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ޔު
ފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާންގެެތަފާތުވިެރަޢު ެ
މި ެމައްސަލައިގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ދި ދަފްތަރު ެނަންބަރު ެެ9653
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެގދެ .ފިޔޯރީެ ،އައިސާދަރުގެ ެއަޙްމަދު ެޞިއްދީޤް ެއަ ެ
އިބްރާހީމްެޙުސައިން ެދެއްކިެވާހަކަތަކަށާއިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލިސްެ(ދިވެހިެދައުލަތު)ެގެެފަރާތުންެދެއްކިެ
ނާ
ވާހަކަތަކަށާ ެއަދިެއެ ެދެފަރާތުންމެެހުށަހެޅިެލިޔެކިތުންތަކަށް ެޝަރުޢީެއަދި ެޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެވިސް ެ
އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެއަހުރެންނަށްެފާހަގަެކުރެވެއެވެެ .
ބެލިއިރުެ ެ،
(ހ)ެފުރަތަމަެކަމަކީެ39ެ،ޑިސެމްބަރުެެ2302ވަނަެދުވަހުެއޮތްެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެ
ޖަލްސާގައި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއަދި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެނައިބު ެއަދި ެވަޒީރުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
މެންބަރުން ެމަޤާމުން ެވަކި ެކުރުމަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެނަގާ ެވޯޓު ެސިއްރު ެކުރުމަށް ެރައްޔިތުންގެެ
ޢިދުގެ ެެ 051ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއަށް ެގެނެވުނުެ
މަޖިލީހުން ެފާސްކޮށްެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޤަވާ ެ
ޢިދުގެެެ 019ވަނަެމާއްދާގެެފަހަތަށްެއަކުރެއްެއިތުރުކުރިެކުރުންެއަދިެއެެޤަވާޢިދުގެެ
އިސްލާޙާއިެއެެޤަވާ ެ
ެ 011ވަނަ ެމާއްދާގެ ެފަހަތަށް ެއަކުރެއް ެއިތުރުކުރި ެކުރުން ެއެއީ ެޣައިރު ެދުސްތޫރީ ެކަމެއް ެކަމަށް ެމިެ
މައްސަލަެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅިެދެފަރާތުންމެެބުނާކަމެވެެ .
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 19ވަނަ ެމާއްދާގެެ
(ނ) ެގައި ެބުނާ ެޙާލަތެއް ެމެދުވެރި ެވެފައިވާ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 033ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއަދި ެ(ނ) ެގައި ެބުނާ ެގޮތުގެ ެމަތިންެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެނުވަތަެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެެނައިބުެ ،މަޤާމުންެވަކިކުރުމާެގުޅޭގޮތުންެރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހަށްެހުށަހަޅާެޤަރާރެއްގައިެސޮއިކުރުމާއިެއެެޤަރާރުެފާސްކުރުމަށްެނެގޭެވޯޓުގައިެބައިވެރިވުމާއި ެއަދިެ
އި ެހިމެނުމުގެ ެދުސްތޫރީ ެހަމައެއް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޖުމްލަ ެމެންބަރުންގެ ެތެރޭގަ ެ
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ސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެކަނޑައަޅައި ެދިނުމަށްެ ،މި ެމައްސަލަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިެ
ދެފަރާތުންމެެއެދޭެކަމެވެެ .
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެއަދި ެޤާނޫނުގައި ެމަނާކޮށްފައިވާ ެކުށެއްެ
ތުގައި ެތަޙުޤީޤު ެހިނގަމުންދާ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންެ ،ރައްޔިތުންގެެ
ކޮށްފައިވާ ެކަމުގެ ެތުޙުމަ ެ
މަޖިލީހުގެ ެކަންކަން ެނިންމުމުގައި ެބައިވެރިވުމާ ެމެދު ެދުސްތޫރީ ެގޮތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެގޮތެއްެ
ކަނޑައަޅައިެދިނުމަށްެ،މިެމައްސަލަެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅިެދެފަރާތުންމެެއެދޭެކަމެވެެ .
