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ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
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ލެ
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މަ ެފަނޑިޔާރު ެއަޙްމަދު ެފާއިޒު ެޙުސައިންެ،
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ދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރު ެޢަބް ެ
ފަނޑިޔާރު ެޢަބް ެ
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ފަނޑިޔާރު ެއާދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބް ެ
ން
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މައްސަލައިގެެޚުލާޞާެ :
ެ

ރު 2012ވީެއަންގާރަެދުވަހުެދިވެހިރާއްޖޭގެެރައްޔިތުންގެެ
މި މައްސަލައަކީެެ 20ނޮވެމްބަ ެ
ެ
މަޖިލީހުގައި ެނެގުނު ެވޯޓަކުންެ ،ސިވިލް ެސަރިވިސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމެންބަރުކަމުން ެގެ .ކޮއްކިރިެ ،މުޙައްމަދުެ
ފަހުމީ ެޙަސަން ެވަކިކުރައްވާފައިވަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެެެެެ
ެ 17ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެެ 20ވަނަެމާއްދާ ެއާއިެެ 42ެ،ވަނަެމާއްދާ ެއާއިެެ 43ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެ
އާއި ެެ 51ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(އ)އާ ެޚިލާފަށްެ ،ޤާނޫނުއަސާސީން ެޤަރާރުކޮށްފައިވާ ެދުސްތޫރީ ެމަބްދައުތަކާއިެ
އުޞޫލުތަކުގެ ެބޭރުންެ ،ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފަށް ެކަމަށްވާތީެ ،މުޙައްމަދު ެފަހުމީ ެޙަސަން ެގެ ެމައްޗަށްެ
ކުރެވުނުކަމަށް ެބުނާ ެޖިނާއީ ެތުހުމަތާ ެވިދިގެންެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމިނިވަން ެމުއައްސަސާތަކުގެެ
ހިންގާފައިވާ ެއެންމެހައި ެއިޖުރާއާތުތަކަކީ ެޣައިރު ެދުސްތޫރީ ެއިޖުރާއާތުތަކެއް ެކަމަށްެ
ކޮމިޓީން ެ ެ
މީެ
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއިެ ،އެ ެއިޖްރާއުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެމުޙައްމަދު ެފަހު ެ
ޙަސަންއާމެދު ެއަޅާފައިވާ ެއެންމެހައި ެފިޔަވަޅުތަކަކީވެސް ެބާޠިލު ެފިޔަވަޅުތަކެއް ެކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެދިނުންެ
އިދިނުން ެއެދި ެގެ .ކޮއްކިރިެ،
އެދި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 43ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ)އާއި ެ(ނ)ގެ ެދަށުން ެބަލަ ެ
މުޙައްމަދުެފަހުމީ ެޙަސަންެދައުލަތުގެ ެމައްޗަށްެހުށަހަޅައިގެންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެބެލެވިފައިވާެ
މައްސަލައެކެވެެ .
އްެ :
ފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
ދެ ެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށާއިެހުށަހަޅާފައިވާެލިޔުންތަކަށާއި
މި ެމައްސަލާގައި ެ ެ
މާތްވެގެންވާ ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތަށާއި ެމީލާދީ ެސަނަތުން ެެ 2008ވަނަ ެއަހަރުގެ ެއޯގަސްޓް ެމަހުގެ ެ7ވީެ
ބުރާސްފަތި ެދުވަހުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޢަމަލުކުރަންފަށާފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީެ
(މީގެ ެފަހުން ެޤާނޫނުއަސާސީކަމަށް ެމި ެރިޕޯޓުގައި ެބުނެފައިވާ) ެއަށާއި ެއެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 68ވަނަެ
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މާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތުގެމަތިންެއިންސާނީެޝަރަފާއިެހަމަހަމަކަމާއިެމިނިވަންކަމަށްެބިނާކޮށްފައިވާެ
ދީމިޤްރާޠީ ެމުޖްތަމަޢުތަކުން ެޤަބޫލުކުރާ ެއުޞޫލުތަކަށާއި ެދިވެހިރާއްޖެ ެބައިވެރިވެފައިވާ ެއިންސާނީެ
ރުޢީެ ،ދުސްތޫރީެ ،އަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެވިސްނައި ެބެލިއިރުެ
ޙައްޤުތަކާބެހޭ ެމުޢާހަދާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޝަ ެ
އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެެއެވެެ .
(ހ) ެފުރަތަމަކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައަކީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެސިވިލް ެސަރވިސްެ
ކޮމިޝަނުގެ ެމެމްބަރަކު ެވަކިކުރުމަށް ެވޯޓު ެނެގުމުގެ ެކުރިއަށް ެއައި ެއިޖުރާއާތުތަކަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީއާެ
ޚިލާފުވާެއިޖުރާއާތުތަކެއްކަމަށާއިެމީގެސަބަބުންެއެ ެމެންބަރުގެެއަސާސީެޙައްޤުތަކަށްެއުނިކަންެއަންނަކަމަށްެ
ބުނެ ެހުށަހަޅާފައިވާ ެދަޢުވާއަކަށްވުމުން ެމިއީ ެއެ ެއިޖުރާއާތުގެ ެމަޝްރޫޢިއްޔަތު ެ(ލެޖިޓިމެސީ) ެއާއިެ
ދުސްތޫރީއްޔަތު ެ(ކޮންސްޓިޓިޔުޝަނަލިޓީ) ެއާމެދު ެޚިލާފު ެއުފެދިފައިވާ ެމައްސަލައެއްކަން ެއެނގެންެ
އޮންނައޮތުމެވެެ .
(ށ) ެދެވަނަކަމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެމަބްދައުލް ެމަޝްރޫޢިއްޔަތާއި ެ(ޕްރިންސިޕަލް ެއޮފްެ
ލީގަލްޓީ) ެމަބްދައުއް ެދުސްތޫރިއްޔަތު ެ(ޕްރިންސިޕަލް ެއޮފް ެކޮންސްޓިޓިޔުޝަނަލްޓީ) ެކަނޑައެޅިފައިެ
އޮތްގޮތުގެެމައްޗަށްެބަލާއިރުެ،ޤާނޫނެއްެނުވަތަެޤަވާޢިދެއްެނުވަތަެއިޖުރާއާތެއް ެނުވަތަ ެދައުލަތުގެެރަސްމީެ
މުމެއްވިޔަސް ެއެއްވެސް ެއިސްތިޘްނާއެއްނެތި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއެންމެހައި ެމާއްދާތަކާެ
ކޮންމެ ެނިން ެ
ސްެ
އެއްގޮތްވާންވާނެކަމާއިެ ،ދައުލަތުގައި ެޢަމަލުކުރެވޭ ެއެއްވެސް ެޤަވާޢިދެއްެ ،ނުވަތަ ެދައުލަތުގެ ެއެއްވެ ެ
ބާރެއްގެ ެނުވަތަ ެމުއައްސަސާއެއްގެ ެއެއްވެސް ެޤަރާރެއްެ ،ނުވަތަ ެއެއްވެސް ެނިންމުމެއް ،ނުވަތަ ެއެއްވެސްެ
އިޖްރާއެއް ެނުވަތަެއެއްވެސްެޤާނޫނެއްގެެއެއްވެސްެމާއްދާއަކާެއަދިެޤާނޫނުއަސާސީގެެއެއްވެސްެމާއްދާއަކާެ
ވެެ ެ.
ޠިލުވާނެކަންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެ ެ
ޟުވެއްޖެނަމަެއެެތަޢާރުޟުވިެމިންވަރުެބާ ެ
ތަޢާރު ެ
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ގެ ެމަޝްރޫޢިއްޔަތުކަމާމެދު ެނުވަތަެ
(ނ) ެތިންވަނަކަމަކީެ ،ބުނެވިދިޔަ ެފަދަ ެނިންމުންތަކު ެ
ދުސްތޫރިއްޔަތުކަމާމެދު ެޖުޑީޝަލް ެރިވިއު ެކުރުމަށް ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލަތައް ެޖުޑީޝަލް ެރިވިޔު ެކުރުމުގައިެ
އަންނަނިވި ެއުޞޫލުތަކަށްެ ،މައްސަލަ ެބަލާ ެފަނޑިޔާރުން ެރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަން ެޤާއިމްވެފައިވާ ެޖުޑީޝަލްެ
ރިވިއުތަކުގެ ެއުޞޫލުތަކުން ެއެނގޭކަމާއި ެމި ެއުޞޫލު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެކުރީގެެ
ޤަޟިއްޔާތަކުގައިެކަނޑައަޅައިފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
އްެ
ެ .1އެ ެނިންމުމެއް ެނިންމީ ެނުވަތަ ެއެ ެއިޖުރާއާތެއް ެހިންގީ ެއެ ެނިންމުމެއް ެނުވަތަ ެއެ ެއިޖުރާއާތެ ެ
ހިންގުމުގެެއިޚްތިޞާޞްެއާއިެބާރުެޤާނޫނީެގޮތުންެލިބިގެންވާެފަރާތަކުންެކަންެނުވަތަެނޫންކަންެ.
 .2އެ ެނިންމުމެއް ެނިންމުމުގައި ެނުވަތަ ެއެ ެއިޖުރާއާތެއް ެހިންގުމުގައި ެޤާނޫނުއަސާސީން ެނުވަތަެ
ޤާނޫނަކުން ެނުވަތަ ެމި ެދެ ެއަޞްލުންކުރެ ެއަޞްލަކުން ެބާރު ެދޭ ެޤަވާޢިދަކުން ެތަބާވުންެ
ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ެޝަކްލިއްޔާތު ެ(ފޯރމަލިޓީސް) ެއާއި ެއިޖުރާއާތުތަކަށް ެތަބާވެފައިވާކަން ެނުވަތަެ
ނޫންކަން.
ނުއަސާސީ ެއާއިެ
ންމިއިރު ެނުވަތަ ެއެ ެއިޖުރާއާތަކަށް ެޢަމަލުކުރިއިރުެ ،ޤާނޫ ެ
 .3އެ ެނިންމުމެއް ެނި ެ
ދައުލަތުގައި ެޢަމަލުކުރެވޭ ެއެއްވެސް ެޤާނޫނަކާ ެނުވަތަ ެޤަވާޢިދަކާ ެޚިލާފު ެނިންމުމެއްކަން ެނުވަތަެ
ނޫންކަން.
ޢާތަކަށްެޢަމަލުކުރުމުގައިެއިޚްތިޔާރީެބާރުގެެބޭނުންެ
 .4އެެނިންމުމެއްެނިންމުމުގައިެނުވަތަެއެެއިޖުރާ ެ
ނުރަނގަޅުގޮތުގައި ެނުވަތަެނާޖާއިޒު ެގޮތުގައި ެބޭނުންކޮށްެޤާނޫނީގޮތުންެއެ ެމަޤްޞަދަކަށްޓަކައި ެއެެ
ނިންމުން ެނުވަތަ ެއެ ެއިޖުރާއާތު ެއޮންނަންޖެހޭ ެއިންތަކުން ެއެ ެނިންމުން ެނުވަތަ ެއެ ެއިޖުރާއާތުެ
ބޭރުވެފައިވާކަންެނުވަތަެނޫންކަން.
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ޢާތަކެއްގެ ެމައްޗަށްެ
 .5އެ ެނިންމުން ެނުވަތަ ެއެއިޖުރާއާތު ެބިނާކުރީ ެމާއްދީ ެޙަޤީޤަތްތަކެއް ެނުވަތަ ެވާޤި ެ
ކަމުގައިވާނަމަ ެއެޙަޤީޤަތް ެހަމަ ެއެގޮތަށް ެހުރިކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަން ެއަދި ެއެނިންމުން ެނުވަތަ ެއެެ
އިޖުރާޢާތުެބިނާކޮށްފައިވާެޤާނޫނީެސަބަބުތައްެޞައްޙަކަންެނުވަތަެނޫންކަންެ .
(ރ) ެހަތަރުވަނަކަމަކީެ 20ެ ،ނޮވެމްބަރު ެެ 2012ވީ ެއަންގާރަ ެދުވަހު ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ންބަރުކަމުންެގެ.ކޮއްކިރިެ،
ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގައިެނެގުނުެވޯޓަކުންެ،ސިވިލްެސަރވިސްެކޮމިޝަނުގެެމެ ެ
މުޙައްމަދު ެފަހުމީ ެޙަސަންއާމެދު ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުން ެނިންމާފައިވަނީ ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެ ެެ 187ވަނަެ
ދަށުންެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެލިބިދީފައިވާެބާރުގެެދަށުންކަމަށާއިެއެނިންމުމަކީެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
މާއްދާގެެ ެ
ެ 88ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެމަޖިލީހުގައި ެކަމެއްހިނގިގޮތް ެނުވަތަ ެޕްރޮސީޑިންގެ ެމައްސަލައެއްކަމަށާެ
އެހެންކަމުން ެއެކަން ެހިނގިގޮތުގެ ެޞައްޙަކަން ެބެލުމަށް ެއެއްވެސް ެކޯޓަކަށް ެހުށަނޭޅޭނެކަމަށް ެދައުލަތުގެެ
ފަރާތުންެއިޢުތިރާޟްކޮށްެހުށަހެޅިެނުކުތާެއެވެެ .
އްެފާހަގަކުރެވިފައިވެެއެވެެ .
ެމިެނުކުތާއަށްެނަޒަރުކުރިއިރުެ،އަންނަނިވިެކަންތައްތަ ެ
ެ ެ .1ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 88ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ)ގައި ެމި ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެއެހެންެ
ގޮތަކަށް ެބަޔާންކޮށްފައި ެނުވާހައި ެހިނދަކުެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއެއްވެސް ެކަމެއް ެހިނގިގޮތުގެެ
ޞައްޙަކަން ެބެލުމަށްޓަކައި ެއެއްވެސް ެކޯޓަކަށް ެހުށަނޭޅޭނޭކަމަށް ެއޮތްއޮތުމަކީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންެ
ބާރުެ
(ޤާނޫނުހަދާ ެބާރުން) ެނުވަތަެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގައި ެހިނގާ ެހުރިހާ ެކަންތަކެއް ެނުވަތަ ެއިޚްތިޔާރީ ެ ެ
އު ެނުކުރުމަށް ެއޮތް ެޢާންމު ެޤާއިދާއެއްނޫންކަމާއިެ
ބޭނުންކުރާ ެހުރިހައި ެކަންތަކެއް ެޖުޑީޝަލް ެރިވި ެ
ން ެމާއްދާތަކާެ
ޕާރލިމެންޓަރީ ެޕްރޮސީޑިންގައި ެހިމެނޭކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް ެއެކަމެއް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއެހެ ެ
ށްފައިވާެ
ސާސީގައިެއެހެންގޮތަކަށްެބަޔާންކޮ ެ
މި ެޤާނޫނުއަ ެ
ޚިލާފުވާކަމަށްެބުނެެކަމާބެހޭެކޯޓަށްެހުށަހެޅޭނެކަންެ" ެ
އިެ،
މި ެމާއްދާއިން ެސާފުކޮށްެއެނގޭކަމާ ެ
މި ެމާއްދާގައިެބަޔާންވެފައިެއޮތުމުންެ ެ
ނުވާހައިެހިނދަކު"ެމިފަދައިން ެ ެ
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މިނޫންގޮތަކަށް ެމި ެމާއްދާ ެމާނަކުރުމަކީ ެމި ެމާއްދާގެ ެޞަރީޙަ ެނައްޞާ ެޚިލާފުވާނެ ެކަމެއް ެކަމަށްވުމުގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީ ެގެ ެެ 88ވަނަެ
ވާނެ ެކަމެއްކަމާއި ެ ެ
އިތުރަށް ެޤާނޫނު ެއަސާސީގެ ެ"ރޫހާއި ެއަކުރާ" ެއެއްގޮތްނު ެ
ންވަރަށްެވުރެެފުޅާކުރުމަކީެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެ"ރޫލްެ
މާއްދާގެެ(ށ) ެގައިެމިެޙުދޫދު ެކަނޑައެޅިފައި ެއޮތް ެމި ެ
އޮފް ެލޯ" ެއާއިެ ،މިޒަމާނުގެ ެދުސްތޫރީ ެއުޞޫލުތަކާ ެކަނޑައެޅިގެން ެތަޢާރުޟުވާނެކަމެއްކަން ެއެނގެންެ
އޮންނާތީ

