ޓޯޗަރ އާއި އެނޫންވެސް އިހާނެތި އަނިޔާގެ
މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ލިޔުން
ފެކްޓް ޝީޓް :ފަނޑިޔާރުންނާއި ޕްރޮސެކިޓަރުންނަށް
ޓޯޗަރ އާއި އިހާނެތި އަނިޔާގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ލިޔުމަކީ ކޮބާ؟
ޓޯޗަރ އަދި ރަޙުމްކުޑަ ،ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖއިގެ އަމަލުހިންގުން ނުވަތަ އަދަބު (އެނޫން އިހާނެތި އަނިޔާ)ގެ މެޑިކަލް ލިޔުންކަމުގައި ބެލެވޭނެ
ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
● ●މެޑިކަލް ރެކޯޑްތައް  -ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ހާލަތުގެ؛
● ●ޖިސްމާނީގޮތުން ލިބިފައިހުންނަ ޒަޚަމްތަކުގެ ފޮޓޯ؛ އަދި
● ●ކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑޮކްޓަރުން އަނިޔާލިބިފައިވާ މީހަކު ބެލުމަށްފަހު އެމީހަކަށް ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި އަދި ނަފްސާނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ޒަޚަމްތައް ބަޔާންކޮށް ލިޔާ
ރިޕޯޓެވެ.
ޓޯޗަރ އާއި އަދި އެނޫންވެސް އިހާނެތި އަނިޔާއެއް މީހަކަށް ލިބޭ ކޮންމެފަހަރަކު އެއަނިޔާގެ ސަބަބުން އެމީހާއަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނިގޮތުން ޒަޚަމްތަކެއް
ނުލިބުނުނަމަވެސް ގިނަފަހަރަށް ޒަޚަމްވާނެއެވެ .އެފަދަ ކަމަކުން ލިބިފައިވާ ޒަޚަމްތަކުގެ ރިޕޯޓު އަވަހަށް ހެދުމުން އެއީ އެކަމާއިވިދިގެން ހިންގަންޖެހޭ ތަޙުޤީޤު
ހިންގުމަށާއި ދަޢުވާކުރުމަށާއި އަދި ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް މުހިންމު ހެކިކަމަށްވާނެއެވެ.

އެކަން މުހިންމުވަނީ ކީއްވެ؟
ޓޯޗަރ އާއި އަދި އެނޫންވެސް އިހާނެތިއަނިޔާ ދިނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ،އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  2013އާއި އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ،އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޓޯޗަރކުރުމާއި އަދި އެނޫންވެސް ރަޙުމްކުޑަ ،ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލުހިންގުން ނުވަތަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމުގެ
ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާ އިން ،މުޠުލަޤުކޮށް މަނާކޮށްފައިވާ ކަންކަމެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ޓޯޗަރގެ އަމަލު ،އޭގެޒާތުގެ ގޮތުން ،ހިންގަނީ ވެރިކަމުގެ ބާރުލިބިފައިވާ
ފަރާތްތަކުން ގިނަފަހަރަށް ބަންދުތަންތަނުގައި ލައްޕާފައިވާ ދޮރުތަކުގެ ބިއްދޮށުގައެވެ .އެހެންކަމުން ޓޯޗަރގެ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެފަދަކަމެއް ހިނގުމުން އެކަމުގެ
ރިޕޯޓު ލިޔުމުން ތައްޔާރުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ .ރަނގަޅަށް ލިޔެފައިހުންނަ މެޑިކަލް ރެކޯޑުތަކާއި ކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑޮކްޓަރުން ތައްޔާރުކުރާ މެޑިކަލް އަދި
ނަފްސާނީ ޙާލަތުގެ ރިޕޯޓުތަކުން ޓޯޗަރއާއި އިހާނެތި އަނިޔާގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާނަމަ އެކަން ހިނގިކަމަށް ބެލެވޭނެ މުހިންމު ހެކިލިބޭނެއެވެ .އަދި ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު
ތަޙުޤީޤުކޮށް ދައުވާއުފުލުމަށް ލިބޭ އެންމެ މުހިންމު ހެކިކަމުގައި އެތަކެތިވެދާނެއެވެ.

މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ލިޔުމާބެހޭގޮތުން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ބުނަނީ ކީކޭތޯ؟
މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ލިޔުމުން ތައްޔާރުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  2013ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .މިޤާނޫނުގެ  19ވަނަ މާއްދާގަ ި
އ
އެމާއްދާއިން ،މީހަކު  24ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ބަންދުގައި
ބަންދުކޮށްފައިހުންނަމީހާއަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން ބަޔާންކުރެއެވެ.
ބަހައްޓައިފިނަމަ ،އަދި މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުންވެސް ،އެމީހަކު ބަންދުކޮށްފައި ހުރިތަން/ހުންނަތަން ނޫން އެހެންތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރަކަށް
ދައްކައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދެއެވެ .އަދި އެޙާލަތުގައި  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކެންވާނެއެވެ .ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްދާ ޚަރަދު ދައްކަންވާނީ
އެމީހަކު އަމިއްލައަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ހޯދުންތަކުން އެމީހާއަކީ އެފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތްމީހެއްކަމަށް
ދައްކާނަމަ ،ދައުލަތުން އެޚަރަދު  24ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ދައްކަން ވާނެއެވެ.
ބަންދުކޮށްފައިވާމީހާ ބަލާ ޑޮކްޓަރަކު އެކަމުގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ،އެރިޕޯޓު އެމީހާގެ ފައިލްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ .އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ
(ނ) އިން އެރިޕޯޓުގައި ވަކި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމާއި ،އެއްވެސްކަހަލަ ޒަޚަމެއްވާނަމަ އޭގެ ތަފްޞީލާއި ،އެޒަޚަމެއްލިބިފައިވާ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ
މުއްދަތަކާއި ،އަދި އެފަދަ ޒަޚަމެއް ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވެނީ ކޮންގޮތަކުންކަން ބަޔާންކުރުމަށް ލާޒިމް ކުރެއެވެ.

މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ކޮން އުޞޫލުތަކެއްތޯ؟
ބައިނަލްއްޤްވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަމަލުކުރުމަށް ދައުލަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ،ޓޯޗަރ އާއި
އެނޫންވެސް އިހާނެތި އަނިޔާގެ އަމަލުތައް ތަޙުޤީޤުކުރާނެގޮތާއި އަދި އެފަދަ ކަންކަމުން ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ މެޑިކަލް ހެކި ލިޔުމުން ރެކޯޑްކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުތަކެއް
އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުން (އދ) އިން ބަލައިގެންފައިވެއެވެ .އެއުސޫލަށް ޢާންމުކޮށް ކިޔަނީ އިސްތަންބޫލް ޕްރޮޓޮކޯލް އެވެ.
އިސްތަންބޫލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި މެޑިކޯ-ލީގަލް އެގްޒަމިނޭޝަން ހިންގާނެގޮތުގެ ވަކި މިންގަނޑަކާއި ،އެފަދަ އެގްޒަމިނޭޝަނެއް ހިންގުމުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ އިޖުރާއީ
ރައްކާތެރިކަމާއި އަދި ލިޔާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަކަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮޓޮކޯލްގައި މެޑިކަލް އެގްޒަމިނޭޝަން
ހިންގާ ޑޮކްޓަރަކީ މިނިވަން ޑޮކްޓަރެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށާއި ،މެޑިކަލް އާއި ނަފްސާނީ މިދެހާލަތާގުޅޭ ހެކީގެ މައްޗަށް ބެލުމުގެ މުހިންމު
ކަންފާހަގަކޮށް އަދި އެކަންކަމަށް ބާރުއަޅައެވެ .އިސްތަންބޫލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ޓޯޗަރ އާއި އެނޫންވެސް އިހާނެތި އަނިޔާގެ ސަބަބުން މީހުނަނަށް ދިމާވާ މެޑިކަލް އަދި
ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމުގެ މައްޗަށް ތަފްޞީލްކޮށް އަލިއަޅުވާފައިވެއެވެ.
މި ޕްރޮޓޮކޯލްގެ އިތުރުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭމީހުންގެ މެޑިކަލް އެގްޒަމިނޭޝަން ހެދުމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުހިންމު އުޞޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މިންގަނޑަކީ ވިއެނާ ކްރައިމް ކޮމިޝަންގެ ޖިނާއީ ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމާއި ޖިނާއީ އަދާލަތާބެހޭ ކޮމިޝަނުން މޭ  2015ގައި ބަލައިގެންފައިވާ އދގެ ޤައީންނާމެދު
އަމަލުކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ މިންގަނޑުގެ އެންމެދަށް މިންވަރުގެ އެންމެފަހުގެ ގަވާއިދު (އާންމުނަމުން [މަންޑޭލާ ރޫލްސް]) އެވެ.