ެ(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 033ވަނަެ
މާއްދާގެެ(ށ)ެއަށްެބަލާއިރުެ،އެެމާއްދާގައިެބުނަނީެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެނުވަތަެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
މުން ެވަކިކުރުން ެފަދަ ެކަމަކަށް ެހުށަހެޅޭ ެޤަރާރެއް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅޭނީެ،
ނައިބު ެމަޤާ ެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމަދުވެގެން ެތިންބައިކުޅަ ެއެއްބައި ެމެންބަރުން ެސަބަބު ެބަޔާންކޮށް ެސޮއިކޮށްފައިވާެ
ދި ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ބ) ެގައި ެބުނަނީ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެނުވަތަެ
ލިޔުމަކުން ެކަމަށާއި ެއަ ެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެެނައިބުގެެމަޤާމުގައިެހުރިެމީހަކުެއެެމަޤާމުންެވަކިެކުރުމަށްެއެެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެ
ވާގޮތުގެެމަތިންެހުށަހެޅޭެޤަރާރެއްެ،ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެފާސްވާނީެއެެމަޖިލީހުގެެޖުމްލަެމެންބަރުންގެެ
ތިންބައިކުޅަެދެބައިގެ ެއަޢުލަބިއްޔަތުންެކަމަށާއި ެއަދި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެކަމުގެެމަޤާމުގައިެހުރިެމީހަކުެ
ބުގެ ެމަޤާމުގައި ެހުރި ެމީހަކު ެއެ ެމަޤާމުން ެވަކިކުރުމަށް ެރައްޔިތުންގެެ
ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެނައި ެ
ނުވަތަ ެރައީސު ެ
މަޖިލީހުން ެފާސްކޮށްފިނަމަ ެއެ ެމީހަކު ެމަޤާމުން ެވަކިވީ ެކަމަށާއި ެއަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސިގެެެ 030ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެއަށްެބަލާއިރުެ،އެެމާއްދާގައިެބުނަނީެ،ވަޒީރުންގެެމަޖިލީހުގެެ
މެންބަރެއްގެ ެއިތުބާރުނެތްކަމަށް ެފާސް ެވެއްޖެކަމަށް ެބަލާނީެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޖުމްލަ ެމެންބަރުންގެެ
އަޢުލަބިއްޔަތުެ،އެެމެންބަރެއްގެެއިތުބާރުނެތްކަމަށްެހުށަހަޅާެހުށަހެޅުމަށްެ،ލިބުމުންެކަމެވެެ .
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ެ(ބ)ެފަސްވަނަެކަމަކީެ،ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެވަކިެކަމެއްެފާސްކުރުމަށްެނަގަންޖެހޭނީެ
ސިއްރުވޯޓުކަންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިެ
އެބަހުރިކަމާއިެމިގޮތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 28ވަނަެމާއްދާގައިެރައްޔިތުންގެެ
ހުގެެރައީސްެއަދިެއެެމަޖިލީހުގެެނައިބު ެރައީސްެހޮވުމުގައިެސިއްރުެވޯޓު ެނަގަންޖެހޭނެ ެކަމަށްެބުނާެ
މަޖިލީ ެ
ކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެވަކި ެކަމެއް ެފާސްކުރުމަށްޓަކައި ެނަގާ ެވޯޓު ެއެއީެ
ކޮންވައްތަރެއްގެ ެވޯޓެއްކަން ެބަޔާން ެކޮށްފައިނުވާ ެޙާލަތްތައްވެސް ެއެބަހުރިމާއިެ ،މިގޮތުން ެރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހުގެެރައީސްެއަދިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެނައިބުރައީސްެއެެމަޤާމުންެވަކިކުރުމަށްެނަގާނީެކޮންކަހަލަެ
ވޯޓެއްކަން ެބަޔާންކޮށްފައި ެނުވާ ެކަމާއި ެއަދި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެނުވަތަ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެނައިބުެ
މަޤާމުންެވަކިކުރުމަށްެހުށަހެޅޭެޤަރާރަށްެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެނަގާެވޯޓުެނެގުމުގައިެނަގާނީެކޮންކަހަލަެ
ން
ވޯޓެއްކަ ެ

ެދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ެޤާނޫނުއަސާސީގައި

ެބުނެފައި

ެނެތް

ސް؛ެ
ެނަމަވެ ެ

ތަ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެނައިބު ެމަޤާމުން ެވަކިކުރުމުގައި ެޢަމަލު ެކުރާންވީެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެނުވަ ެ
ހުގެ ެހިންގުމުގެ ެޤަވާޢިދުގައި ެކަނޑައަޅާންޖެހޭނެ ެކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
އުޞޫލުތައް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީ ެ
ންބަރުންގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޞަރީޙަ ެނައްޞު ެބުނާ ެކަމާއި ެއަދި ެވަޒީރުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެ ެ
އިތުބާރު ެނެތްކަމަށް ެނަގާ ެވޯޓު ެނަގާންވާނީ ެވަކި ެގޮތަކަށްކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސިގައިެބުނެފައިެނެތްެކަމެވެެ .