ެރައްޔިތުންގެމަޖިލީހުން

ެނިންމާ

ެނިންމުމެއްވިޔަސް،

ނުއަސާސީގެ
ެޤާނޫ ެ

ެމާއްދާއަކާެ

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ެނުވަތަ ެޣައިރު ެޤާނޫނީ ެނުވަތަ ެޣައިރު ެދުސްތޫރީ ެބޮޑުކަމެއް ެހިނގައިފިކަމަށް ެހުށަހެޅޭެ
މައްސަލަތައްެބަލައިެޖުޑީޝަލްެރިވިއުކުރުމުގެެބާރުެކަމާބެހޭެކޯޓުތަކަށްެލިބިގެންވާކަންެސާފުކޮށްެއެނގެންެ
އޮންނަކަމާ ެނަމަވެސް ެޕާރލަމެންޓް ެޕްރޮސީޖާރއެއްގެ ެއިރެގިޔުލަރިޓީއަކާ ެގުޅޭކަމެއް ެމީގެތެރޭގައިެ
ނުހިމެނޭނެކަން ެއެނގެން ެއޮންނައޮތުމާއި ެމި ެއުޞޫލު ެމީގެކުރިން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުންެ
ޓުތަކުގެެ
ތަމަޢުތަކުގެ ެކޯ ެ
ނިންމާފައިވާ ެޤަޟިއްޔާތަކުން ެސާފުވެ ެއެނގެން ެއޮތުމުގެ ެއިތުރަށް ެދީމިޤްރާޠީ ެމުޖް ެ
ނިންމުންތަކާއި ެދުސްތޫރީ ެމަބާދީތަކުން ެމި ެއުޞޫލު ެސާފުކޮށް ެއެގެން ެއޮންނަކަމާއި ެއޭގެ ެތެރޭގައިެެ
އިންޑިއާގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ )2007(ެ 3SCCެ 184ޤަޟިއްޔާގައި ެމި ެއުޞޫލު ެސާފުކޮށްެ
ބާޔާންކޮށްފައިވާކަންެފާހަގަކުރެވޭކަންެ ެ.
ނުެ
(ެ.2ހ)ެމި ެމައްސަލައަކީެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިޖުރާއާތެއް ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޤާނޫ ެ
ވާ ެޙައްޤުތަކަކާ ެޚިލާފުވާކަމަށް ެދަޢުވާކޮށް ެޖުޑީޝަލް ެރިވިޔުކުރަން ެއެދިެ
އަސާސީގައި ެބަޔާންވެގެން ެ
ށްވާއިރުެ ެ ،އެއްވެސް ެޤާނޫނެއް ެނުވަތަ ެޤާނޫނަކުން ެބައެއްވިޔަސް ެމި ެބާބުގައިެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެމައްސަލައަކަ ެ
ބަޔާންވެގެންވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤަކާ ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމަކާ ެތަޢާރުޟުވާނަމަ ެއެ ެޤާނޫނެއް ެނުވަތަ ެއެެ
ވާނީ ެބާޠިލުއެއްޗެއްކަމަށްެ
ޤާނޫނަކުން ެއެ ެޙައްޤަކާ ެއެ ެމިނިވަންކަމަކާ ެތަޢާރުޟުވާ ެމިންވަރެއް ެ
ވަނަ ެމާއްދާގައިެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ ،މި ެބާބުގައިެބަޔާންވެފައިވާެ"އެއްވެސްެޙައްޤެއްެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ ެ 63
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ނުވަތަ ެމިނިވަންކަމެއް ެއެއްވެސް ެމީހެއްގެ ެކިބައިން ެނިގުޅައިގެންފިނަމަެ ،ނުވަތަ ެހިފަހައްޓައިފިނަމަެ،
އިންޞާފުވެރިެޙައްލެއްެހޯދުމައްޓަކައިެއެެމައްސަލަެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުގެ ެޙައްޤުެއެމީހަކަށްެލިބިގެންވެއެވެެ".
ތަެ
މިފަދައިންެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ65ވަނަެމާއްދާގައިެއޮތުމުންެދައުލަތުގެެކޮންމެެބާރަކުންެހިންގާކަމެއްެނުވަ ެ
ށްވިޔަސް ެއެ ެއިޖުރާއާތެއް ެނުވަތަ ެއެކަމެއް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައިވާ ެއަސާސީެ
އިޖްރާޢާތެއްކަމަ ެ
އުގެ ެއުސޫލުން ެކަމާބެހޭ ެކޯޓުތަކުންެ
ހައްޤަކާ ެޚިލާފުވާކަމަށްބުނެ ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލަތަކަކީ ެޖުޑީޝަލް ެރިވި ެ
ށްެއެނގެންެއޮންނަކަންެ .
ބަލައިެފައިޞަލާކުރަންޖެހޭެމައްސަލަތަކެއްކަންެސާފުކޮ ެ
(ށ) ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 43ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެ"އިދާރީ ެހިންގުމުގެ ެދާއިރާއިންެ
ގެމަތިންެ ،ޢަދުލު ެއިންޞާފުގެ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތަށްެ
ކޮންމެ ެމީހަކާމެދުވެސް ެޤާނޫނާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތު ެ
އެކަށީގެންވާ ެއަވަސްމިނެއްގައި ެކަންކުރެވުމަކީ ެއެމީހަކަށް ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤެއްކަމަށް ެބަޔާންވެފައި ެއޮތުމާއިެ
އެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެއިދާރީ ެގޮތުން ެއަޅާފިޔަވަޅެއްގެ ެސަބަބުން ެއެއްވެސް ެމީހެއްގެ ެޙައްޤަކަށް ެނުވަތަެ
އެއްވެސް ެބައެއްގެ ެޙައްޤަކަށްެ ،ނުވަތަ ެމުޖްތަމަޢުގެ ެޙައްޤަކަށް ެއުނިކަމެއް ެލިބިއްޖެކަމަށް ެފެނިއްޖެނަމަެ،
ރުެ
އެކަމެއް ެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެއެމީހަކަށްެނުވަތަެއެބަޔަކަށްެނުވަތަެއެކަމުންެސީދާގޮތެއްގައިެއަސަ ެ
ފޯރައިފާނޭެކޮންމެެފަރާތަކަށްެލިބިގެންވާކަމަށް ެެއޮވެފައިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 42ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ) ެގައިެ
އީ ެކުށުގެ ެދަޢުވާ ެމީހެއްގެެ
"ކޮންމެ ެމީހެއްގެ ެމަދަނީ ެޙައްޤުތަކާއި ެވާޖިބުތައް ެކަނޑައެޅުމުގައި ެނުވަތަ ެޖިނާ ެ
މައްޗަށް ެއުފުލުމުގައިެ ،ޤާނޫނަކުން ެޤާއިމްކޮށްފައިވާ ެމިނިވަން ެއަދި ެމުސްތަޤިއްލު ެކޯޓެއްގައި ެނުވަތަެ
ޓްރައިބިއުނަލެއްގައިެއެކަށީގެންވާެމުއްދަތެއްގެެތެރޭގައިެޢާންމުކޮށްެހުޅުވައިލެވިގެންެބާއްވާެ،އަޑުއެހުމެއްގައިެ
އިންސާފުން ެޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ެޙައްޤު ެކޮންމެ ެމީހަކަށް ެލިބިގެންވެއެވެެ ".އޮންނައޮތުމަށާއި ެޔުނިވަރސަލްެ
ޑިކްލަރޭޝަން ެއޮފް ެހިޔުމަން ެރައިޓްސްގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާގައި ެ ެ"ކޮންމެ ެމީހަކަށްމެެ ،އެމީހަކަށްެ
ޤާނޫނުއަސާސީއަކުން ެނުވަތަ ެޤާނޫނަކުން ެލިބިދީފައިވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާ ެޚިލާފަށްކުރެވޭ ެޢަމަލުތަކަކަށްެ
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އުނަލަކުންެޢަދުލުވެރިެޙައްލެއްެލިބުމުގެެޙައްޤު ެލިބިގެންވާކަމަށް" ެއޮންނައޮތުމަށާއިެ،ޢަދްލުެ
ކަމާބެހޭެޓްރައިބި ެ
ށް ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގެެ
މުގެ ެޙައްޤު ެކަށަވަރުކޮށް ެދިނުމަ ެ
ރުޢީ ެކޯޓުތަކަށް ެދިޔު ެ
އިންޞާފު ެހޯދުމަށް ެޝަ ެ
އަޞްލުތަކުގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެނައްޞުތަކަށާއި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތަކާބެހޭ ެބައިނަލްއަޤްވާމީ ެމުޢާހަދާތަކަށްެ
ގެ ެެ 43ވަނަ ެމާއްދާގައި ެއިދާރީ ެގޮތުން ެއަޅާފިޔަވަޅުކަމަށް ެބުނެފައިވާެ
ރިޢާޔަތްކުރުމުން ެޤާނޫނުއަސާސީ ެ
ފިޔަވަޅު ެމާނަކުރެވޭނީެދައުލަތުގެެއެންމެހައިެފަރާތްތަކުންެއަޅާެއިޖުރާއީ ެފިޔަވަޅުތައްވެސްެހިމެނޭގޮތައްކަންެ
ވެހުރި ެކޮންމެ ެރަސްމީެ
ނުވަތަ ެދައުލަތުގެ ެކަމަކާ ެޙަވާލު ެ
އެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ެދައުލަތުގެ ެބާރެއްެ ެ ،
ފަރާތެއްކަމުގައި ެވިޔަސް ެއެފަރާތަކުން ެކުރާކަމަކުން ެނުވަތަ ެއަޅާފިޔަވަޅަކުން ެއެއްވެސް ެމީހެއްގެ ެހައްޤަކާެ
ޚިލާފަށް ެއާރބިޓްރަރީއެއް ެނުވަތަ ެއަނިޔާއެއް ެލިބިއްޖެކަމަށް ެފެނިއްޖެނަމަ ެއެކަމެއް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުގެެ
ޙައްޤުެއެމީހަކަށްެނުވަތަެއެބަޔަކަށްެނުވަތަ ެއެކަމުންެސީދާގޮތެއްގައި ެއަސަރު ެފޯރައިފާނޭ ެކޮންމެ ެމީހަކަށްެ
ލިބިގެންވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަންެ .
ެ .3ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއެއްވެސް ެޙައްޤަކަށް ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމަކަށްެ
އުނިކަމެއް ެލިބޭނެފަދަ ެޢަމަލެއްކުރުމުގެެ ،ނުވަތަ ެއެފަދަ ެޢަމަލެއްގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤު ެއެއްވެސްެ
މީހަކަށްެނުވަތަެޖަމާޢަތަކަށްެނުވަތަެދައުލަތަށްެލިބޭނެެފަދަެގޮތަކަށްެޤާނޫނުއަސާސީގައިެހިމެނޭެއެއްވެސްެ
މާއްދާއެއް ެމާނަކޮށް ެނުވަތަ ެތަރުޖަމާކޮށްގެން ެނުވާނެކަމަށް ެޤާނޫނު ެއަސާސީގެ ެެ 69ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވުމާއި ެ" ެޔުނިވަރސަލް ެޑެކްލަރޭޝަން ެއޮފް ެހިޔުމަން ެރައިޓސް"ގެ ެޞަރީޙަެ
ނައްޞުން ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތައް ެ"ރޫލް ެއޮފް ެލޯ" ެ(ޤާނޫނުގެ ެޙުކުމް)ގެ ެޒަރީޢާއިން ެޙިމާޔަތްެ
ކުރަންވާނެކަމަށް ެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ ،އެ ެޑެކްލަރޭޝަނުގެ ެެ 10ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކޮންމެ ެމީހަކަށްވެސްެ
ފުރިހަމަ ެހަމަހަމަކަމާއެކު ެޢަދުލުވެރި ެއަދި ެޢާންމުކޮށް ެހުޅުވާލައިގެން ެއަޑުއެހުން ެބާއްވައިގެންެ ،މިނިވަންެ
މުސްތަޤިއްލުެކޯޓަކުންެއެމީހެއްގެެޙައްޤުތަކާއިެވާޖިބުތައްެކަނޑައަޅައިދިނުމާެއަދިެއެމީހަކާެދެކޮޅަށްެކުރެވޭެ
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ކޮންމެ ެޖިނާއީ ެތުހުމަތަކާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތް ެކުރެވި ެފައިސަލާވުމުގެ ެޙައްޤު ެކޮންމެ ެމީހަކަށްެ
ންވާކަމަށް ެބަޔާންވެފައި ެއޮތުމުންެ ،ޤާނޫނާއި ެޤާނޫނުގެ ެމަބާދީތައް ެތަޠްބީޤުކޮށް ެލެޖިސްލޭޓިވްެ
ލިބިގެ ެ
(ޤާނޫނުހެދުމުގެ ެބާރު)ގެ ެއަދި ެއެގްޒެކްޓިވް( ެތަންފީޒީ ެބާރުގެ)ގެ ެޢަމަލުތައް ެދުސްތޫރީ ެގޮތުން ެޞައްޙަކަންެ
ދެނީެ"ރޫލްެއޮފްެލޯ"ގެެ
ގެ ެފުރިހަމަެވިލާޔަތާއިެއޮތޯރިޓީ ެކޯޓުތަކަށް ެލިބިގެންވާކަން ެކަށަވަރުކޮށް ެ
ކަނޑއެޅުމު ެ
މަބްދައުކަމާއި ެ"ރޫލް ެއޮފް ެލޯ ެއިން ެއެކްޝަން" ެގެ ެއެންމެ ެރަނގަޅު ެމިސާލުތަކަކީވެސް ެޤާނޫނުތަކާއިެ
ދައުލަތުގެ ެރަސްމީ ެނިންމުންތައް ެދުސްތޫރީގޮތުން ެޞައްޙަކަން ެބެލުމަށް ެޖުޑިޝަލް ެރިވިއު ެކުރުންކަންެ
އެނގޭކަމާއި ެމިއުޞޫލަކީ ެކުރިއަރާފައިވާ ެދީމިޤްރާޠީ ެމުޖްތަމަޢުތަކުން ެޤަބޫލުކުރާ ެޔުނިވަރސަލްެ
މަބްދައެއްކަމާއި ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެފަރުދުންގެ ެޙައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމަށް ެއޮތް ެއެންމެ ެބޮޑުެ
ދުލުވެރިެޝަރީޢަތަކުންެފައިޞަލާކުރެވުމުގެެޙައްޤުކަންެއެނގެންެއޮންނަކަންެ .
ގެރެންޓީއަކީެޢަ ެ
ެ.4ބައިނަލްއަޤްވާމީެޤާނޫނުތަކާއިެހަމަތަކާއިެޔުނައިޓެޑްެނޭޝަންސްެއޮރގަނައިޒޭޝަންގެެ
ގެމަތިންެމިނިވަންކަމާއިެސިޔާދަތުެލިބިގެންވާެމުސްތަޤިއްލުެދައުލަތެއްގެެގޮތުގައިެއަދިެ
ޗާރޓަރުގައިވާ ެގޮތު ެ
ލަތެއްގައިެ
ބައިންލްއަޤްވާމީ ެޤާނޫނީ ެޝަޚްޞެއްގެ ެގޮތުގައި ެދައުލަތެއް ެވުޖޫދުވެ ެދެމި ެއޮތުމުގައި ެއެ ެދައު ެ
ފުރިހަމަވެފައިވުން ެޝަރުޠުވާ ެއަސާސީ ެރުކުންތަކަކީ ެދައުލަތެއްގެ ެކަނަޑައެޅިފައިވާ ެބިމުގެ ެސަރަޙައްދާއިެ
ރައްޔިތުންނާއި ެވެރިކަމުގެ ެބާރާއި ެމި ެތިން ެރުކުން ެކަމަށްވާއިރުެ ،މި ެތިން ެރުކުނުގެތެރެއިން ެވެރިކަމުގެެ
ދާެ
ބާރުެ،ސެޕަރޭޝަންެއޮފްެޕަވަރސްގެެމަބްދައާެއެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންެ،ޤާނޫނުެއަސާސީގެެެ 5ވަނަެމާއް ެ
ކަމަށްެ
އާއި ެެ 6ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 7ވަނަ ެމާއްދާގައި ެތިން ެފަންކްޝަން ެއަދާކުރާ ެތިން ެބާރު ެ
ވާެ
ށްފަހުެ ،ދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެއެންމެހައި ެބާރުތައް ެހިންގާންވާނީ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެ
ބަޔާންކުރުމަ ެ
ންެ
ގޮތުގެމަތިންކަމަށްެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 8ވަނަެމާއްދާގައިެސާފު ެބަހުންެބަޔާންކޮށްފައިވުމާއިެދައުލަތުގެެތި ެ
ބާރުންކުރެ ެއެއްވެސް ެބާރެއް ެއަނެއް ެބާރެއްގެ ެދުސްތޫރީ ެއިޚްތިޞާޞް ެނުވަތަ ެފަންކްޝަން ެއަދާކުރުމަކީެ
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ޤާނޫނުއަސާސީެތަންދޭކަމެއްެނޫންކަންެޤާނޫނުެއަސާސީގެެޞަރީޙަެނައްޞުތަކުންެސާފުކޮށްެއެނގޭކަމާއިެ،
ޤާނޫނުއަސާސީން ެސެޕަރޭޝަން ެއޮފް ެޕަވަރއާއި ެތިން ެބާރުގެ ެމެދުގައި ެޤާއިމްކޮށްފައިވާ ެޗެކް ެއެންޑްެ
ބެލަންސްެނިޒާމަކީެދިވެހިރާއްޖޭގެެދުސްތޫރީެނިޒާމާއި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއަސާސީެފީޗަރއެއްކަންެސާފުކޮށްެ
އެނގެންެއޮންނަކަންެ .
ެ .5ބަޔާންވެދިޔަ ެ"ސެޕަރޭޝަން ެއޮފް ެޕަވަރސް" ެގެ ެމަބްދައު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެދުސްތޫރީެ
މިެ
ނިޒާމުގައިެކަނޑައެޅިފައިވަނީެޔުނައިޓެޑްެސްޓޭޓްސްެއޮފްެއެމެރިކާގައިެއޮތްފަދަެރިޔާސީެނިޒާމްތަކުގައިެ ެ
އުގެ ެމަތިން ެއަދި ެބިލް ެއޮފް ެރައިޓްސް ެހިމެނޭގޮތަށް ،އެކަށައެޅިެ
މި ެމަބްދަ ެ
ނިޒާމް ެއޮންނަފަދައިންެ ެ ،
ލިޔެވިފައިވާ ެޤާނޫނުއަސާސީއެއް ެދައުލަތުގައި ެހިންގޭ ެއެންމެ ެމަތީ ެޤާނޫނުގެ ެގޮތުގައި ެއޮތުމުގެ ެމައްޗަށާއިެ
ދުމުޚްތާރުެ
މޮންޓެސްކިޔޯގެ ެލިޔުންތަކުން ެސާފުވެ ެއެނގެން ެއޮތް ެއެއް ެބާރު ެއަނެއް ެބާރުގެ ެމައްޗަށް ެޚު ެ
މާެ
ޒު ެނުފޯރުވޭނޭ ެއަދި ެއެއްބާރުން ެއަނެއްބާރަކުން ެކުރާކަންތައްތަކާއި ެނިން ެ
ނުވެވޭނޭ ެނުވަތަ ެނުފޫ ެ
ނިންމުންތައް ެހުންނަނީ ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއިމުގެ ެތެރޭގައިކަން ެފާރަވެރިވެ ެބެލޭނޭ ެދުސްތޫރީެ
އިޖުރާއާތުތަކަކާއިެގެރެންޓީތަކެއްެޤާނޫނުއަސާސީގައިެކަނޑައެޅިެބަޔާންވެފައިވުމުގެެމައްޗަށްކަމާއިެދުސްތޫރީެ
އް ެބާރުން ެއަނެއްބާރުގެެ
މި ެއިންތައް ެއެއްވެސް ެބާރަކުން ެފަހަނައަޅާގޮސްފިކަމަށް ެނުވަތަ ެއެ ެ
ފަންކްޝަނުގެތެރެއަށް ެވަދެއްޖެކަމަށް ެނުވަތަ ެދުސްތޫރާ ެޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލަތައްބަލައިެ
ޖުޑީޝަލް ެރިވިއުކުރުމަކީ ެޖުޑީޝަރީގެ ެއަސްލު ެފަންކްޝަނެއް ެކަމާއި ެއަލްޓްރާވައެރަސްއެއް ެނުވަތަެ
ވާ ެއިން ެފަހަނައަޅާ ެގޮސްފައިވާކަމަށް ެނުވަތަ ެޤާނޫނެއް ެޤާނޫނުއަސާސީއާެ
ދުސްތޫރުން ެބަޔާންކޮށްފައި ެ
ޚިލާފުވާކަމަށް ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލަތައް ެބަލައިެ ،ދުސްތޫރީ ެގޮތުން ެޞައްހަކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަންެ
ކަނޑައެޅުމާއިެ ،ޤާނޫނަކީ ެކޮބައިކަން ެކަނޑައެޅުމާއި ެޤާނޫނު ެތަފްސީރުކުރުމަކީ ެޖުޑިޝަރީގެެ
މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ެޔުނައިޓެޑް ެސްޓޭޓްސް ެއޮފް ެއެމެރިކާގެ ެމަޝްހޫރު ެތާރީޚީ ެޤަޟިއްޔާ ެމަރބަރީެ
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ޠީެ
މި ެމަބްދައަކީ ެދީމިޤްރާ ެ
ވަރސެސް ެމެޑިސަން ެޤަޟިއްޔާގައި ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކުެ ެ ،
މުޖްތަމަޢުތަކާއި ެއަދި ެޤާނޫނުގެ ެވެރިކަން ެނަގަހައްޓާ ެޤައުމުތަކުން ެޤަބޫލުކޮށް ެޢަމަލުކުރަމުން ެއަންނަެ
ނޫނުއަސާސީގައި ެމި ެއުސޫލު ެބަޔާންވެފައިވަނީ ެއެއާމެދު ެއެއްވެސްެ
ޤާ ެ
މަބްދައެއްކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެ ެ
ބޭގޮތަކަށް ެނޫންކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޤަޟިއްޔާތަކުން ެނިމިފައިވާެ
ޝައްކަކަށް ެޖާގަލި ެ
ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ެމި ެއުޞޫލު ެސާފުކޮށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާ ެއެގޮތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 2009/SC-C/02ޤަޟިއްޔާ ެއާއި ެެ 2010/SC-C/23ޤަޟިއްޔާ ެއާއި ެެ2009/SC-A/13
ވެެއެވެެ .
ޤަޟިއްޔާެފާހަގަކުރެވިފައި ެ
(ެ .6ހ) ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގައި ެދައުލަތުގެ ެއެންމެހައި ެބާރުތައް ެފެށިގެންެ
އަންނަނީ ެރައްޔިތުންގެ ެކިބައިންކަމަށާއި ެއަދި ެމިބާރުތައް ެދެމިއޮންނަނީ ެރައްޔިތުންގެ ެކިބައިގައިކަމަށްެ
އޮވެފައިެ ،ދައުލަތުގެ ެތިން ެބާރު ެކަމުގައިވާ ެވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރާއި ެޤާނޫނުހެދުމުގެ ެބާރާއި ެޢަދްލުެ
ން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ5
އިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީން ެއުފައްދާފައިވާ ެތިން ެބާރުކަ ެ
ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ6ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ7ވަނަެމާއްދާއިންެއެނގެންެއޮތުމާއިެދިވެހިެދައުލަތުގެެއެންމެހައިެ
ގެމަތިންކަމަށްެއޮތުމުންެދައުލަތުގެެބާރުތަކާއިެދައުލަތުގެެ
ބާރުތައްެހިންގާންވާނީެމިެޤާނޫނުއަސާސީގައިވާެގޮތު ެ
ޙަވާލުވެފައިވާ ެފަރާތްތަކާ ެޙަވާލުވެފައިވާ ެއެންމެހައި ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ެޤާނުނީެ
އެކިކަންތަކާ ެ ެ
އާެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކަމާއި ެއެ ެފަރާތްތަކާ ެޙަވާލުވެފައިވާކަންތައް ެޙަވާލުވެފައިވަނީ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެ
ޤާނޫނުތަކާއިެޤަވާޢިދުތަކާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންެއަދިެރައްޔިތުންގެެތެރެއިންެވަކިވަކިެފަރުދުންގެެއަސާސީެ
ޙައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ެޝަރުޠާއި ެޢަހްދުގެ ެމަތިންކަން ެއެނގޭކަމާއި ެދައުލަތުގެ ެބާރުތަކުގެ ެތެރޭގައިެ
ހިމެނޭެކޮންމެެބާރަކުންވެސްެއެެބާރެއްގެެއިޚްތިޞާޞްތަކާއިެފަންކްޝަންެއަދާކުރަންވާނީެޤާނޫނުއަސާސީންެ
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ންތަކުގެތެރޭގައި ެޤާނޫނުއަސާސީއާއ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިންކަންެ
އެބާރަކަށް ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެދުސްތޫރީ ެއި ެ
ންނަކަންެ ެ.
އެނގެންެއޮ ެ
(ށ) ެ"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެހަދާ ެއެންމެހައި ެޤާނޫނުތައް ެހަދާންވާނީ ެމި ެޤާނޫނުއަސާސީގައިެ
ބަޔާންވެގެންވާ

