން އިދާރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ ނޯ ި
6.6.2

ފަރުވާއިން

ވަކިކުރުމަށް

ށހެޅިފައިވާކަމުގެ
ހު ަ

ނޯޓިހާއެކު،

ފަރުވާގެ

ޕްރޮގްރާމު

ހުއްޓާލުމާމެދު

ނއެވެ .މި އަމުރުގައި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު
ގޮތެއްނިންމުމުގެއަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވާ ެ
ނ
އޑުއެހުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ،އަޑުއެހު ް
ހުއްޓާލުމާމެދު ގޮތެއްނިންމުމުގެ ަ
އވިޔަސް
ކލަކު ޢައްޔަންނުކުރެވުނު ކަމުގަ ި
ކ ޢައްޔަންކުރުމަށާއި ،ޤާނޫނީ ވަ ީ
އޮންނަ ދުވަހަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަ ު
ގއި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ކޯޓަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނެކަމު ަ
6.6.6

ތކުގެ ތެރެއިން މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ަ
ނރަލްގެ
ށހަޅާ ހާލަތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ ެ
ޖންސީން ހު ަ
މީހަކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމަށް އެ އެ ެ

މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :

ވެބްސައިޓްwww.drugcourt.gov.mv :

އޮފީހަށް ނޯޓިސް ދިންނަމަވެސް ،ފަރުވާއިން ވަކިކުރުމުގެ އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެ އޮފީހަށް
އަންގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
6.6.1

އންނަ ދުވަހު އެ އަޑުއެހުމުގައި ފަރުވާގެ
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމާމެދު ގޮތެއްނިންމުމުގެ އަޑުއެހުން ޮ
ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމަށް އެދޭ ސަބަބާއި ،އެ ކަމުގެ ރައްދުގައި ބުނާ އެއްޗެއް އޮޅުންފިލުވައި
މަޙުޟަރުކުރަންވާނެއެވެ.

6.6.0

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމާމެދު ގޮތެއްނިންމުމުގެ އަޑުއެހުމުގައި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމަށް
ނ އަމުރު ނިމުމަކަށްގެނެސް ،ފުރަތަމަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން އަންގައި،
ބލިޓޭޝަ ް
ނިންމައިފިނަމަ ،ރީހެ ި
ފަރުވާއިން ވަކިކުރެވުނު ފަރާތް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްއާ
ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

6.6.3

ގއި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާނުލައި
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމާމެދު ގޮތެއްނިންމުމުގެ އަޑުއެހުމު ަ
ތތަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
ފނަމަ ،ކަމާބެހޭ ފަރާ ް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައި ި

6.6.1

ތ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމާމެދު
ހޅިފައިވާކަމުގެ ނޯޓިސް ނުވަ ަ
ފަރުވާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުށަ ެ
ގޮތެއްނިންމުމުގެ އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު
ލިބުމަށްފަހު ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،އެމީހެއްގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ފަރުވާއިން ވަކިކުރުމާމެދު ގޮތެއް
ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6.6.8

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސްނެގުމަކަށް ފަރުވާއިން ވަކިކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި މަތީގައިވާ އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުން
ލާޒިމެއްނޫނެވެ.

މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :

ވެބްސައިޓްwww.drugcourt.gov.mv :