(ޅ)ެހަވަނަެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 033ވަނަެމާއްދާގެެ
(ޅ) ެއަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެމާއްދާގައި ެބުނަނީ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތުގެމަތީންެ
ރަންވީެ
މަޤާމުން ެވަކިކުރުމުގައި ެޢަމަލުކު ެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެނުވަތަ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެނައިބު ެ ެ
ހިންގުމުގެ ެޤަވާޢިދުގައިެ
ފުޞީލުކޮށް ެއެނގޭނޭގޮތަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެ ެ
ގޮތްތަކާއި ެއުޞޫލުތައް ެތަ ެ
ކަނޑައަޅަންވާނެެކަމެވެެ .
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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(ކ) ެހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެހިންގުމުގެ ެޤަވާޢިދަކީ ެރައްޔިތުންގެެ
ދެއްކަމާއި ެއެ ެޤަވާޢިދަށްެ
މަޖިލީހުން ެފާސްކޮށް ެއެ ެމަޖިލީހުން ެއޭގެ ެމައްޗަށް ެޢަމަލު ެކުރެވެމުންދާ ެޤަވާޢި ެ
ޚުލްެ
އިސްލާޙުެގެނެއުމަކީެއެެމަޖިލީހުގެެކަމެއްެކަމާއިެއެކަމުގެެތެރެއަށްެއެހެންެއެއްވެސްެފަރާތަކަށްެތަދައް ެ
ނުވެވޭނެެކަމެވެެ .
(އ) ެއައްވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 033ވަނަެ
މާއްދާގެެ(ޅ)ެއިންެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެމައްޗަށްެކަމެއްެލާޒިމްކޮށްެއެެލާޒިމްެކުރިެކުރުމުގެެމައްޗަށްެ
އެ ެމަޖިލީހުގެ ެހިންގުމުގެ ެޤަވާޢިދުގައި ެކަމެއް ެހިމެނުމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާެ
ޖް" ެކުރެވިދާނެެ
ކަނޑައެޅިގެން ެޚިލާފްނުވާހާ ެހިނދަކުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއެއްވެސް ެކޯޓެއްގައި ެ"ޗެލެން ެ
ކަމެއްކަމަށްެއަހުރެންެނުދެކޭެކަމެވެެ .
ވަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 033ވަނަެ
ނު ެ
(ވ) ެ ެ
ބުެ
ވަތަެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެެނައި ެ
މާއްދާގެެ(ޅ)ެއިންެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެނު ެ
ންވީ ެގޮތަކާއި ެއުޞޫލުތައް ެތަފްޞީލުކޮށް ެއެނގޭނޭގޮތަށްެރައްޔިތުންގެެ
މަޤާމުން ެވަކިކުރުމުގައި ެޢަމަލު ެކުރަ ެ
މަޖިލީހުގެ ެހިންގުމުގެ ެޤަވާޢިދުގައި ެކަނޑައަޅަންވާނެ ެކަމަށް ެބުނާ ެބުނުމުގެ ެމައްޗަށްެ ،ރައްޔިތުންގެެ
ޢިދުގެ ެެ 051ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއަށްެ ،އެއީެ
ހުގެ ެތަޅުމުން ެފާސްކޮށް ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެޤަވާ ެ
މަޖިލީ ެ
ގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެނުވަތަ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޤަވާޢިދުގައި ެސިއްރުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާ ެ
މުކުރާ ެޙާލަތްތައް ެފިޔަވައި ެއެހެން ެޚާލަތްތަކުގައި ެނަގާނީ ެޢާއްމުކޮށް ެހުޅުވާލެވިފައިވާ ެވޯޓުެ
ވޯޓުނެގުން ެލާޒި ެ
ލާޚު ެއަދިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 019ވަނަެމާއްދާއަށް ެއަކުރެއްެ
ކަމަށް ެބުނެެ ،ގެނައި ެއިސް ެ
އޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 019ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ރ)) ެގައިެ ،މަޖިލީހުގެެ
ރ ެ(ރަ ް
އިތުރުކޮށް ،އެ ެއަކު ު
ޤާވާޢިދުގެ ެެ 012ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެއެ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގަ ެއާއި ެރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީތަކުގައި ެވޯޓުނަގަންޖެހޭ ެޙާލަތްތަކުގައި ެނަގާނީ ެސިއްރު ެވޯޓު ެކަމަށް ެބުނެފައިވާ ެބުނުމަކީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެއެއްވެސްެމާއްދާއަކާެއެއްވެސްެވަރަކަށްެޚިލާފު ެމާއްދާއެއްެ
ކަމަށްެއަހުރެންނަށްެނުފެންނަެކަމާއި ެއަދިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެޤަވާޢިދުގެެެ 011ވަނަެމާއްދާގެެ(ބ)ެ
ގެ ެފަހަތަށް ެ(ޅ) ެއިތުރުކޮށް ެއެ ެއިތުރު ެކުރި ެމާއްދާގައިެ ،ވަޒީރުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންގެެ
މަށްެރައްޔިތުންގެެ
އިތުބާރުނެތްކަމުގެެވޯޓުެނެގުމުގައިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެނަގާންެޖެހޭނީެސިއްރުެވޯޓުކަ ެ
މަޖިލީހުން ެކަނޑައެޅި ެކަނޑައެޅުމަކީވެސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއެއްވެސްެ
މާއްދާއަކާެއެއްވެސްެވަރަކަށްެޚިލާފުެމާއްދާއެއްެކަމަށްެއަހުރެންނަށްެނުފެންނަެކަމެވެެ .
(މ) ެދިހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 56ވަނަެ
މާއްދާއަށްެބަލާއިރުެެ،އެެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެބުނަނީެ،އެެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެބަޔާންެކޮށްފައިވާެޙާލަތުގައިެ
ންވާނީެ
މެނުވީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާތަކާއި ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީތަކުގެ ެޖަލްސާތައް ެއޮންނާ ެ
ޢާންމުންނަށް ެހުޅުވާލެވިގެންކަމަށާއި ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެބުނަނީެ ،ޤައުމީ ެސަލާމަތަށްޓަކައި ެނުވަތަެ،
އަމަންޢާންމު ެރައްކާތެރި ެކުރުމަށްޓަކައި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާއެއް ެނުވަތަ ެޖަލްސާއަކުން ެބައެއްެ
ނުވަތަ ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމެޓީއެއްގެ ެޖަލްސާއެއްގެ ެނުވަތަ ެޖަލްސާއަކުން ެބައެއް ެސިއްރު ެޖަލްސާއެއްގެެ
ވަންވާނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއެެ
ގޮތުގައި ެބޭއްވިދާނެ ެކަމަށާއި ެއެފަދަ ެސިއްރު ެޖަލްސާއެއް ެބާއް ެ
ޖަލްސާއަކަށްެނުވަތަެކޮމެޓީގެެއެެޖަލްސާއަކަށްެހާޒިރުވެެވޯޓުގައިެބައިވެރިވިެމެންބަރުންގެެއަޣުލަބިއްޔަތުންެ
އެ ެޖަލްސާއެއް ެސިއްރު ެޖަލްސާއެއްގެ ެގޮތުގައި ެބާއްވަން ެފާސްކުރުމުންކަމަށާއި ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައިެ
ބުނަނީެ ،އެ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއެހެން ެއޮތުމަކުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމެޓީއެއްގެ ެޖަލްސާއެއް ެނުވަތަެ
ޤަވާޢިދުގައިެ
ޖަލްސާއަކުން ެބައެއް ެސިއްރު ެޖަލްސާއެއްގެ ެގޮތުގައި ެބޭއްވުމާ ެބެހޭ ެއިތުރު ެސަބަބުތައް ެ ެ
ކަނޑައެޅުމަކަށްެެހުރަހެއްެނެތްކަމެވެެ .