މަތީންނެވެ.
ެގޮތުގެ ެ

ެމި

ެޤާނޫނުއަސާސީން

ެލާޒިމްކުރާ

ެއެންމެހައިކަންކަންެ

ފުރިހަމަކުރާންވާނެއެވެެ .މިޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފުވާގޮތަށް ެހަދާ ެކޮންމެ ެޤާނޫނެއްެ ،ނުވަތަ ެޤާނޫނަކުންެ
ނޫނެއްެ ،ނުވަތަ ެޤާނޫނެއްގެ ެބައެއްގެ ެބާރެއްެ
ލް ެއެއްޗަކަށެވެެ .އަދި ެއެފަދަ ެޤާ ެ
ބައެއްވިޔަސް ެވާނީ ެބާޠި ެ
ނުހިނގާނެއެވެެ.މިޤާނޫނުެއަސާސީއާެޚިލާފަށްެކުރާެކޮންމެެކަމަކީެބާތިލްކަމެކެވެެ".ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ268
ވަނަ ެމާއްދާގައިެޞަރީހަެނައްޞުންެބަޔާންވެފައިވުމާއިެޤާނޫނުެއަސާސީގެެެ 299ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ގައިެ
ސާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރުންނާއިެ
ދުލު ެއިން ެ
ވެރިކަން ެހިންގާ ެފަރާތުންނާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންނާއި ެޢަ ެ
މުސްތަޤިއްލު ެކޮމިޝަންތަކުންނާއި ެމުސްތަޤިއްލު ެމަޤާމްތަކުގައި ެތިބި ެމީހުންނާއި ެދައުލަތުގެެ
މިެ
މުއައްސަސާތަކުންނައި ެދައުލަތުގެ ެމަޤާމްތަކާ ެޙަވާލުވެ ެތިބިމީހުންނާއި ެއެންމެހައި ެރައްޔިތުން ެ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީއަށްެޢަމަލުކުރަންެފެށުމާއެކު ެމިެޤާނޫނުއަސާސީގައިވާެއެންމެހައި ެކަންތައްތަކަށްެފުރިހަމައަށްެ
ކިޔަމަންވެެޢަމަލުކުރަންވާނެކަމަށްެއޮތުމުންެރާއްޖޭގެެސަރަޙައްދުގައިެހިނގާެއެންމެެމަތީ ެޤާނޫނަކީެޤާނޫނުެ
ލޯ"ެ
އަސާސީކަމާއި ެދިވެހި ެރާއްޖޭގައި ެއޮތީ ެސުޕްރިމަސީ ެއޮފް ެދަ ެކޮންސްޓިޓުޝަން ެއަދި ެ"ރޫލް ެއޮފް ެ ެ
ގެންެ
ކޮށް ެއެނ ެ
(ޤާނޫނުގެ ެވެރިކަން) ެގެ ެމަބްދައުކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޞަރީޙަ ެނައްޞުން ެސާފު ެ
އޮންނަކަމާއި ެއެގޮތުން ެދައުލަތުގެ ެއެއްވެސް ެފަރާތެއްގެ ެނިންމުމެއް ެނުވަތަ ެފިޔަވަޅެއް ެނުވަތަެ
އިޖުރާއާތެއްވިޔަސް ެއާރބިޓްރަރީއިން ެނުވަތަ ެއަނިޔާއިން ެއެއްކިބާވެފައިވާ ެނިންމުމެއްކަން ެނުވަތަެ
ފިޔަވަޅެއްކަންެކަށަވަރުކުރެވުމުގެެޙައްޤަކީެެ"ރޫލްެއޮފްެލޯ"ެގެެއަސާސްކަމާެއެހެންކަމުންެެ"ރޫލްެއޮފްެ
ލޯ" ،އަށް ެ(ޤާނޫނުގެ ެޙުކުމަށް) ެތަބާވާ ެކޮންމެ ެދައުލަތެއްގެ ެވެސް ެއަސާސީ ެމަޤްސަދަކަށްވާންވާނީ ެވަކިެ
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ރަނުވެެ ،ވަކި ެފަރާތަކުން ެދައްކައިފާނެ ެބިރަކަށް ެޖެހިލުންނުވެ ެތަޢައްޞުބުން ެއެއްކިބާވެފައިވާެ
ފަރާތަކަށް ެބު ެ
ޢަމަލަކުންެކަމުގައިެ
ޝަރުޢީެކޯޓެއްގެ ެކުރިމަތީގައިެދައުލަތުގެެކޮންމެެގުނަވަނެއްެނުވަތަެމުއައްސަސާއެއްގެެ ެ
ވިޔަސް ެއެ ެޢަމަލެއްގެ ެސަބަބުން ެލިބިފައިވާ ެއަރބިޓްރަރީއެއް ެނުވަތަ ެއަނިޔާއެއް ެއޮތްނަމަ ،އެކަށީގެންވާެ
ދުލުވެރިެޙައްލެއް ެލިބިދިނުންކަމާެމި ެޙައްޤަކީ ެދުސްތޫރީެގޮތުންެ
ޢަދުލުވެރިެޕްރޮސީޖާރތަކަކުންެއެކަމަކަށްެޢަ ެ
ލޯގެެމޮޑަރންެމަފްހޫމްެކަނޑައެޅިފައިވަނީެ
ގޮތުންެރޫލްެއޮފްެ ެ
ގެރެންޓީެކުރެވިފައިވާެޙައްޤެއްކަމާއިެދުސްތޫރީ ެ
އެންމެހައިެނުފޫޒްތަކުންެއެއްކިބާކުރެވިފައިވާެމިނިވަންކަމާެމުސްތަޤިއްލުކަމާއެކުެމަސައްކަތްކުރެވޭެޖުޑީޝަލްެ
ނިޒާމެއްެޤާއިމްވެެއޮތުމުގެެމައްޗަށްެކަންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނަކަންެ .
ެ .7ރޫލް ެއޮފް ެލޯއަކީ ެދައުލަތުގެ ެއެންމެހައި ެބާރުތަކާއި ެދައުލަތުގެ ެރަސްމީެ
އެންމެހައިފަރާތްތަކުގެެއެންމެހައިެމަސައްކަތްެޤާނޫނުގެެޙުކުމުންެ(ރޫލްެއޮފްެލޯ)ެއިންެރެގިޔުލޭޓްވުންެކަންެ
އެނގޭކަމާއި ެޤާނޫނުގެ ެކުރިމަތީގައި ެއަދި ެއެމީހެއްގެ ެމައްޗަށް ެޤާނޫނު ެހިންގުމުގައި ެކޮންމެ ެމީހަކީވެސްެ
ވެގެންވާ ެމީހެއްކަމާއި ެޤާނޫނުގެ ެރައްކާތެރިކަމާއިެ ،ޤާނޫނުން ެލިބިދޭ ެމަންފާތައް ެހަމަހަމަކަމާއެކުެ
ހަމަހަމަ ެ
އި ެޤާނޫނުގެ ެކުރިމަތީގައި ެހަމަހަމަކަން ެއޮތުމަކީެ
ލިބުމަކީ ެހަމަ ެކޮންމެ ެމީހެއްގެ ެވެސް ެޙައްޤަކަށްވެފަ ެ
ށްވާއިރުެ ،ޤާނޫނުގެ ެކުރިމަތީގައިެ
އެންމެހައި ެޙައްޤުތައް ެއެ ެއަސާސެއްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާވާ ެއަސާސްކަމަ ެ
މި ެއަސާސް ެލާޒިމްކުރަނީ ެދައުލަތުގެ ެއެއްވެސް ެބާރަކުން ެއިޚްތިޔާރާއި ެބާރުެ
ހަމަހަމަކަން ެއޮތުމުގެ ެ ެ
ބޭނުންކުރުމުގައި ެއެއްވެސް ެމީހަކާމެދު ެއާރބިޓަރަރީއެއް ެ(އަނިޔާއެއް) ެނުވުންކަމާއި ެއާރބިޓްރަރީ ެގޮތްތައްެ
ފީނުވާެކޮންމެެނިންމުމެއްެނުވަތަެފިޔަވަޅަކީެރޫލްެއޮފްެލޯއާެޚިލާފުެނިންމުމެއްެނުވަތަެފިޔަވަޅެއްކަމާއިެ
ނަ ެ
ރޫލް ެއޮފް ެލޯއާ ެޚިލާފު ެކޮންމެ ެނިންމުމަކީ ެނުވަތަ ެފިޔަވަޅަކީ ެބާޠިލު ެނިންމުމެމެއް ެނުވަތަ ެފިޔަވަޅެއްކަންެ
އެނގޭކަންެ .
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ެ.8ދިވެހިެދައުލަތަކީެފުރިހަމަެމިނިވަންކަންެލިބިފައިވާެއިސްލާމީެއުޞޫލުތަކުގެެމައްޗަށްެ
ށް ެޤާނޫނުެ
ލަ ެވެރިކަންކުރާެ ،ދީމިޤްރާޠީެ ،ޖުމްހޫރީ ެއަދި ެޔުނިޓަރީ ެދައުލަތެއްކަމަ ެ
ބިނާކުރެވިފައިވާެ ،އަމިއް ެ
އަސާސީގެ ެެ 2ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންވެފައިވުމާއި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި ެބަޔާންވެފައިވާެ
ގެމަތީން ެކޮންމެެ
ނޭ ެގޮތެއް ެ
އެންމެހައި ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަން ެއިސްލާމް ެދީނުގެ ެއަޞްލަކާ ެޚިލާފުނުވާ ެ
މީހަކަށްެލިބިގެންވާކަމާއި ެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 16ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެއެ ެމާއްދާގެެ
(ށ) ެގައި ެއިސްލާމް ެދީނުގެ ެއަޞްލުތައް ެރައްކާތެރިކޮށް ެދެމެހެއްޓުމައްޓަކައި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 2ވަނަެ
ބާބުގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެޙައްޤެއްެނުވަތަެމިނިވަންކަމެއްެޤާނޫނުއަސާސީގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތުގެމަތީންެ
ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެފާސްކުރާެޤާނޫނަކުންެހިފެހެއްޓުމަކަށްެއެެމާއްދާގެެ(ހ)ެހުރަހެއްނާޅާކަމަށްެއޮންނަެ
ންމެ ެރައްޔިތެއްގެ ެމައްޗަށް ެވާޖިބުވާެ
އޮތުމަށާއި ެކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބޭ ެޙައްޤުތަކާ ެގުޅިގެން ެކޮ ެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެެތެރޭގައިެދިވެހިެދައުލަތުގެެދީންެކަމުގައިވާެއިސްލާމްދީންެޙިމާޔަތްކުރުމާއިެދީމިޤްރާޠީެ
އުޞޫލުތަކާއި ެގޮތްތައް ެކުރިއެރުވުމުގައި ެއިސްލާމްދީނުގެ ެއަސްލަކާ ެޚިލާފުނުވާނޭ ެގޮތެއްގެމަތިންެ
މަށް ެއޮންނަ ެއޮތުމާއި ެޤާނޫނުގައި ެވަކިގޮތަކަށް ެކަނޑައަޅައިފައިނުވާ ެކަންކަންެ
މިމަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރު ެ
ނިންމުމުގައި