މެޑިކަލް ހެކި ނެތްކަމުގައިވާނަމަ ދެން ކީއްކުރާނީ؟
ހަޤީޤަތުގައި މެޑިކަލް ހެކި ނެތުމުން އޭގެ މާނައަކީ އެމީހަކު ޓޯޗަރ ނުކުރަނީ އެއްނޫނެވެ .ވަރަށް ގިނަ ޒާތްޒާތުގެ ޓޯޗަރ އަކީ އެފަދަކަމެއްގެ ފާހަގަތައް
ގތުން އަސަރުކުރާނީ އެކިގޮތްގޮތަށެވެ.
ޖިސްމާނީގޮތުން ނުހުންނަކަންކަމެވެ .އަދި ޓޯޗަރ އާއި އެނޫންވެސް އިހާނެތި އަނިޔާގެ ސބަބުން އެކި މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ޮ
އެހެންނަމަވެސް ،މެޑިކަލް ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ އެއީ އެމީހަކު ޓޯޗަރކުރިކަމަށް އެކުރާ ތަހުމަތަށް ބާރުލިބިދޭ މުހިންމު ހެކިއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންނާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރުންނަށް އަދާކުރެވޭނެ ރޯލަކީ ކޮބާ؟
ޓޯޗަރ އާއި އެނޫންވެސް އިހާނެތި އަނިޔާ ގެ ރިޕޯޓުތައް ރަނގަޅަށް ލިޔެތައްޔާރުކޮށް އެތަކެތި ހެކީގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޕްރޮސެކިއުޓަރުންނަށް އަދާކުރެވޭނެ
ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެކެވެ .ޕްރޮސެކިޓަރު ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ،އެމީހަކަށް ޓޯޗަރގެ އަނިޔާކުރިކަމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިހާނެތި އަނިޔާއެއް ކުރިކަމަށްބުނެ
ތުހުމަތުކުރާނަމަ ،މިސާލަކަށް ކުށްކުރިކަމަށް އެއްބަސްކުރުވުމަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނެފިނަމަ ،ޕްރޮސެކިޓަރު އެކަން މާނަވީ ގޮތެއްގައި ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނެއެވެ .އެފަދަ
ތަޙުޤީޤެއްގެ ތެރޭގައި މިނިވަން ޑޮކްޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް މެޑިކަލް އެގްޒަމިނޭޝަނެއް ހިންގަންޖެހޭނެއެވެ .ޕްރޮސެކިއުޓަރުންނަށް ޓޯޗަރ އާއި އެނޫންވެސް އިހާނެތި
އަނިޔާގެ ސަބަބުން މީހުންނަށް ދިމާވެދާނެ މެޑިކަލް އަދި ނަފްސާނީ އަސަރުތައް އެނގިދެނިވުމާއި އަދި އެފަދަ ހެކިތައް މާނަވީގޮތެއްގައި ލިޔުމުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން
އެނގުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ފަނޑިޔާރުންނަކީ މީހުން ބަންދުކުރުމާއި ތަޙުޤީޤު ކުރުމާއި މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމާއި މިކަންކަންބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތްކަމަށްވާތީ ،ޖިނާއީ ދައުވާގެ
ޝަރީޢަތް ހިންގޭމީހުންނާއި އަދި ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް އެމީހުންނަށް ލިބިދޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމުރޯލެއް ފަޑިޔާރުން އަދާކުރަންޖެހެއެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި މިނިވަން މެޑިކަލް އެގްޒަމިނޭޝަނެއް ހެދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެހައްޤު ފަހިކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.
ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ބަންދުކޮށްފައިހުރިމީހަކު ހާޒިރުކޮށްފިނަމަ ،ފަނޑިޔާރު އިސްނަގައިގެން އެމީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވޭތޯ އާއި އަދި އެމީހާއާމެދު
އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއްވޭތޯ ސާފުކުރަންވާނެއެވެ .ޓޯޗަރ އާއި އެނޫންވެސް އިހާނެތި އަނިޔާ ލިބިފާވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު މީހަކު އުފުލައިފިނަމަ ،ފަނޑިޔާރު
އެކަން ތޙުޤީޤުކުރަން އަމުރުކޮށް ،އަދި އޭގެ އިތުރުން މިނިވަން މެޑިކަލް އެގްޒަމިނޭޝަނެއް އެހާތަނަށް ހަދާފައިނުވާނަމަ ހެދުމަށް އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ .ޓޯޗަރ އާއި
އެނޫންވެސް އިހާނެތި އަނިޔާގެ އަމަލެއްހިންގާފައިވާކަމުގެތުހުމަތު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކުރެވޭނަމަ ،އަނިޔާލިބުނު ކަމަށް ބެލެވޭމިހާއަށް ޓޯޗަރ އާއި އެނޫންވެސް
އިހާނެތި އަނިޔާލިބުނުކަމަށް ބެލޭވޭ ތަންނޫން އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި އަދި އެއަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭމީހުން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ސަސްޕެންޑު ކުރަން
ފަނޑިޔާރު އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.
ގ ރިޕޯޓު ކޯޓުން
ނ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން މީހުނަނަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތަކާއި ،އެފަދަކަންކަންމު ެ
ޓޯޗަރ އާއި އެނޫންވެސް އިހާނެތި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޖިސްމާ ީ
ށ ފަރިތަވުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ފަނޑިޔާރުންނަށް އެހީއަކަށްވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ .އިސްތަންބޫލް
މާނަވީ ގޮތެއްގައި ލިޔުމުން ތައްޔާރުކޮށް ވަޒަންކުރާނެގޮތްތަކަ ް
ޕްރޮޓޮކޯލް އަކީ މިކަމަށް އެހީތެރިވާނެ މިންގަނޑެކެވެ.
އިތުރު ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް :ރީޑްރެސް (‘ )2015އިސްތަންބޫލް ޕްރޮޓޮކޯލް މެނުއަލް :ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓޯޗަރ އާއި އެނޫންވެސް އިހާނެތި އަނިޔާގެ
މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ލިޔުމުގެ މިންގަޑާއި ސާމާނު’ ޖޫން .2015

މި ފެކްޓް ޝީޓު ތައްޔާރުކުރީ އޮޕްކަޓް ސްޕެޝަލް ފަންޑް ގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