(ފ)ެއެގާރަވަނަެކަމަކީެ،ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެނަގާެވޯޓެއްެސިއްރުކުރާންެރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހުން ެނިންމާ ެނިންމުން ެއެއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 56ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ހުގެ ެޖަލްސާއެއް ެސިއްރުކުރުންކަމުގައި ެނުބެލެވޭކަމާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ބުނާ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީ ެ
ޤަވާޢިދުގެ ެެ 019ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެއަދި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 011ވަނަ ެމާއްދާގެެ
ދަށުން ެސިއްރު ެވޯޓު ެނެގުނުކަމުގައި ެވިއަސް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާ ެސިއްރު ެނުވާނެކަމާއިެ
ޖަލްސާގައި ެކުރާ ެބަޙުސްތަކާއިެ ،މެންބަރުން ެހުށަހަޅާ ެހުށަހެޅުންތަކާއިެ ،މަޖިލީހުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެދަށުންެ
ޖަލްސާގައި ެކުރިއަށްދާ ެއެންމެހައި ެކަންތައްތައް ެކުރިއަށް ެދާނީ ެހުޅުވާލެވިގެން ެކަމާއިެ ،ޖަލްސާގައި ެނަގާެ
ންމަތީ ެކުރިއަށް ެދާނެ ެޙަރަކާތެއް ެކަމާއިެ ،ވޯޓުގެެ
ކީވެސް ެހުޅުވާލެވިގެން ެފާޅުކަ ެ
ސިއްރު ެވޯޓް ެނެގުމަ ެ
ތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޤަވާޢިދުގައި ެވާގޮތުގެމަތީން ެއެހެންވެސް ެޖަލްސާތަކެކޭ ެއެއްގޮތަށްެ
ނަތީޖާއަކީވެސް ެރައްޔި ެ
ޢުލާންެކުރައްވާނެެނަތީޖާއެއްެކަމެވެެ ެ.
މަޖިލީހުގެެރައީސްެރަސްމީކޮށްެއި ެ
އެއްެއުޞޫލަކުންެރައްޔިތުންގެެ ެ
(ދ) ެބާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެވަކިވަކި ެމެންބަރުން ެމައްސަލައެއްގައިެ
ނޭނގުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނު ެއަސާސީގެ ެެ 28ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނާެ
ވޯޓުލެއްވި ެގޮތް ެ ެ
ހުގެ ެޖަލްސާތައް ެކުރިއަށް ެގެންދަންޖެހޭނެ ެކަމަށް ެބުނާެ
ން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީ ެ
ޢާންމުންނަށް ެހުޅުވާލެވިގެ ެ
ކޭކަމެވެެ .
ފްކަމެއްެކަމަށްެއަހުރެންެނުދެ ެ
ބުނުމާެޚިލާ ެ
(ތ) ެތޭރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީ ެއިން ެއުފައްދާފައިވާ ެދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެބާރެއް ެކަމާއިެ ،އެ ެބާރަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނާ ެދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެއެންމެހާ ެބާރުތައް ެފެށިގެންެ
ޖޭގެެ
އަންނަ ެއަދި ެއެ ެބާރު ެދަމަހައްޓާ ެރައްޔިތުން ެތަމްސީލުކުރާ ެދައުލަތުގެ ެބާރެއްކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއް ެ
ންގެ ެމަޖިލީހަށް ެވަރަށް ެޚާއްޞަ ެބާރުތަކެއް ެދީފައިވާ ެކަމާއި،
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއިން ެރައްޔިތު ެ
ރުެ
ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެމެންބަރުންގެެގޮތުގައިެއިންތިޚާބުވެެޢައްޔަނުވާނީެރައްޔިތުންގެެވިސްނުމާއިެފިކު ެ
ންބަރުން ެވެސް ެމަސައްކަތް ެކުރާންވާނީެ
މާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެ ެ