ެއިސްލާމީ

ެޝަރީޢަތުގައި

ެއެކަމެއް

ެކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް

ެފަނޑިޔާރުންެ

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 142ވަނަ ެމާއްދާގައި ެއޮތް ެއޮތުމުގެ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރުެ،
ތު ެލިބިގެންވާ ެއިސްލާމީ ެއުޞޫލުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކުރެވިފައިވާެ
ނިވަންކަންކަމާއި ެސިޔާދަ ެ
ފުރިހަމަ ެމި ެ
އަމިއްލަ ެވެރިކަންކުރާެ،ދީމިޤްރާޠީެ،ޖުމްހޫރީެއަދިެޔުނިޓަރީެދައުލަތެއްކަމުގައިވުމާއިެއިސްލާމީެޝަރީޢަތުގެެ
ރުޢީެނިޒާމެއްެއޮތުމާއިެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 2ވަނަެބާބުގައިވާެ
ބިނާކުރެވިފައިވާެޤާނޫނީެއަދިެޝަ ެ
މައްޗަށްެ ެ
އަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަންތަކައް ެރައްކާތެރިވުމަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއަސާސީ ެފީޗަރތަކެއްކަމާއިެ
އެ ެއަސާސްތަކުގެެމައްޗަށްެބިނާވެފައިވާެ ،ދިވެހި ެދައުލަތުގެެ
މި ެއަސާސީެފީޗަރތަކަކީެދިވެހި ެދައުލަތްެ ެ
އަދިެ ެ
އެންމެ ެމަތީ ެމަބާދީތަކުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކަންތައްކަމާއި ެމިއިން ެއެއްވެސް ެއަސާސެއް ެމުގުރާލެވިއްޖެނަމަެ
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މުޅި ެދައުލަތުގެ ެވުޖޫދަށް ެބުރޫއަރާނޭ ެއަދި ެދުސްތޫރީ ެހުސްކަމަކަށް ެދައުލަތް ެއަތުވާދޭނޭ ެއެންމެ ެމަތީެ
ންެ .
މަބްދައުތައްކަމުގައިެހިމެނޭެކަންތައްތަކެއްކަންެއެނގޭކަ ެ
ެ .9ދުސްތޫރީ ެމައްސަލަތައް ެބަލައި ެއެފަދަ ެމައްސަލަތަކާމެދު ެގޮތެއް ެކަނޑައެޅުމަކީެ
އާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެއަސްލީ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެތެރޭގައިެހިމެނޭ ެކަމެއްކަމާއި ެޤާނޫނު ެއަސާސީ ެ
ޤާނޫނު ެމާނަކުރުމުގައްޔާއި ެޝަރީޢަތުން ެބަލާ ެއެނޫންވެސް ެމައްސަލަތަކުގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމާެ
ނިންމުމަކީ ެއެންމެފަހުގެ ެނިންމުންކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 145ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެބުނެފައިވާތީއާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއެންމެ ެމުހިންމު ެއެއް ެސިފައެއްގެެ
ގޮތުގައި ެދައުލަތުގެ ެވެރިކަމުގެ ެތިން ެބާރު ެވަކިވެފައިވުމުގެ ެމަބްދައު ެހިމެނިފައިވާކަމާއިެ ،މިނިވަންެ
މުސްތަޤިއްލު ެޖުޑީޝަރީއަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޤާނޫނުގެ ެސިޔާދަތާއި ،ރޫލް ެއޮފް ެލޯ ެނެގެހެއްޓުމާއިެ
އެންމެހައި ެރައްޔިތުންގެ ެޙައްޤުގައި ެރައްޔިތުންނަށް ެޤާނޫނީ ެޙިމާޔަތް ެލިބިދިނުމަށާއިެ ،ޑިމޮކްރަސީެ
ދެމެހެއްޓުމުގެ ެމައިގަނޑު ެއަސާސްކަމުގައިވާތީ ެދައުލަތުގެ ެއެންމެހައި ެނިންމުންތައް ެހުންނަނީ ެޤާނޫނުގެެ
ސިޔާދަތާއިެޤާނޫނުއަސާސީެކަނޑައަޅާގޮތާއި ެއެއްގޮތަށްކަންެނުވަތަެނޫންކަންެކަށަވަރުކުރުމަކީ ެޖުޑީޝަރީގެެ
ޢާންމު ެއިޚްތިޞާޞްގައި ެހިމެނޭކަމެއްކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެއެންމެެ
އިސްފަރާތަކީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓު ެކަމަށްވުމާއި ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޤާނޫނު ެމާނާކުރުމުގެ ެއެންމެ ެއިސްފަރާތަކީެ
ވެސްެސުޕްރީމްެކޯޓު ެކަމަށްވުމާއިެދައުލަތުގެެއެހެނިހެންެބާރުތަކުންެޢަމަލުކުރަނީެޤާނޫނީެއަދިެދުސްތޫރީެ
އިމުގެ ެތެރޭގައިކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަން ެކަނޑައެޅުމުގެ ެފުރިހަމަ ެއިޚްތިޞާޞް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެއަޞްލީެ
އިޚްތިޞާޞްގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭކަމާއިެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓަކީ ެރާއްޖޭގެ ެއެންމެ ެއިސް ެކޯޓަށް ެވީތީ ެއެ ެކޯޓުގެެ
ޒާތުގައި ެއެ ެކޯޓަށް ެދުސްތޫރީ ެމައްސަލަ ެބެލުމުގެ ެވިރާޘީ ެއިޚްތިޞާޞް ެލިބިގެންވާކަމާއި ެމިގޮތުންެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިދޭ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެދަށުން ެޤައުމު ެޤާނޫނީ ެހުސްކަމަކަށްދިއުން ެނުވަތަ ެދުސްތޫރީެ
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ނިޒާމުން ެދައުލަތް ެބޭރުވުންފަދަ ެޤާނޫނީ ެއިމުން ެބޭރުންކަމެއް ެހިނގާނަމަެ ،އެކަމެއް ެހުއްޓުވުމަށްޓަކައިެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެއިޚްތިޞާޞްގެ ެދަށުންެއަޅަންޖެހޭެއެންމެހައިެފިޔަވަޅުތައްެއެޅުމުގެެބާރުެލިބިގެންވާކަމަށްެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/SC-C/02ޤަޟިއްޔާގައި ެކަނޑައަޅާފައިވުމާއިެ ،މި ެއުޞޫލު ެއެނޫންެ
ދުސްތުރީެޤަޟިއްޔާތަކުގައިވެސްެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާކަންެ .
ގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެޖުޑީޝަލް ެރިވިއުކޮށް ެޤާނޫނުގައި ެނުވަތަެ
ެ .10ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެކަމެއް ެއޮތްގޮތް ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެނިންމުމަކާ ެޚިލާފަށް ެޤާނޫނެއް ެނުވަތަެ
ޤާނޫނަކުންެބައެއްވިޔަސްެނުވަތަެދައުލަތުގެެއެއްވެސްެފަރާތެއްގެެއެއްވެސްެބާވަތެއްގެެނިންމުމެއްެނުވަތަެ
ންމުމެއްގެެބައެއްެނުވަތަެއިޖުރާއާތެއްެނުވަތަެއިޖުރާއާތަކުންެބައެއްެހުރެއްޖެނަމަެއެެޚިލާފުވީެމިންވަރަކީެ
ނި ެ
މުގެެޤާނޫނީެބާރުެދެމިއޮތުމުގެެއުޞޫލު)ެއާެޚިލާފުެއަދިެދުސްތޫރީެގޮތުންެ
ރެސްޖުޑިކާޓާެ(ކަނޑައެޅުނުެޙުކު ެ
މް ެކޯޓުން ެނިންމާ ެނިންމުންތަކުގައި ެކަނޑައަޅައިެ
ލު ެއެއްޗެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ެސުޕްރީ ެ
ބާޠި ެ
ޤުކުރާ ެޤާނޫނުގެ ެރޫލްތަކާއި ެޤާނޫނީ ެމަބާދީތަކަކީ ެއެއަށް ެތަބާވާންޖެހޭ ެރޫލްތަކާއިެ
ދި ެތަޠްބީ ެ
ބަޔާންކުރާ ެއަ ެ
އިެ
މަބާދީތަކެއްކަމާއިެކޮންމެެޤަޟިއްޔާއެއްގައިވެސްެއެެޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމާއިެއެެޙުކުމްެބިނާކުރާެސަބަބުތަކާ ެ
ވަކި ެނުކުރެވޭނެކަމާއި ެމި ެއުޞޫލު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2011/SC-RU/02
ރޫލިންގައިެސާފުކޮށްެބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެ ެ.
ެ .11ދުސްތޫރީ ެމައްސަލައެއް ެބެލުމުގައިެ ،ޤާނޫނެއް ެނުވަތަ ެޤާނޫނެއްގެ ެބައެއް ެނުވަތަެ
ޤަވާޢިދެއްެނުވަތަެޤަވާޢިދެއްގެެބައެއްެއަދި ެކިއެއްތަެދައުލަތުގެެއިދާރާއަކުންެނެރޭ ެއަމުރެއްެނުވަތަެއެއިންެެ
އިދާރާއެއްގެ ެމުވައްޒަފަކު ެކުރާކަމެއް ެނުވަތަ ެނިންމާ ެނިންމުމެއްވިޔަސް ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފުވާނަމަ ެއެެ
ޚިލާފުވާ ެމިންވަރު ެއެއީ ެބާޠިލު ެއެއްޗެއް ެނުވަތަ ެބާޠިލުކަމެއްކަމުގައި ެކަނޑައެޅުމުގެ ެބާރު ެކަމާބެހޭެެ
ކޯޓުތަކަށްެލިބިގެންވާކަމަށްެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ144ވަނަެމާއްދާގައިެކަނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިވުމުންެމީގެެ
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ތެރޭގައި ެދައުލަތުގެ ެބާރުތަކުންނާއި ެދައުލަތުގެ ެއެންމެހައި ެރަސްމީ ެފަރާތްތަކުން ެނިންމާ ެނިންމުންތަކާއިެ
ސްނާއެއްނެތި ެހިމެނިފައިވާކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއިެ
ޤަރާރުތަކާއި ެއިޖްރާއާތު ެއެއްވެސް ެއިސްތި ެ
މިފަދަ ެނިންމުމަކާ ެގުޅިގެން ެޢަދުލުވެރި ެއެހެނިހެން ެއަމުރުތައް ެނެރުމުގެ ެބާރު ެކަމާބެހޭ ެކޯޓުތަކަށްެ
އް ެނުވަތަެ
ންވެފައިވުމާއިެޤާނޫނުއަސާސީއާެތަޢާރުޟުވާ ެޤާނޫނެ ެ
ކަމަށްެމި ެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެބަޔާ ެ
ލިބިގެންވާ ެ
އާތެއްގެެ
ވާޢިދެއްގެ ެސަބަބުން ެނުވަތަ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފަށް ެކޮށްފައިވާކަމެއް ެނުވަތަ ެއިޖްރާ ެ
ޤަ ެ
ސާފުވެރިެ
ސަބަބުންވިޔަސްެމީހަކަށްެނުވަތަެބަޔަކަށްެގެއްލުމެއްެލިބިފައިވާނަމަެއެެގެއްލުމުގެެޢަދުލުވެރިެއިން ެ
ވާެ
ބަދަލު ެލިބިދިނުމަށްޓަކައި ެއަމުރުތައް ެނެރުމަކީ ެދުސްތޫރީ ެމައްސަލައެއް ެބެލުމުގައި ެކޯޓުތަކަށް ެލިބިގެން ެ
ޤާނޫނު ެއަސާސީގެ ެެ 144ވަނަ ެމާއްދާއިން ެކަށަވަރުވެ ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ެމި ެއުޞޫލުންެ
ބާރެއްކަން ެ ެ
އެހެނިހެން ެދީމިޤްރާޠީ ެދައުލަތްތަކުގެ ެކޯޓުތަކުން ެއަސާސީ ެހައްޤުތައް ެތަންފީޒްކުރުމަށް ެނެރޭ ެހޭބިއަސްެ
ރަންޓޯެޠަބީއަތުގެ ެއަމުރުތައްެ
ޕރޮހިބިޝަންެ،ކުއޯެވޮ ެ
ޑާމަސްެ،ސަރޝިއަރަރީެ ،ރިޓްެއޮފްެ ް
ކޯރޕަސްެ،މެން ެ
ކުގެ ެދުސްތޫރީ ެކޯޓުތަކުން ެމިފަދަެ
ސީގެ ެބުނެވިދިޔަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއާއި ެދީމިޤްރާޠީ ެމުޖްތަމަޢުތަ ެ
ޤާނުނުއަސާ ެ
ން ެއަންނަކަމާއި ެމިފަދަެ
އަމުރު ެނެރޭ ެއުޞޫލަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނެރެމު ެ
އަމުރުތަކުގެ ެތެރޭގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2010/SC-A/19ޤަޟިއްޔާ ެއާއިެ
މްެ
ެ 2010/SC-A/20ޤަޟިއްޔާއިން ެނެރެފައިވާ ެހޭބިއަސް ެކޯރޕަސް ެއަމުރާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީ ެ
ކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2012/SC-SJ/01އަމުރުެހިމެނިފައިވާކަންެއެނގޭކަމެވެ.
ބަޔާންވެ ެދިޔަ ެސަބަބުތައް ެއެގޮތަށް ެހުރުމުން ެމި ެދަޢުވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެއަޞްލީެ
އިޚްތިޞާޞްގެ ެދަށުން ެބަލައި ެނިންމުމަށް ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުން ެޗެލެންޖްވެ ެއެ ެނިންމުމާމެދު ެޤާނޫނީެ
އޮންނާތީ ެއެެ
ޖަދަލެއް ެނުވަތަ ެދެބަސްވުމެއް ެއުފައްދާނެ ެއެއްވެސް ެސަބަބެއް ެނެތްކަން ެއެނގެން ެ ެ
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ގަނެވެންއޮތް ެއިޢުތިރާޟެއް ެނޫންކަމުގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުންެ
އިޢުތިރާޟަކީ ެބަލައި ެ
ކަނޑައެޅުނެވެެ .
(ބ) ެފަސްވަނަކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެއަސާސީގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއިެ
އްެ
މުގެ ެތެރޭގައި ެކުށެއްގެ ެތުހުމަތުގައިވާ ެމީހާއަށް ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެދުސްތޫރީ ެގެރެންޓީތަ ެ
މިނިވަންކަ ެ
ހިމެނޭކަމާއި ެއޭގެތެރޭގައި ެކޯޓު ެޙުކުމަކުންެކުށް ެސާބިތުނުވާހައި ެހިނދަކުެބަރީއަ ެމީހެއްކަމުގައި ެބެލެވުމާއިެ
މި ެޙައްޤަކީ ެޔުނިވަރސަލްެ
ތިމާގެ ެނަފްސު ެދިފާޢުކުރުމުގެ ެފުރިހަމަ ެގެރެންޓީ ެހިމެނިފައިވާކަމާއި ެ ެ
ޑެކްލަރޭޝަން ެއޮފް ެހިޔުމަން ެރައިޓްސްއާއ ެމަދަނީ ެއަދި ެސިޔާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެބެހޭ ެބައިނަލްއަޤްވާމީެ
މުޢާހަދާގައި ެކަށަވަރުކޮށް ެދީފައިވާ ެޙައްޤެއްކަމާއި ެއިންޞާފުވެރި ެޝަރީޢަތެއްގެ ެޢަޞްލު ެރުކުނަކީެ
ދިފާޢުވުމުގެެޙައްޤުކަމާއިެމިެޙައްޤުެގުޅިފައިވާނީެދުސްތޫރީެއެތައްެޙައްޤުތަކަކާެކަމާއިެއޭގެތެރޭގައިެެޖިނާއީެ
ޝަރީޢަތަކުން ެކުށް ެސާބިތުނުވާހައި ެހިނދަކު"ެ ،އަލްބަރާތުލް ެއަޞްލިއްޔާ" ެގެ ެމަބްދައު ެނަފީނުވެެ
ދެމިއޮތުމުގެ ެޙައްޤާއި ެމުއްތަހަމުގެ ެމައްޗަށް ެތުހުމަތު ެކުރެވިފައިވާ ެކުށުގެ ެޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ެޙައްޤާއިެ
ކަން ެ(ތަވާޒުން) ެއޮތުމުގެ ެމަބްދަޢަކީ ެޙައްޤުތަކާއިެ
ފާޢުވުމާ ެދެމެދުގައި ެހަމަހަމަ ެ
ތުހުމަތުކުރެވުމާއި ެދި ެ
މަށްޓަކައިެ
އިމްވެފައިެއޮތު ެ
ގެެޢާންމުެމަޞްލަޙަތާެދެމެދުގައިެހަމަހަމަެބެލަންސްެޤާ ެ
ންތަކާއިެދައުލަތު ެ
މިނިވަންކަ ެ
ލާޒިމްވެގެންވާެޙައްޤެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ޅ) ެހަވަނަކަމަކީ ،ޖިނާއީ ެޢަދުލުގެ ެނިޒާމް ެތެރޭގައި ެފަރުދުންގެ ެޙައްޤުތަކާއިެ
މިނިވަންކަންތަކަށް ެއޮންނަ ެގެރެންޓީތަކާއިެ ،ކުށުގެ ެޢަމަލުތަކަކީ ެކޮބައިކަން ެކަނޑައެޅުމާއިެ ،އެ ެޢަމަލުތައްެ
ށް ެއަދަބުދީގެންެދައުލަތުގެެނިޒާމްެޢާންމާއިެމުޖްތަމަޢުެޙިމާޔަތްކުރުމާއިެޖިނާއީެއިޖްރާއާތުގެެ
ކުރާ ެފަރާތްތަކަ ެ
ޒަރީޢާއިންެދައުލަތްެނުވަތަެޖަމާޢަތުގެެމި ެޙައްޤުެލިބިގަތުމުގެެބާރުެދައުލަތަށްެލިބިފައިެއޮންނަެއުޞޫލަށްެ
ދީެ
އް ެކަނޑައެޅުމާއި ެއެޢަމަލުތަކަށް ެއަދަބު ެދިނުމުގައި ެފަރުދުންގެ ެފަރު ެ
ރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،ކުށުގެ ެޢަމަލުތަ ެ
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ވާެ
ތް ެ
ދީތަކާ ެއެއްގޮ ެ
ހައްޤުތަކަށްެއޮތްެއެންމެެބޮޑުެގެރެންޓީއަކީެޢުޤޫބާތުގެެޤާނޫނާއިެޖިނާއީެއިޖުރާއާތުގެެމަބާ ެ
ންކަމާއިެދައުލަތުގެެޢާންމުެ
ގޮތުގެމަތިންެއަދިެެޖިނާއީ ެނިޒާމުގެެތެރެއިންެއެ ެފަރްދުންނާެމެދުެޢަމަލުކުރެވު ެ
ޒާމުގެެ
މަޞްލަޙަތު ެޙިމާޔަތްކުރެވެނީ ެޢުޤޫބާތުގެ ެޤާނޫނާއި ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތުގެ ެޤާނޫނުގެ ެނި ެ
ރުދުންގެ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަންތަކަކީ ެސީދާ ެދުސްތޫރުން ެކަށަވަރުކޮށްދޭެ
ތެރޭގައިކަމަށްވާއިރުެ ،ފަ ެ
ގެރެންޓީތަކެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
އީތުހުމަތެއް ެކުރެވިފައިވާ ެމީހާއަށް ެދުސްތޫރުގައި ެގެރެންޓީކޮށްދޭެ
(ކ) ެހަތްވަނަކަމަކީ ،ޖިނާ ެ
ދިފާޢީެޙައްޤުތަކުގެެތެރޭގައިެއަންނަނިވިެޙައްޤުތައްެހިމެނިގެންވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ :
ކަމާއެކު ެބަޔާންެ
ެ(ެ )1ކުރެވިފައިވާ ެތުހުމަތުގެ ެމަޢުލޫމާތު ެފުރިހަމައަށް ެލިބުމުގެ ެޙައްޤު ެ(ެ )2މިނިވަން ެ
މާެ
ދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެ(ެ )3ޖިނާއީ ެޚުޞޫމަތެއްގައި ެޙަޤީޤަތް ެދެނެގަތުމަށް ެމަސައްކަތްކުރެވޭ ެހިނދުެ ،މުއްތަހަ ެ
ދެކޮޅަށް ެހުރި ެހެކިތައް ެއެފަރާތަށް ެކުރިމަތިކޮށް ެދިފާއު ެހުށަހެޅުމުގެ ެފުރުޞަތު ެއެފަރާތަށް ެދިނުމުގެެ
ޢަމަލުކުރެވުންެ(ެ)4ޤާނޫނީެވަކީލެއްގެެއެހީގައިެދިފާޢުވުމުގެެޙައްޤުެ ެ.
އުޞޫލަށްެ ެ
(އ) ެއަށްވަނަކަމަކީެ ،ކުށެއްގެ ެތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ެކޮންމެ ެމުއްތަހަމެއްގެ ެމައްޗަށްެ
އެ ެމީހާގެ ެމައްޗަށް ެކުށްެ
ޢަދުލުވެރި ެޖިނާއީ ެޝަރީޢަތެއް ެހިންގައި ެކޯޓަކުން ެޝަރުޢީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެ ެ
ސާބިތުނުވާހައި ެހިނދަކު ެއެމީހަކީ ެބަރީއަ ެމީހަކުކަމުގައި ެބަލައިގެން ެޖިނާއީ ެތަޙްޤީޤު ެއަދި ެޝަރީޢަތްެ
ހިންގުމާއި ެއަދި ެދައުލަތުގެ ެއެއްވެސް ެކަމަކާ ެޙަވާލުވެހުރި ެފަރާތެއް ެނުވަތަ ެއެހެން ެފަރާތެއް ެނުވަތަެ
ވާ ެމީހާގެ ެމައްޗަށް ެކުށްެ
އެއްވެސް ެފަރުދަކުވިޔަސް ެކޯޓުން ެޙުކުމެއް ެއައުމުގެ ެކުރީގައި ެތުހުމަތުކުރެވިފައި ެ
ރުެެެ
ދީ ެހަދައިގެން ެނުވާނެކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ސާބިތުވާކަމަށް ެބަޔާން ެ
ެ2010/SC-A/20ޤަޟިއްޔާެއާއިެެ2010/SC-A/20ޤަޟިއްޔާގައިެކަނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ
ނަ ެމާއްދާގައި ެއެ ެމީހެއްގެ ެނަމާއި ެއަބުރު ެރައްކާތެރިކުރެވިފައި ެއޮތުމަކީ ެކޮންމެެ
ގެ  33ވަ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީ ެ
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މީހަކަށް ެލިބިގެންވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤެއްކަމަށް ެބަޔާންވެފައިވުމާއިެ ،އަބުރު ެރައްކާތެރިކުރުމަކީ ެއިސްލާމީެ
ޝަރީޢަތުގެެޢަޞްލުތަކުގެެމައްޗަށްެބިނާވެފައިވާެއިސްލާމީެޝަރީޢަތް ެޙިމާޔަތްކުރާެމައިގަނޑުެމަޤާޞިދުގެެ
ތެރެއިން ެއެއް ެމަޤްޞަދުކަން ެއެނގޭކަމާއިެ ،އެގޮތުން ެކުށެއްގެ ެތުހުމަތު ެކުރެވިއްޖެނަމަ ެޢަދުލުވެރިެ
ޙުކުމުންެއެެމީހެއްގެެމައްޗަށްެކުށްެސާބިތުނުވާހައިެހިނދަކުެބަރީއަެމީހެއްކަމުގައިެ
ޝަރީޢަތެއްކޮށްެޤާޟީގެެ ެ
ބަލަން ެޖެހުމަކީ ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގެ ެއަސާސެއްކަން ެއެނގޭތީ ެކުށެއްގެ ެތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ެމީހެއްގެެ
އިެ
މައްޗަށް ެކުށް ެސާބިތުވަންދެން ެނުވަތަ ެސާބިތުވާ ެކުށެއްނެތްކަން ެކަނޑައެޅެންދެން ެކުރެވިފައިވާ ެޖިނާ ެ
ތު ެއެހެން ެނިޒާމެއްގެ ެތެރެއިން ެހިންގުމަކީ ެމި ެއުޞޫލާެ
ކުށުގެ ެތުހުމަތާ ެގުޅިގެން ެހިންގާ ެއިޖުރާއާ ެ
އެއްގޮތްވާކަމެއްެނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ .
(ވ)ެނުވަވަނަކަމަކީެ ،އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތާއިެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެބައިނަލްއަޤްވާމީެއިންސާނީެ
މު ެމަޞްލަހަތާއި ެމުޖުތަމަޢުގެެ
ހައްޤުތަކާބެހޭ ެމުޢާހަދާތަކުން ެފަރުދީ ެޙައްޤުތަކަށާއި ެމުޖުތަމަޢުގެ ެޢާން ެ
ޙައްޤުތައް ެޔަޤީންކޮށްދޭ ެއެންމެ ެއަސާސީ ެއެއް ެގެރެންޓީއަކީ ެޖިނާއީ ެނިޒާމުގެ ެތެރޭގައި ެކުށުގެެ
ތަޙްޤީޤުކުރުންކަމާއިެމީގެެއެންމެެމުހިންމުެއެއްެރުކުނަކީެޤާނޫނުއަސާސީންެނުވަތަެޤާނޫނަކުންެބާރުދީފައިވާެ
ޖިނާއީެތަޙްޤީޤުކުރުމުގެެެއޮތޯރިޓީއަކުންެކުށުގެ ެތަޙްޤީޤުކުރުންކަމާއިެ ،މިއީެކުށުގެެމައްސަލައެއްގެެތަޙްޤީޤުެ
މިެ
ދި ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެޞައްޙަ) ެތަޙްޤީޤަކަށްވުމުގެ ެއަސާސީ ެޝަރުޠެއްކަމާއި ެ ެ
ލެޖިޓިމޭޓް ެ(ދުސްތޫރީ ެއަ ެ
ލުެއަދިެ
އޮތޯރިޓީއަކީެއެކަމަށްެޤާނޫނަކުންެޚާއްޞަކުރެވިފައިވާެމުސްތަޤިއް ެ
އުޞޫލުންެކުށުގެެތަޙްޤީޤުެހިންގާެ ެ
ވާންވާނެކަމާއި ެއަދި ެއެ ެއޮތޯރިޓީއަކީ ެތަޙްޤީޤުގެ ެއެންމެހައި ެއިޖްރާއާތުތައްެ
ޤާބިލުކަން ެހުރި ެއޮތޯރިޓީއަކަށް ެ
ޢުވުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިދެވިގެންކަންެ
ހިންގަނީ ެރަނގަޅަށްކަމާ ެއަދި ެއެ ެއިޖްރާއާތު ެހިންގެނީ ެމުއްތަހަމަށް ެދިފާ ެ
ޓީގެ ެނަތީޖާއެއްގެެ
ޓީއަކަށް ެވާންވާނެކަމާއި ެމި ެގެރެން ެ
ވަޒަންކުރުމުގެ ެއިޚްތިޔާރާއި ެބާރު ެލިބިގެންވާ ެއޮތޯރި ެ
ގޮތުން ެތުހުމަތުކުރުމާއި ެތަޙްޤީޤުކުރުން ެދެ ެއޮތޯރިޓީއެއްގެ ެމެދުގައި ެނުވަތަ ެމަރުޙަލާތަކަކަށް ެބަހާލެވިފައިެ
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ގެެތެރޭގައިެޤާއިމުވެފައިވާކަމާއިެ،އެގޮތުންެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ244
އޮތުމުގެެމަބްދައުެޖިނާއީެޢަދުލުގެެނިޒާމު ެ
މިެ
ޙުޤީޤު ެމަރުޙަލާކަމާއިެ ެ ،
ވަނަ ެމާއްދާއަށްެބަލާއިރުެ،ކުށުގެެތަޙުޤީޤުގެެފުރަތަމަެމަރުޙަލާއަކީެފުލުހުންގެ ެތަ ެ
ޢުވާއެއްެ
މަރުޙަލާގައިެހެކިތައްެހޯދައިެޖަމާކުރުމާއިެއެ ެހެކިތައްެރައްކާތެރިކަމާއެކުެބެލެހެއްޓުމާއިެ ،ކުށުގެެދަ ެ
އެެ
ކުރެވެން ެއޮތްކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަން ެކަނޑައެޅުމާއި ެމައްސަލަތައް ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅުމަށް ެ ެ
އާތުގެެެެ
މުއައްސަސާގެ ެފަރާތުން ެބޭނުންވާ ެތައްޔާރީތައްކުރުންފަދަ ެއިޖްރާއާތު ެހިމެނޭ ެކަމާއި ،ޖިނާއީ ެއިޖްރާ ެ
ލާ ެމަރުޙަލާކަމާއި ެހެކިތައްެ
ދެ ެވަނަ ެމަރުޙަލާއަކީ ެޖިނާއީ ެކުށުގެ ެމައްސަލަ ެޕްރޮސެކިއުޓަރ ެޖެނެރަލް ެބަ ެ
ޢުވާެ
އެއްކޮށް ެއެއީ ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެހޯދިފައިވާ ެޞައްޙަ ެހެކިތައްކަން ެކަށަވަރުކުރުމާއި ެދަ ެ
ރުޙަލާކަމުގައިވާ ެޖިނާއީެ
ރިކަން ެކަނޑައަޅައި ެޖިނާއީ ެއިޖްރާއާތުގެ ެތިންވަނަ ެމަ ެ
ހުށަހެޅޭވަރަށް ެހެކިތައް ެހު ެ
ވާެ
ޢު ެ
ރުޙަލާގައިެދައުލަތްެނުވަތަ ެޖަމާޢަތުގެެނަމުގައި ެޖިނާއީެދަޢުވާކޮށްެދަ ެ
ޝަރީއަތްެކޯޓުގައިެހިންގުމުގެެމަ ެ
ގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ެއިތުރަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 220ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއިެ
ސާބިތުކުރުމު ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 223ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެބަލާއިރުެ ،ޖިނާއީ ެޢަދުލުގެ ެނިޒާމުގައި ެދައުލަތުގެ ެޙައްޤުތަކާއިެ
މްެ
ދުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތައް ެބެލެންސްކޮށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއެންމެހައި ެހަމަތަކާއި ެޤާނޫނުގެ ެޙުކު ެ
ފަރު ެ
ނެގެހެއްޓުމުގައިެވަކި ެފަރާތަކަށްެބުރަނުވާެމުސްތަޤިއްލުެޕްރޮސެކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެބެލެހެއްޓުމުގެ ެދަށުންެ
ޖިނާއީެދަޢުވާގެެއިޖުރާއާތު ެދިޔުމަކީެޤާނޫނުއަސާސީންެޔަޤީންކޮށްދޭެމުޙިންމު ެއެއް ެގެރެންޓީކަންެއެނގެންެ
އޮންނަކަމެވެެ .
(މ) ެދިހަވަނަކަމަކީެ ،ކޮންމެ ެފަރުދަކަށްވެސް ެއެ ެފަރުދަކާ ެދެކޮޅަށް ެކުރެވިފައިވާ ެކުށުގެެ
ޢަތްކުރެވުމަކީެ
ދުލުގެެނިޒާމުގެެތެރެއިންެޝަރީ ެ
ންވާެއަވަސްެމިނެއްގައިެޖިނާއީެޢަ ެ
ތާ ެގުޅިގެންެއެކަށީގެ ެ
ތުހުމަ ެ
ށް ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤެއްކަން ެޤާނޫނުއަސާސީންނާއިެ ،އިންސާނީ ެޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ެބައިނަލްއަޤްވާމީެ
އެ ެފަރުދަކަ ެ
ރުޢީެ
މުޢާހަދާތަކުން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތުމާއިެ ،އެއްވެސް ެޖިނާއީ ެކުށެއްގެ ެތުހުމަތުގައިވާ ެމީހަކަށް ެޝަ ެ
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ކު ެކުރާ ެޙުކުމެއްގެ ެމައްޗަށް ެމެނުވީ ެއެ ެކުށަކަށް ެއަދަބެއް ެނުދެވޭނެކަން ެއަދި ެކުށެއްެ
ކޯޓަކުން ެޤާޟީއަ ެ
އްޤަކީެދުސްތޫރީެ
ޅުމުގެެޙަ ެ
ތުނުވިނަމަެއަބުރާެޢިއްޒަތާއެކުެމުއްތަހަމުެކުށުންެބަރީއަވެގެންވާކަންެކަނޑައެ ެ
ސާބި ެ
ގޮތުންެޔަޤީންކޮށްދީފައިވާެޙައްޤެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
މު ެބިނާވެފައިވަނީ ެޢާންމު ެމަޞްލަޙަތާއިެ
(ފ) ެއެގާރަވަނަކަމަކީެ ،ޖިނާއީ ެޢަދުލުގެ ެނިޒާ ެ
ލެންސް ެކުރުމުގެ) ެމައްޗަށްެ
ފަރުދީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަންތަކާއި ެވަޒަން ެހަމަހަމަކޮށް ެބެހެއްޓުމުގެ ެ(ބެ ެ
ންމުެމަޞްލަހަތު ެކަނޑައެޅިފައިވަނީ ެޙަޤީޤަތް ެހޯދައިެހާމަކުރުމާއިެއަދަބު ެދިނުމުގެެޙައްޤުެ
ށްވާއިރުެ،ޢާ ެ
ކަމަ ެ
އެެ