ތަމްސީލުކުރާ ެމީހުން ެކަ ެ
އެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީެނަގަހައްޓާެޤައުމަށާއިެރައްޔިތުންނަށްެ ،ވަކިންެޙާއްސަކޮށްެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ގެ ެފިކުރު ެކުރިއެރުވުމަށްެ
މެންބަރަކު ެތަމްސީލުކުރާ ެރައްޔިތުންގެ ެލާބަޔާ ެމަންފާއަށްޓަކައި ެއަދި ެއެ ެމީހުން ެ
ޞިލުކުރުމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއިމުގެ ެތެރޭގައިެ
ކަމާއިެ ،އެކަންކަން ެޙާ ެ
ދުންތަކަށް ެވިސްނާ ެޤާނޫނުއަސާސީއިން ެރައްޔިތުންގެެ
އެހިނދެއްގެ ެޤައުމުގެ ެޙާލަތާއި ެރައްޔިތުންގެ ެއެ ެ
ޙިކުމަތްތެރިކަމާ ެއެކު ެހަރަކާތްތެރިވާން ެވާނެކަމާއިެ
އިވާ ެބާރުތައް ެބޭނުން ެކުރުމުގައި ެ ެ
މަޖިލީހަށް ެދީފަ ެ
ހުންެ
ގެ ެތެރޭގައި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީ ެ
ރައްޔިތުންގެ ެއެދުންތައް ެޙާޞިލު ެކުރުމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއިމު ެ
ޓުވަން ެދައުލަތުގެ ެއެއްވެސް ެބާރަކުން ެވެސް ެއަދިެ
ކަންކަން ެކުރަމުން ެއަންނައިރުެ ،އެ ެކަންކަން ެހުއް ެ
އަމިއްލަ ެފަރުދަކު ެވެސް ެމަސައްކަތްެކުރުމަކީެދިވެހިެދައުލަތުގެެއެންމެހާެބާރުތައްެފެށިގެންެއަންނަެއަދިެ
އެެބާރުތައްެދަމަހައްޓާެފަރާތްެކަމުގައިވާެރައްޔިތުންގެެޙައްޤަށްެއުނިކަންެލިބޭނެެކަމެއްެކަމަށްެއަހުރެންނަެ
ފެންނަ ެހިނދު؛ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެކަނޑައެޅިގެންެ
ޚިލާފުެނުވާހާެހިނދަކުެ ،އެެމަޖިލީހުގެ ެހަރަކާތްތަކަށް ެނުވަތަެއެެމަޖިލީހުންެކުރާކަމަކަށްެހުރަސްެއެޅޭނެެ
ށްގެންެނުވާނެކެމެވެެ .
އެއްވެސްެކަމެއްެކޮ ެ
ެ(ލ) ެސާދަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 19ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެބުނާ ެޙާލަތެއް ެމެދުވެރިވެފައިވާ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 033ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއަދި ެ(ނ) ެގައި ެބުނާ ެގޮތުގެ ެމަތިންެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެނުވަތަ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެނައިބު ެމަޤާމުން ެވަކިކުރުމާ ެގުޅޭގޮތުން ެރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހަށްެހުށަހަޅާެޤަރާރެއްގައިެސޮއިކުރުމާއިެއެެޤަރާރުެފާސްކުރުމަށްެނެގޭެވޯޓުގައިެބައިވެރިވުމާެއަދިެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޖުމްލަ ެމެންބަރުންގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނުމުގެ ެދުސްތޫރީ ެހަމައެއް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެކަނޑައަޅައި ެދިނުމަށްެ ،މި ެމައްސަލަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިެ
ދެފަރާތުންމެ ެއެދޭ ެކަމާއި ެމި ެދައުވާެހުށަހެޅި ެފަރާތުންެއެ ެބުނަނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެރެ.އަލިފުށީެ
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ދާއިރާގެެމެންބަރުެހެ.މޮހޮރީވިލާެމުޙައްމަދުެނާޝިޒުެއަދިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެމެދުހެންވޭރުެދާއިރާގެެ
ންެއޮންނަެކަމެވެެ .