ދައުލަތަށްެލިބިގެންވުމުގެެމައްޗަށްކަމާއިެއަދިެމިކަންތައްެހުއްޓިފައިވަނީެކުށުގެެޢަމަލެއްެހިނގައިފިކަމާއިެ ެ
ޢަމަލު ެމުއްތަހަމަށް ެ(ތުހުމަތުކުރެވޭ ެމީހާއަށް) ެނިސްބަތްވުމުގެ ެމައްޗަށްކަމާއިެ ،ފަރުދީ ެޙައްޤުތަކާއިެ
މިނިވަންކަންތައް ެޙިމާޔަތްކޮށް ެއިންސާނީ ެކަރާމަތަށް ެރައްކާތެރިވުމުގެ ެމަޞްލަޙަތު ެކަނޑައެޅިފައިވަނީެ
ޤީންކަން ެލިބުންކަމާ ެއެގޮތުން ެމި ެދެ ެމަޞްލަޙަތުެ
މުއްތަހަމުގެ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަންތަކަށް ެޔަ ެ
ތަވާޒުންކުރެވޭނެގޮތަކީ ެމި ެތަވާޒުނަށް ެރައްކާތެރިވެވޭނޭ ެއިޖުރާއާތުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޝާމިލުވާ ެޤާނޫނީެ
ނިޒާމެއްގެ ެތެރެއިން ެތަޙުޤީޤުކޮށް ެޢަދުލުވެރި ެޝަރީޢަތެއްކުރެވުންކަން ެއެނގޭކަމާއި ެކުށެއްގެެ
ޙުމަތުކުރެވިފައިވާެމީހަކަށްެނިސްބަތްކުރެވޭެކުށުގެެޢަމަލު ެޖިނާއީ ެނިޒާމުނޫންެއެހެންެނިޒާމެއްގެެތެރެއިންެ
ތު ެ
ޒާމެއްގެ ެތެރެއިން ެއަދި ެއެހެން ެއިޖުރާއާތުތަކެއްގެެ
ބަލައި ެތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ެކުށުގެ ެއެ ެޢަމަލު ެއެހެން ެނި ެ
ކުށްެސާބިތުކުރާެއުޞޫލުތަކާއިެމިންގަޑުތައްނޫންެއެހެންެމިންގަޑަކުންެ
ތެރެއިންެހޯދައިެހާމަކުރުމާއި ެޖިނާއީ ެ ެ
ވާގޮތަށްެޢާންމުކޮށްެ
ސާބިތުކުރުމަކީެބުނެވިދިޔަެއުޞޫލުގެެމަތިންެއަދިެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ42ވަނަެމާއްދާގައި ެ
ހުޅުވާލެވިގެން ެބާއްވާ ެއަޑުއެހުމެއްގައި ެއިންސާފުން ެޝަރީއަތްކުރެވުމުގެ ެޙައްޤާއި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެ ެެ50
ނާެ
މަތިން ެހެކިންނާއި ެއެއް ެހާޟިރުގައިހުރެ ެހެކިން ެ
ގެ ެ
ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 51ވަނަ ެމާއްދާގައިވާ ެގޮތު ެ
ކުރިމަތިލައި ެދިފާޢު ެހުށަހެޅުމާއި ެމުއްތަހަމު ެބޭނުންވާ ެހެކިން ެހާޟިރުކުރުމުގެ ެހައްޤާއި ެތިމާއާ ެދެކޮޅަށްެ
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ހެކިދޭންެމަޖްބޫރުނުކުރެވުމާއިެދިފާޢުކޮށްދޭނޭެވަކީލަކުގެެއެހީތެރިކަންެހޯދުމުގެެޙައްޤުތައްފަދަެއިންސާފުވެރިެ
ޝަރީޢަތެއްގެެގެރެންޓީތަކާެޚިލާފުވާނެެކަންތައްތަކެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ނަކަމަކީެ ،ޑަބަލް ެޖެޕަރޑީގެ ެމާނައަކީ ެޤާނޫނީ ެއެއް ެނިޒާމަކާ ެޚިލާފުވެގެން ެއެެ
(ދ) ެބާރަވަ ެ
ބު ެނުދިނުމުގެ ެގެރެންޓީ ެކަމަށްވާއިރުެ ،މީހަކު ެކުރީެ
ނިޒާމުގެ ެތެރެއިން ެދެ ެފަހަރަށް ެއެއް ެޢަމަލަށް ެއަދަ ެ
ޢަމަލަކަށްެވުމުގެެއިތުރަށްެއެ ެޢަމަލަކީ ެމަދަނީެނިޒާމަކާެނުވަތަެތައުދީބީ ެނިޒާމަކާެ
ޖިނާއީެނިޒާމާެޚިލާފުެ ެ
ޚިލާފަށް ެކޮށްފައިވާ ެޢަމަލެއް ެކަމުގައިވާނަމަ ެމިއިން ެކޮންމެ ެނިޒާމަކީ ެއެނިޒާމަކަށް ެކަނޑައެޅިފައިވާެ
އަދަބުތަކެއް ެހުންނަކަން ެޤާނޫނީގޮތުން ެއެނގިފައިވާ ެނިޒާމުތަކެއްކަމާއިެ ،ނަމަވެސް ެޢަދުލުވެރިކަމާއެކުެ
ންޖެހެނީ ެމުތަހަމުގެ ެމައްޗަށް ެއެއްވެސްެ
ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ެމަބާދީގެ ެދަށުން ެއަބަދުވެސް ެރިޢާޔަތްކުރަ ެ
ބާވަތެއްގެ ެއަދަބަކަށް ެވާނޭ ެފިޔަވަޅެއް ެޖިނާއީ ެނިޒާމުނޫން ެއެހެން ެނިޒާމެއްގެ ެތެރެއިން ެނަމަވެސްެ
ޢަތްކުރުމާއި ެއަދަބުދިނުން ެހުއްދަެ
ލާ ެގުޅިގެން ެޝަރީ ެ
ޢަމަ ެ
މަ ެއެ ެ ެ
ގެ ެމައްޗަށް ެހަ ެ
ދެވިއްޖެނަމަ ެއެ ެމުއްތަހަމު ެ
ޓުގެ ެޤަޟިއްޔާ ެނަންބަރުެ
ވުންކަން ެއެނގޭކަމާއި ެމި ެއުޞޫލަށް ެފްރާންސްގެ ެކެސޭޝަން ެކޯ ެ
ނު ެ
ެ Cass.Crim.20Juin1996އާއިެމިޞްރުގެެކޮންސްޓިޓިޔުޝަނަލްެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 3ޖޫންެ
ޝަނަލް ެޖަސްޓިސްގެ ެއަހަރީ ެފޮތްެ
/2000އަލްޤަޟިއްޔާ ެނަންބަރު ެެ 21އާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ެކޮންސްޓިޓު ެ
ެ1999ގެެޞަފްޙާެެ320ގައިެޙަވާލާދީެބަޔާންކޮށްފައިވާެސްޕޭންގެެކޮންސްޓިޓިޔުޝަނަލްެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެ
ޤަޟިއްޔާެެ Annuaire International de la justice constitutionnelle.1999p.320ގައިެ
މި ެއުޞޫލަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެއިދާރީ ެނުވަތަ ެތަޢުދީބީ ެއެހެން ެނިޒާމެއްގެ ެތެރެއިން ެއަދަބު ެދިނުމުން ެދެންެ
ޖިނާއީެޝަރީޢަތްެއަލުންެކުރުމަށްެހުރަސްއެޅޭކަމަށްެނިންމާފައިވާކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
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ސްެ
(ތ) ެތޭރަވަނަކަމަކީ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 187ވަނަ ެމާއްދާގައި ެސިވިލް ެސަރވި ެ
ކޮމިޝަނުގެެމެންބަރަކުެވަކިކުރުމާެބެހޭގޮތުންެހުރިެނައްޞުތަކަށްެރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ،އެެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެ
މެންބަރަކުެވަކިެކުރެވޭނެެޙާލަތްތައްެސާފުކޮށްެބަޔާންވެފައިެއޮންނަކަންެފާހަގަކުރެވޭކަމާއިެއެެޙާލަތްތަކަކީެ ެ:
(ެ )1ސިވިލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމެންބަރުކަމުގެ ެމަޤާމާ ެއެކަށީގެން ެނުވާފަދަ ެޢަމަލުތަކެއްެ
ން
ކުރިކަމަށްެފެނު ެ
ން
ޖެކަމަށްެފެނު ެ
ޢުޛުރުވެރިވާފަދަެޙާލަތެއްެމެދުވެރިވެއް ެ
(ެ )2އެެމަޤާމުެއަދާކުރުމަށްެ ެ
ން
(ެ )3އެެމަޤާމުެއަދާކުރުމުގެެޤާބިލުކަންެނެތްކަމަށްެފެނު ެ
އަދި ެމި ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެމި ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބުނެފައި ެއެވާ ެޙާލަތެއް ެމެދުވެރިވެއްޖެ ެކަމަށްެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެފެނުމަކީ ެއެކަމުގެ ެއިޖުރާއަތުގެ ެގޮތުގައި ެބަޔާންވެފައި ެއޮންނަކަމާއިެ
ންެ
އަދި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާއެއްގައި ެހާޒިރުވެ ެވޯޓުގައި ެބައިވެރިވި ެމެންބަރުންގެ ެއަޣުލަބިއްޔަތު ެ
ފާސްކުރުމުންެމެންބަރުކަމުންެވަކިވީކަމަށްެބަޔާންވެފައިެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
ގެެ
(ލ) ެސާދަވަނަކަމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެމުސްތަޤިއްލު ެމަޤާމުތަކާއި ެކޮމިޝަންތަކު ެ
މުތަކާެގުޅިގެންެހުރިެދުސްތޫރީެއިޖުރާއާތުތަކަކީެއެެމުއައްސަސާތަކުގެެމުސްތަޤިއްލުކަންެ
މެންބަރުކަމުގެެމަޤާ ެ
ކަށަވަރުކޮށްދެނިވި ެއިޖުރާއަތުތަކެއްކަމާއިެ ،އެގޮތުން ެމަޤާމުތަކަށް ެޢައްޔަންކުރުންފަދަ ެދައުލަތުގެ ެވެރިކަންެ
ހިންގުމުގެެބާރަށްެމަތިކުރެވޭެއިޖުރާއަތާއިެމަޤާމަށްެތަރްޝީޙުކުރެވޭެނަންތައްެފާސްކުރުމާއިެމަސްއޫލިއްޔަތުެ
ތުފަދަ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށްެ
ކިކުރުމުގެ ެއިޖުރާއާ ެ
އަދާކުރާ ެމިންވަރާ ެގުޅިގެން ެޖަވާބުދާރީކުރުމާއި ެވަ ެ
މަތިކުރެވޭ ެއިޖުރާއާތާއި ެއުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރު ެނުވަތަ ެއުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރު ެކަނޑައަޅާ ެފަ ނޑިޔާރެއްގެެ
ތުތަކަކީ ެއޭގެ ެދުސްތޫރީ ެޠަބީޢަތަށް ެބަލާއިރުެ ،ސެޕަރޭޝަންެ
ކުރިމަތީގައި ެހުވާކުރުން ެފަދަ ެޤާނޫނީ ެއިޖުރާއާ ެ
ށުން ެޗެކް ެއެންޑް ެބެލަންސެސް ެއިޖުރާއާތުތަކެއްގެ ެގޮތުގައިެ
އޮފް ެޕަވަރސްގެ ެދުސްތޫރީ ެއުޞޫލުގެ ެދަ ެ
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ތުގެެމިފަދަެއެންމެހައިެޤާނޫނީެއިޖުރާއާތުގެެވެލިޑިޓީެ
ދުސްތޫރުވެރިންެސިފަކުރާެއިޖުރާއާތުތަކެއްކަމާއިެދައުލަ ެ
ޖުރާއާތަކީ ެދުސްތޫރީގޮތުން ެލެޖިޓިމޭޓް ެ(މަޝްރޫޢު)ެ
ނުވަތަ ެދުސްތޫރީގޮތުން ެޞައްޙަވުން ެބިނާވަނީ ެއެ ެއި ެ
އަކަށްވުމުންކަން ެއެނގެންެ
އއްގޮތްވާ ެއިޖުރާ ެ
އަދި ެކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ެއަދި ެރޫލް ެއޮފް ެލޯ ެއާ ެ ެ
އޮންނައޮތުމެވެެ .
ވާެ
(ގ) ެފަނަރަވަނަކަމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 187ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބުނެފައި ެއެ ެ
ގެމަތިން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާއަކަށް ެހާޟިރުވެެ
ޙާލަތްތަކުގައި ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައިވާ ެގޮތު ެ
ވޯޓުގައިެބައިވެރިވިެމެންބަރުންގެެއަޣުލަބިއްޔަތުންެފާސްކުރުމުންެއެެމެންބަރަކުެމެންބަރުކަމުންެވަކިވީކަމަށްެ
އްެ
ޢާތަކީެއެމާއްދާގެެ(ށ) ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެޙާލަތެ ެ
އޮތްއިރުެ،އޭގެެކުރިއަށްެއަންނަންޖެހޭެޤާނޫނީެއިޖުރާ ެ
މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެފެނުންކަމަށް ެބަޔާންވެފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަށްެ
ބަލާއިރު ،މިފަދަ ެކޮންމެ ެއިމްޕީޗްމެންޓް ެޕްރޮސީޖާރއަކީ ެފަރުދެއްގެ ެއަސާސީ ެއަދި ެފަރުދީ ެޙައްޤުތަކަކަށްެ
ރުދުންގެ ެމިފަދަ ެޙައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމާއި ެއެ ެޙައްޤުތަކަށްެ
ސީދާ ެއަސަރުކުރާނޭ ެއިޖުރާއާތަކަށްވާތީއާ ެފަ ެ
އިޙުތިރާމުކުރުމުގެ ެއެންމެ ެއަސާސީ ެގެރެންޓީއަކީ ެނުވަތަ ެދައުލަތުގެ ެޤާނޫނުތަކުގެ ެބާރުތަކާއި ެފަރުދުންގެެ
ކީެޑިޔު ެޕްރޮސެސްކަމާއިެދައުލަތުގެެއެއްވެސްެބާރަކުންެ
ޙައްޤުތައްެޙިމާޔަތްކުރުންެހަމަހަމަކޮށްެކިރޭެތިލަފަތަ ެ
އްެ
ނުވަތަ ެރަސްމީ ެއެއްވެސް ެފަރާތަކުން ެކުރާކަމަކުން ެފަރުދެއްގެ ެޙައްޤަކަށް ެގެއްލުމެއް ެނުވަތަ ެއަނިޔާއެ ެ
(އާރބިޓްރަރީއެއް) ެވުމަކީ ެޑިޔު ެޕްރޮސެސްއާ ެޚިލާފުވުންކަމާއި ެއާރބިޓްރަރީ ެނަފީނުވާ ެކޮންމެ ެނިންމުމެއްެ
ފުވާނެކަން ެއެނގެން ެއޮންނައޮތުމެވެެ .އެގޮތުން ެޑިޔުެ
ނުވަތަ ެކޮންމެ ެއިޖުރާއާތެއް ެރޫލް ެއޮފް ެލޯ ެއާ ެޚިލާ ެ
ނާެ
ޕްރޮސެސްގެ ެމާނައަކީ ެދައުލަތުގެ ެމިފަދަ ެކޮންމެ ެނިންމުމެއް ެނުވަތަ ެއިޖުރާއާތެއް ެބަރާބަރަށް ެޤާނޫ ެ
އެއްގޮތްވުމާ ެއެއްވެސް ެފުށުއެރުންތަކެއް ެނެތުމާއި ެރައްޔިތުންގެ ެޙައްޤުތަކަށް ެދާއިމީ ެރައްކާތެރިކަންެ
ކަށަވަރުވެފައިއޮތުންކަން ެއެނގޭކަމާއިެޔުނައިޓެޑްެސްޓޭޓްސްެއޮފްެއެމެރިކާގެ ެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޙުކުމްތަކަށްެ
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ބަލާއިރުެ،ޑިޔުެޕްރޮސެސްގެެދަށުންެއަންނަނިވިެޙިމާޔަތްތައްެހިމެނިގެންވާކަންެޔޫެ.އެސްެ.އޭެގެެސުޕްރީމްެ
ގެންެއޮވެއެވެެ .
ކޯޓުތަކުގެެނިންމުންތަކުންެއެނ ެ
ގެމަތިންެ
ެ(ެ)1ޖިނާއީެނިޒާމުގެެތެރޭގައިެހިމެނޭކަންތައްެޖިނާއީެއިޖުރާއާތާެއެއްގޮތްވާ ެގޮތު ެ
ދުލުގެ ެނިޒާމުގައި ެހިމެނޭކަންތައް ެމަދަނީ ެއިޖުރާޢާތާ ެއެއްގޮތަށްެ
ހިންގަންވާނެކަންެ ،މަދަނީ ެޢަ ެ
ގަންވާނެކަން ެ(ެ )2ސަބްސްޓޭންޝިވް ެޑިޔު ެޕްރޮސެސް ެެ /ޤާނޫނަކުން ެކަނޑައެޅޭ ެއިޖުރާއާތުތަކެއްނެތިެ
ހިން ެ
އެއްވެސްމީހަކު ެޙައްޤަކުން ެމަޙުރޫމްކުރުން ެކޯޓުތަކުން ެލިމިޓްކުރުން ެ(ެ )3ސާފުކޮށް ެއޮޅުން ެނުފިލާެ
ޞލު ެއިންކޯރޕޮރޭޝަންެ
ޤާނޫނުތައް ެމަނާކުރުން ެ(ެ )4ބިލް ެއޮފް ެރައިޓްގައިވާ ެޑިޔު ެޕްރޮސެސްގެ ެއު ޫ
ލް ެއޮފް ެރައިޓްސްގައިވާ ެޙައްޤުތައް ެތަޠްބީޤުކުރުމުގެ ެވެހިކަލެއް ެކަމުގައިެ
ޑޮކްޓްރީންގެ ެދަށުން ެބި ެ
ބޭނުންކުރުންެ .
(ޏ)

ެސޯޅަވަނަކަމަކީ،

ެއެހެނިހެން

ެދިމިޤުރާޠީ

ެމުޖުތަމަޢުތަކެކޭ

ެއެއްފަދައިންެެ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެހައްޤުތަކާއި ެދުސްތޫރީ ެމަބާދީތަކާއި ެޤާނޫނުގެ ެވެރިކަންެ
ގެރެންޓީކުރުމުގައި ެއެންމެ ެމުޙިންމު ެއަސާސަކީ ެޑިޔު ެޕޮރޮސެސްކަން ެޤާނޫނުއަސާސީން ެސާފުކޮށްެ
ދާެ
އެނގެންއޮންނަކަމާއިެ ،މި ެއަސާސްެކަށަވަރުކޮށްދޭެމާއްދާތަކުގެެތެރޭގައިެޤާނޫނޫއަސާސީގެެެ 8ވަނަ ެމާއް ެ
އާއި ެެ 16ވަނަެމާއްދާ ެއާއިެެ 17ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެެ 20ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެެ42
ދާެ
ދާ ެއާއިެެ 53ވަނަ ެމާއް ެ
ނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 51ވަނަެމާއްދާ ެއާއިެެ 52ވަނަ ެމާއް ެ
ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެެ 43ވަ ެ
އާއި ެެ 54ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެ ެެ59ވަނަެމާއްދާ ެއާއިެެ 60ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެެ 61ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެ ެެ62
ދާެ
ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ63ވަނަެމާއްދާެއާއިެެެ64ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ65ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ67ވަނަެމާއް ެ
އާއިެެ68ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ69ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ144ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ268ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ299
ޔާެ
ދާ ެހިމެނިފައިވާކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2010/SC-A/19ޤަޟިއް ެ
ނަ ެމާއް ެ
ވަ ެ
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ނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި ެއަސާސީ ެހައްޤުތަކާއިެ
އާއި ެެ 2010/SC-A/20ވަނަ ެޤަޟިއްޔާގައި ެޤާނޫ ެ
މިނިވަންކަންތައް ެޔަޤީންކޮށްދީފައިވާ ެމާއްދާތަކުގައި ެކަނޑައެޅިގެންވާ ެޙައްޤަކުން ެޑިޔު ެޕްރޮސެސް ެ(ޤާނޫނީެ
ތުެ
އިޖުރާއާތު) ެއާ ެޚިލާފަށް ެމަހްރޫމްކުރެވިފައިވާތީެ ،އެ ެޙައްޤާ ެދެކޮޅަށް ެއެޅިފައިވާ ެފިޔަވަޅުތަކާއި ެއިޖުރާއާ ެ
ރު2012/SC-
މް ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ށް ެކަނޑައަޅައި ެނެރެފައިވާ ެދެ ެއަމުރާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީ ެ
ބާޠިލުކަމަ ެ
މް ެކޯޓުގެ ެއެހެނިހެން ެނިންމުންތަކުން ެމި ެއުޞޫލުެ
ެ SJ/01ކޯޓު ެއަމުރާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީ ެ
ކަށަވަރުކޮށްދެވިފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ސ) ެސަތާރަވަނަކަމަކީެ ،ކީރިތި ެޤުރްއާނުގެ ެނަޙްލު ެސޫރަތުގެ ެެ 90ވަނަ ެއާޔަތުގައިެ
ގެމެދުގައި ެތިޔަބައިމީހުންެ
ނަ ެއާޔަތުގައި ެމީސްތަކުން ެ
ޢަދުލުވެރިވުމަށާއި ،ނިސާއު ެސޫރަތުގެ ެެ 58ވަ ެ
ޙުކުމްކުރާނަމަ ެޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ެޙުކުމްކުރުމަށާއިެ ،އަންޢާމް ެސޫރަތުގެ ެެ 152ވަނަ ެއާޔަތުގައިެ
ދުލަށް ެ(ތެދަށް) ެބުނާށެވެެ .އަދި ެމާއިދަތުެ
ތިޔަބައިމީހުން ެބަސްބުނާނަމަ ެގާތްތިމާގެ ެމީހަކުކަމުގައިވިޔަސް ެޢަ ެ
ނަ ެއާޔަތުގައި ެބަޔަކު ެމީހުން ެތިޔަބައިމީހުންނާއޮތް ެރުޅިވެރިކަން ެއެއީ ެތިޔަބައިމީހުންެ
ސޫރަތުގެ ެެ 8ވަ ެ
ޢަދުލުވެރިނުވުމުގެ ެމައްޗަށް ެބާރުއަޅާ ެކަމެއްކަމުގައިނަހަދާށެވެެ .ނިސާއު ެސޫރަތުގެ ެެ 153ވަނަ ެއާޔަތުގައިެ
ންސާފު ެޤާއިމްކުރުމުގައި ެދެމިތިބެ ެﷲ ެއަށްޓަކައި ެހެކިބަސް ެއަދާކުރާބަޔަކުެ
ތިޔަބައިމީހުން ެޢަދުލު ެއި ެ
ކަމުގައިވާށެވެެ.ކީރިތިެޤުރްއާނުގެެމިެއާޔަތްތައްފަދަެޞަރީޙަެނަޢްސުތަކުން ެއައިސްފައިވާެއިސްލާމްެދީނުގެެ
ޤަޠްޢީެޙުކުމްތަކަށާއިެޤާނޫނުއަސާސީއާެއިންސާނީެޙައްޤުތަށްެކަށަވަރުކޮށްދޭެމުޢާހަދާތަކުގެެެނައްޞުތަކަށާއިެ
ވިދިޔަ ެފަދަ ެނިންމުންތަކާއި ެފިޔަވަޅުތައް ެޤާނޫނަކުން ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއިޖުރާއާތަކަށްެ
ރޫހަށް ެބަލާއިރު ެބުނެ ެ
ނޫނަކުން ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއިޖުރާއާތަކަށް ެވުމުގެ ެއިތުރަށްެ،
ވުމަކުން ެހަމައެކަނި ެނުފުދޭނެކަމާއި ެޤާ ެ
އެއިޖުރާއާތަކީ ެޢަދުލުވެރިެ ،އިންސާފުވެރި(ެ ،ޖަސްޓް ެއެންޑް ެފެއަރ)ެ ،މަޤްބޫލު ެ(ރީޒަނަބަލް)ެ
ގެެެެެެެ
ންޖެހޭނެކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގޭކަމާ ެމި ެއުޞޫލު ެއިންޑިއާގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓު ެ
ށްވާ ެ
އިޖުރާއާތަކަ ެ
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ނަންބަރުެެ )1978(ެ 1 SCCެ 248މަނެކާެގާންދީެވަރސެސް ެޔުނިއަންެއޮފްެއިންޑިއާގެ ެޤަޟިއްޔާގައިެ
ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއިެއެގޮތުންެއެއްވެސްެއިޖުރާޢާތަކުންެއާރބިޓްރަރީެ(ތަޢައްސުފްެެ/އަނިޔާ)ެވުމުގެެސިފަެ
ފީނުވާހާ ެހިނދަކުެރީޒަނަބަލްެނިންމުމަކަށްެނުވާނެކަމާއި"ެ،ރީޒަނަބަލްނަސް" ެމި ެމަބްދައު ެބިނާވެފައިވަނީެ
ނަ ެ
ން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންެ
ސީ ެހައްޤުގެ ެމައްޗަށްކަ ެ
ގެ ެކުރިމަތީގައި ެހަމަހަމަކަންއޮތުމުގެ ެއަސާ ެ
ނޫނު ެ
ޤާ ެ
އޮންނަކަމެވެެ .
(ޑ)ެއަށާރަވަނަކަމަކީ ،ޖިނާއީ ެކުށުގެެތުހުމަތުގައިެޖިނާއީ ެނިޒާމުގެެތެރެއިންެބެލެވެމުންދާެ
މައްސަލައެއްގައި ެހަމަ ެއެ ެޖިނާއީ ެޢަމަލު ެއެހެން ެމިންގަނޑަކުން ެސާބިތުވާކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެޖިނާއީ ެއެެ
ނޭގޮތަށް ެމަޤާމުން ެވަކިކުރުމުގެ ެފިޔަވަޅު ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތު ެނިމުމުގެެ
ޢަމަލުގެ ެމައްޗަށް ެދެވޭ ެއަދަބަކަށްވާ ެ
ކުރީގައި ެއަޅައިފިނަމަ ެމުއްތަހަމާ ެދެކޮޅަށް ެހިނގަމުންދާ ެޖިނާއީ ެއިޖުރާތުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެދުސްތޫރީެ
ޤީޤުކުރުމާއިެ
ގެރެންޓީތަކާއި ެހެކިތަކަށް ެރައްކާތެރިވުމާއި ެއެ ެހެކިތައް ެވަޒަންކުރުމާއި ެދައުލަތުން ެޖިނާއީ ެތަޙް ެ
ވަތަ ެއެހެންވެސް ެނިޒާމެއްގެެ
ންޓީތަކަކަށް ެބުރޫއަރާނެކަމާއި ެތަޢުދީބީ ެނިޒާމެއް ެނު ެ
ޝަރީޢަތް ެހިންގުމުގެ ެގެރެ ެ
ޢަމަލު ެހިންގާފައިވާކަމަށްެ
ހަމުގެ ެމައްޗަށް ެތަޙްޤީޤުކޮށް ެއެ ެ ެ
ޢަމަލު ެއެ ެމުއްތަ ެ
ތެރެއިން ެހަމަ ެއެ ެ ެ
ތުތަކަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގައިެ
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ެސާބިތުކުރުމުގެ ެމިންގަޑެއް ެކަނޑައެޅުންފަދަ ެއިޖުރާއާ ެ
ރުމާއި ެޖިނާއީ ެޝަރީޢަތް ެހިންގުމަށް ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެދުސްތޫރީ ެއުޞޫލުތަކާެ
ޙުޤީޤުކު ެ
ޖިނާއީ ެތަ ެ
ވާ ެކަންތައް ެތަކެއްކަންެ
ޓީތަކާއި ެކުށުގެ ެތުހުމަތުގައިވާ ެމީހާއަށް ެކަށަވަރުކޮށްދޭ ެޙައްޤުތަކާ ެތަޢާރުޟު ެ
ގެރެން ެ
އެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ .
ލުެ
(ޒ) ެނަވާރަވަނަކަމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެމުސްތަޤިއްލު ެމަޤާމްތަކާއި ެމުސްތަޤިއް ެ
ކޮމިޝަންތަކުގެ ެމެންބަރުކަމުގެ ެމަޤާމުން ެވަކިކުރުމުގެ ެއުޞޫލު ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެމާއްދާތަކަށް ެބަލާއިރުެ،
ނޫނުއަސާސީގައި ެވަކިކުރެވޭނެެޙާލަތްތައްކަމަށްެބަޔާންވެފައިވާެޙާލަތެއްެމެދުވެރިވެއްޖެކަމަށްެރައްޔިތުންގެެ
ޤާ ެ
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މަޖިލީހުގެ ެކަމާބެހޭ ެކޮމީޓިއަކުން ެބެލުމުގައި ެޢަދުލުވެރި ެއިންސާފުވެރި ެ(ޖަސްޓް ެއެންޑް ެފެއަރ) ެއަދިެ
ނަބަލް) ެޤާނޫނީ ެއިޖުރާއާތުތަކަކަށް ެތަބަޢަވާންޖެހޭނެކަން ެއެނގޭކަމާ ެއަދި ެޖިނާއީެ
މަޤްބޫލު ެ(ރީޒަ ެ
ގެެ
ތު ެ
ތުހުމަތެއްގައިވާެމީހަކުެނަމަެއެ ެތުހުމަތާެގުޅިގެންެއެ ެމީހަކާ ެމެދުެޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީެޖިނާއީެއިޖުރާއާ ެ
ދުލުވެރިެ
ތެރެއިންކަމާއި ެކުށެއްގެ ެތުހުމަތުގައިވާ ެމީހެއްގެ ެމައްޗަށް ެޖިނާއީ ެނިޒާމުގެ ެތެރެއިން ެޢަ ެ
ޝަރީޢަތެއްކުރުމާއި ެމުއްތަހަމުގެ ެފަރުދީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަންތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމަށް ެހުރި ެދުސްތޫރީެ
ގެރެންޓީތަކާ ެތަޢާރުޟުވާނެ ެއެއްވެސް ެފިޔަވަޅެއް ެއެ ެތުހުމަތާ ެގުޅިގެން ެޖިނާއު ެނިޒާމުނޫން ެއެހެންެ
ޅުން ެދުސްތޫރީ ެގޮތުން ެޞައްޙަނުވާނެކަމާއިެ ،ކުރެވިފައިވާެ
ނިޒާމެއްގެ ެތެރެއިން ެއެއްވެސް ެފަރާތަކުން ެއެ ެ
ޙަތަށްެ
ތަށާއިެބާވަތަށާއިެޢާންމުެމަޞްލަ ެ
ލަ ެނިމެންދެންެކުރެވިފައިވާެތުހުމަތުގެެޒާ ެ
ތުހުމަތުގެެޖިނާއީެމައްސަ ެ
ލް ެޖެޕަރޑީ ެވެއްޖެކަމުގައިެ
ރިޢާޔަތްކޮށް ެސަސްޕެންޑް ެކުރުންފަދަ ެތަޢުދީބީ ެފިޔަވަޅެއްވެސް ެއެޅޭނީ ެޑަބަ ެ
ނޭެ