މެންބަރުެހެ.ނިއުކުއީންެޢަލީެޢާޒިމްެގެެވާހަކަެކަންެދައުވާެހުށަހެޅިެފޯމުންެއެނގެ ެ
(ގ) ެފަނަރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ފަރުދަކާ ެދޭތެރޭ ެތުހުމަތެއްކޮށް ެއެ ެފަރުދަކަށް ެއެކަމުގެެ
އަސަރުކުރާނެ ެކަމެއް ެކުރާނަމަ ެއެކަމެއް ެއެމީހަކަށް ެއަންގަންވާނެ ެކަމާއި (ެ ،)advance noticeއެކަމާެ
ރުސަތު ެދޭންޖެހޭނެ ެކަމާއި ެ)ެ،)audi alteram partem
ގުޅޭގޮތުން ެއެ ެމީހަކަށް ެޖަވާބުދާރީ ެވުމުގެ ެފު ެ
މިއީ ެނެޗުރަލް ެޖަސްޓިސްގެ ެއަސާސީ ެދެ ެހަމަކަމާއި ެމި ެމައްސަލާގައި ެއެ ެދެ ެފަރުދުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހާޒިރުެކުރެވިފައި ެނުވާކަމާެއަދިެމިެމައްސަލާގައިެއެބުނާެދެ ެފަރުދުންނާ ެގުޅޭ ެމައްސަލަެ
އެއްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅިފައިވާެކަމާއިެއެއީެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެ:
(ެ 2012/SC-C/34ހުށަހެޅުނު ެތާރީޚްެ 29ެ :ނޮވެމްބަރ ެެ )2302ޤަޟިއްޔާއިން ެކަމާއި ެއެއީެ
ންބަރުގައި ެބުނާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 19ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެގެެެ 0ވަނަެނަ ެ
ތް ެމެދުވެރި ެވެފައިވާ ެކަމަށް ެބުނު ެހުށަހެޅި ެމައްސަލައެއް ެކަމާއި ެއެ ެމައްސަލަގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޙާލަ ެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެހުކުމެއް ެކުރުމުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމި ެދެ ެމެންބަރުންގެ ެމެންބަރުކަމާއި ެމެދުެ
އުފެދިފައިވާ ެސުވާލުގެ ެޖަވާބު ެލިބިގެންދާނެކަމާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރެއް ެމަޤާމުންެ
ވަކިކުރާންޖެހިއްޖެތޯ ެނުވަތަ ެމެންބަރުކަމުގެ ެގޮނޑިއެއް ެހުސްވެއްޖެކަމާއި ެމެދު ެޚިލާފުއުފެދިއްޖެެ
ވަތަ ެއެ ެމެންބަރެއްގެ ެގޮނޑި ެގެއްލޭނީެ ،އެެ
ހިނދެއްގައިެ ،އެ ެމެންބަރެއް ެމަޤާމުން ެވަކި ެވާނީ ެނު ެ
މައްސަލައަކާެމެދުެސުޕްރީމްެކޯޓުން ެގޮތެއްެކަނޑައަޅާެވަގުތުންެފެށިގެންކަންެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެ
ެ2009/SC-C/27ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ޅަވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެއަދިެޤާނޫނުގައިެމަނާކޮށްފައިވާެކުށެއްެ
(ޏ) ެސޯ ެ
ކޮށްފައިވާ ެކަމުގެ ެތުޙުމަތުގައި ެތަޙްޤީޤް ެހިނގަމުންދާ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންެ ،ރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހުގެެކަންކަންެނިންމުމުގައިެބައިވެރިވުމާެމެދުެދުސްތޫރީެގޮތުންެސުޕްރީމްެކޯޓުންެގޮތެއްެކަނޑައަޅައިެ
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ދިނުމަށްެ ،މި ެމައްސަލަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅި ެދެފަރާތުންމެެ ،އެދޭ ެކަމާއި ެއެއީެކާށިދޫެ
ދިެ
މެންބަރުެޙާމިދުެޢަބްދުލްެޢަފޫރުެއަ ެ
ދުﷲެޖާބިރުެއަދިެހެންވޭރުެދެކުނުެދާއިރާގެެ ެ
ދާއިރާގެެމެންބަރުެޢަބް ެ
ދުގެެވާހަކަެކަންެމި ެދަޢުވާ ެހުށަހެޅި ެފޯމުން ެއެނގޭެ
ސެ .ހިތަދޫ ެމެދު ެދާއިރާގެެމެންބަރު ެމުޙައްދުެރަޝީ ެ
ކަމާއި ެދިވެހާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 60ވަނަ ެމާއްދާ ެގައި ެމީހަކު ެކުށެއްކޮށްފިކަންެ،
އެކަށީގެންވާ ެމިންވަރެއްގެ ެޝައްކެއްނެތިެ ،ޝަރީޢަތުގައި ެސާބިތުނުކުރެވޭ ެނަމަ ެއެ ެމީހަކީ ެކުށެއް ެނެތްެ
ހުެ،
މީހެއްެކަމުގައިެބެލުމުގެެޙައްޤުެލިބިގެންވާކަންެކަށަވަރުކޮށްދީފައި ެއޮތް ެއޮތުމުން ،ޖިނާއީެތަހުޤީޤަކަށްެފަ ެ
ކުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޝަރުޢީެކޯޓަކަށްެމައްސަލަެއެއްެހުށަހެޅިެއެެމައްސަލައެއްެބަލާެޙުކުމެއްެކޮށް ެއެެމީހަ ެ
ކުށްވެރިވާެކަމަށްެކަނޑަނާޅާހާެހިނދަކުެއެެމީހެއްގެެ"ސިވިކްެރައިޓްސް"ެނުހިފެހެއްޓޭނޭެކަމެވެެ .
ދެންފަހެ ެއިސްވެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތައް ެއެހެން ެހުރުމާއެކުެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންެ
ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެޤަވާޢިދުގެެެ 051ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއަށްެގެނައިެއިސްލާޙަކީެއަދިެރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހުގެެޤަވާޢިދުގެެެ019ގެެ(ނ)ެގެެފަހަތަށްެ(ރ)ެއިތުރުެކުރިެކުރުމަކީެއަދިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެ
ޤަވާޢިދުގެެެ011ވަނަެމާއްދާގެެ(ބ)ެގެެފަހަތަށްެ(ޅ)ެއިތުރުެކުރިެކުރުމަކީެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ދި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރެއް ެމަޤާމުންެ
ށާ ެއަ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީ ެއާ ެޚިލާފް ެކަމެއް ެނޫންކަމަ ެ
ވަކިކުރާންޖެހިއްޖެތޯ ެނުވަތަ ެމެންބަރުކަމުގެ ެގޮނޑިއެއް ެހުސްވެއްޖެކަމާއި ެމެދު ެޚިލާފުއުފެދިއްޖެެ
އާެ
ހިނދެއްގައިެ،އެެމެންބަރެއްެމަޤާމުންެވަކިެވާނީެނުވަތަެއެެމެންބަރެއްގެެގޮނޑިެގެއްލެނީެ،އެެމައްސަލަ ެ
ރުެެެ
ންބަ ެ
މެދު ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެގޮތެއް ެކަނޑައަޅާ ެވަގުތުން ެފެށިގެންކަން ެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަ ެ
ެ 2009/SC-C/27ޤަޟިއްޔާއިން ެއެނގެން ެއޮންނާތީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ:
ެ 2012/SC-C/34ޤަޟިއްޔާ ެނިމި ެގޮތެއް ެކަނޑައަޅަންދެންެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެރެ .އަލިފުށީެ
ގެ ެމެދުހެންވޭރުެދާއިރާގެެ
ދާއިރާގެެމެންބަރުެހެ.މޮހޮރީވިލާެމުޙައްމަދުެނާޝިޒުެއަދިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހު ެ
ސާތަކުގައި ެއަދި ެވޯޓުގައި ެވެސްެ
މެންބަރު ެހެ .ނިއުކޮއީން ެޢަލީ ެޢާޒިމް ެއަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލް ެ
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ބައިވެރިވެވޭނެ ެކަމަށާއިެއިސްލާމީެޝަރީޢަތުގައިެއަދިެޤާނޫނުގައިެމަނާކޮށްފައިވާެކުށެއްެކޮށްފައިވާެކަމުގެެ
ށްެ
ތުޙުމަތުގައި ެތަޙްޤީޤް ެހިނގަމުންދާ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންނަށް ެވެސް ެއެ ެމީހުންގެ ެމައްޗަ ެ
ހާ ެހިނދަކުެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެޖަލްސާތަކުގައިެ
ކަ ނޑަނާޅާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޝަރުޢީެކޯޓަކުންެވަކިގޮތެއް ެ ެ
އަދިެވޯޓުެގައިެވެސްެބައިވެރިވެވޭނެެކަމަށްެބުނެެއަހުރެންގެެރަޢުޔުެއިއްވީމެވެެ .
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