ލެވިގެންެޖިނާއީެކުށަށްެޖިނާއީެޢަދުލުގެެނިޒާމުގެެތެރެއިންެއަދަބުެދިނުމުގެެޙައްޤުެދައުލަތަށްެނުގެއްލޭ ެ
ބެ ެ
ގޮތެއްގެމަތިން ެއަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާގޮތުގެ ެމަތިން ެޤާނޫނަކުންެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ެއިޖުރާއާތަކުންކަމާއި ެހުރިހައި ެޙާލަތެއްގައިވެސް ެމިފަދަ ެއިޖުރާއާތު ެޑިޔު ެޕްރޮސެސް ެއާއިެ
ރޫލް ެއޮފް ެލޯ ެއަށް ެފެތޭ ެޢަދުލުވެރި ެއިންސާފުވެރި ެރީޒަނަބަލް ެއިޖުރާއާތުތަކަކަށް ެވާންޖެހޭނެކަމާއި ެމިފަދަެ
ނީެޤާއިދާއެކޭެއެއްފަދައިންެޢާންމުެމުޖައްރަދުެޤާއިދާެ
ކޮންމެެޤާނޫނީެއިޖުރާއާތެއްވެސްެވާންވާނީެކޮންމެެޤާނޫ ެ
ންެ
(ޖެނެރަލްެ،އެބްސްޓްރެކްޓްެރޫލް)ެއަކަށްކަމާއިެއެގޮތުންެވަކިމީހެއްގެެކިބައިގައިެހުރިެސިފަޔަކަށްެބަލައިގެ ެ
އްެ
ގެންނުވާނެކަމާއި ެކުރިން ެޤާނޫނީ ެއިޖުރާއާތެ ެ
ވަކިމީހަކަށް ެއަމާޒުވާގޮތަށް ެހެދޭ ެއިޖުރާއަތަކަށްވެ ެ
ޗަށް ެޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ެޚާއްޞަެ
ހެދިފައިނެތުމަކީ ެވަކިމީހަކަށް ެފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި ެވަކިމީހެއްގެ ެމައް ެ
އިޖުރާއާތުތަކެއްެއަރބިޓްރަރީެނަތީޖާއެއްެނުކުންނަގޮތަކަށްެހެދުންެހުއްދަކުރެވޭނޭެކަމެއްނޫންކަމާއިެޤާނޫނުގެެ
ޢާންމު ެއުޞޫލަކީ ެފަހުން ެހެދޭ ެޤާނޫނީ ެޤާޢިދާއެއް ެކުރިން ެހިނގާފައިވާކަމަކަށް ެނުހިންގުންކަމާއި ެކުރިންެ
ސް ެޤާނޫނެއްގެ ެޞަރީޙަ ެނައްޞަކުންެ
ނީވެ ެ
ނާ ެގޮތެއްގައި ެހިންގޭ ެ
ހިނގާފައިވާކަމަކަށް ެއިސްތިސް ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ބަޔާންވެގެންކަން ެއެނގޭކަމާއި ެޤާނޫނީ ެއެއްވެސް ެއިޖުރާއާތެއް ެމި ެއުޞޫލުން ެއިސްތިސްނާނުވާނެކަންެ
އުެ
ހޫމުގެ ެދަށުން ެތަބާވުމުގެ ެމަބްދަ ެ
ދިމިޤްރާޠީ ެމަފް ެ
ކުމަށް ެދައުލަތް ެ ެ
އެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ެޤާނޫނުގެ ެޙު ެ
ނާވެފައިވަނީ ެދިމިޤްރާޠީ ެދައުލަތެއް ެޤާނޫނީ ެދައުލަތެއްގެ ެގޮތުގައި ެޤާއިމްވެފައިވުމުގައި ެއެންމެ ެއިސްކަންެ
ބި ެ
ދޭެ
ނީ ެކަރާމަތާއި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތަކަށް ެޔަޤީންކަން ެ
ތަކަށްކަމަށްވާއިރުެ ،އިންސާ ެ
ދޭންޖެހޭނީ ެޤާނޫނީ ެޙައްޤު ެ
އްެ
ން ެޙައްޤަކަށް ެއުނިކަމެއް ެއަންނަގޮތަކަށް ެޤާނޫނެއް ެނުވަތަ ެޤަވާޢިދެ ެ
އެންމެ ެއަސާސީ ެގެރެންޓީއަކީ ެމިއި ެ
ނުވަތަެއިޖުރާޢާތެއްވެސްެނެހެދުންކަންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ .
ޙުކުމްެ ެ:
އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވުނު ެސަބަބުތައް ެއެގޮތަށް ެހުރުމުން ،ގެ .ކޮއްކިރި ެެ /މުޙައްމަދު ެފަހުމީެ
ޔަ ެ"ޑިޔުެ
ކަށްވާތީ ެމި ެމައްސަލައަކީ ެބަޔާންވެދި ެ
ޙަސަންގެ ެމައްޗަށް ެކުރެވިފައިވާ ެތުހުމަތަކީ ެޖިނާއީ ެތުހުމަތަ ެ
އުގެ ެދަށުން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 50ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 51ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ52
ޕްރޮސެސް" ެގެ ެމަބްދަ ެ
ގެމަތިންެއަދިެެޖިނާއީ ެޢަދުލުގެެނިޒާމުގައި ެހިމެނޭެ
ނަ ެމާއްދާއާ ެއެއްގޮތްވާެގޮތު ެ
ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެެ 53ވަ ެ
ތުތަކާއި ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތީންެ ،ޖިނާއީ ެނިޒާމުގެ ެތެރޭގައިެ
އެންމެހައި ެގެރެންޓީތަކާއި ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާ ެ
ށްވާތީ ެއާއި ެޖިނާއީެނިޒާމުގެެތެރެއިންެއެ ެމައްސަލަެނިމުމުގެެކުރީގައިެ،
ބަލައިެނިންމަންެޖެހޭެމައްސަލައަކަ ެ
ރުދީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަންތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމަށް ެހުރިެ
ޢަތެއްކުރުމާއި ެމުއްތަހަމުގެ ެފަ ެ
ޢަދުލުވެރި ެޝަރީ ެ
ދުސްތޫރީ ެގެރެންޓީތަކާއި ެޚިލާފުވާނެ ެއިޖުރާއާތެއް ެހަމަ ެއެ ެކުށުގެ ެތުހުމަތާ ެގުޅިގެން ެހިންގުންެ
އެެ
ޞައްޙަނުވާނެތީ ެއާއި ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތު ެނިމުމާގުޅިގެން ެމަދަނީ ެދަޢުވާއެއް ެއޮތް ެފަރާތެއް ެހުރިނަމަ ެ ެ
ގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ފަރާތުގެެއެ ެޙައްޤަކަށްެއުނިކަންެއަތުވެދާނެތީެއާއި ެޖިނާއީެއިޖުރާއާތުންެބޭރުގައިެރައްޔިތުން ެ
ޢަމަލު ެއެހެން ެމިންގަޑަކުން ެމުޙައްމަދު ެފަހުމީ ެޙަސަނުގެ ެމައްޗަށް ެސާބިތުވާކަމަށްެ
ކޮމިޓީއަކުން ެހަމަ ެއެ ެ ެ
ކަނޑައަޅައި ެފިޔަވަޅެއް ެއެޅުމަކީ ެފަހުން ެއެ ެޢަމަލަށް ެޖިނާއީ ެނިޒާމުގެ ެތެރެއިން ެއަދަބެއް ެޝަރީޢަތުންެ
ންެ
މަވެސް ެޑަބަލް ެޖެޕަރޑީގެ ެގެރެންޓީއާ ެތަޢާރުޟުވުމުގެ ެސަބަބު ެ
ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ެޙާލަތެއް ެއަތުވެއްޖެނަ ެ
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އިެ
ޖިނާއީ ެނިޒާމުގެ ެތެރެއިން ެއަދަބުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެދައުލަތަށް ެގެއްލިގެން ެހިނގައިދާނެކަމަކަށް ެވާނެތީ ެއާ ެ
ދުލުގެ ެނިޒާމުގެ ެތެރެއިން ެމުޙައްމަދު ެފަހުމީ ެޙަސަންގެ ެމައްޗަށް ެކުށް ެސާބިތުނުވާކަމަށްެ
ޖިނާއީ ެޢަ ެ
މީެ
ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަެއަބުރާެޢިއްޒަތާއެކުެކުށުން ެބަރީއަކަންެކަނޑައެޅިގެންދިޔުމުގެ ެޙައްޤުެމުޙައްމަދުެފަހު ެ
ނެތީ ެއާއި ެދައުލަތުގެެރަސްމީެއަދިެދުސްތޫރީެމަސްއޫލިއްޔަތަކާެޤާނޫނީެ
ހަސަންެއަށްެގެއްލިގެންެހިނގައިދާ ެ
ނުއަސާސީގައި ެބުނެފައިވާެ
ވެގެން ެހުރި ެމީހަކު ެމަޤާމުން ެވަކިކުރެވޭނެ ެޙާލަތްތައްކަމަށް ެޤާނޫ ެ
ގޮތުން ެޙަވާލު ެ
ޙާލަތެއް ެމެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ެ"ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެފެނިގެން ެކަމަށް" ެބުނެފައި ެއޮންނަެ
ތީެ
އިޚްތިޔާރީ ެބާރަކީ ެމުޠްލަޤް ެބާރެއްކަމުގައި ެމާނަކުރެވޭނެ ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއެއްވެސް ެހަމައެއްނެތަ ެ
އާެ
އާއި ެއެގޮތަށް ެމާނަކުރުމަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެރޫލް ެއޮފް ެލޯ ެ
އް ެމެދުވެރި ެވެއްޖެކަމަށްެ
ތަޢާރުޟްވާނެ ެކަމަކަށްވާތީ ެއެފަދަ ެމަޤާމަކުން ެމީހަކު ެވަކިކުރަންޖެހޭ ެޙާލަތެ ެ
މަޖިލީހުގެ

ން
ެކޮމިޓީއަކު ެ

ެކަނޑައެޅުމުގެ

ެއިޖުރާއާތަކީ

ެޤާނޫނަކުން

ެކަނޑައެޅިފައިވާެ

ށްވާންޖެހޭނެކަމާއި ެމިފަދަ ެއިޖުރާއާތަކީ ެހުރިހައި ެޙާލަތެއްގައިވެސް ެޑިޔު ެޕްރޮސެސް ެއާއި ެރޫލްެ
އިޖުރާއާތަކަ ެ
މީެ
ށްވާންޖެހޭއިރުެ ،މުޙައްމަދު ެފަހު ެ
އޮފް ެލޯއަށް ެފެތޭ ެޢަދުލުވެރި ެއިންސާފުވެރި ެރީޒަނަބަލް ެއިޖުރާއާތުތަކަކަ ެ
ހޭެ
ން ެމުއައްސަސާތަކާ ެބެ ެ
ގި ެވޯޓުގެ ެކުރިއަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމިނިވަ ެ
ޙަސަން ެވަކިކުރުމަށް ެނެ ެ
ކޮމިޓީން ެއަމަލުކުރި ެއިޖުރާއާތު ެބުނެވިދިޔަ ެޑިޔު ެޕްރޮސެސްގެ ެއުޞޫލާ ެއެއްގޮތްނުވާތީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
އިެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެެެ 16ވަނަެމާއްދާ ެއާއި ެެ 17ވަނަ ެމާއްދާ ެއާ ެ
ދާ ެއާއި ެެ 43ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެ ެެ 51ވަނަެ
ނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 42ވަނަ ެމާއް ެ
ެ 20ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 21ވަ ެ
ދާ ެއާއިެެ 59ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެ
ނަ ެމާއް ެ
ދާ ެއާއި ެެ 54ވަ ެ
ނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 53ވަނަ ެމާއް ެ
މާއްދާ ެއާއި ެެ 52ވަ ެ
ެ 60ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެެ 61ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 62ވަނަެމާއްދާ ެއާއި ެެ 63ވަނަެމާއްދާ ެއާއި ެެ 64ވަނަެ
އިެ
ދާ ެއާއިެެ 69ވަނަެމާއްދާ ެއާ ެ
ނަ ެމާއް ެ
ދާ ެއާއިެެ 68ވަ ެ
މާއްދާ ެއާއި ެެ 65ވަނަެމާއްދާ ެއާއިެެ 67ވަނަ ެމާއް ެ
ެ 144ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެެ 268ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 299ވަނަ ެމާއްދާއަށްެރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،ގެ.ކޮއްކިރިެ،
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މުޙައްމަދުެފަހުމީ ެހަސަންެސިވިލްެސަރވިސްެެކޮމިޝަނުގެެމެމްބަރުކަމުންެވަކިކުރުމަށްެނަގާފައިވާެވޯޓުެ
ތުގެެ
ބިނާކުރި ެއިޖުރާއާތަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއެއްގޮތްވާ ެއިޖުރާއާތުތަކެއް ެނޫންކަމާއި ެއަދި ެއެ ެއިޖުރާއާ ެ
ގެ ެމެންބަރުކަމުންެ
ލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނު ެ
މީ ެޙަސަން ެސިވި ެ
މައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެމުޙައްމަދު ެފަހު ެ
ށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެެ 7ފަނޑިޔާރުންގެެތެރެއިންެެ6
ވަކިކުރިކުރުމަކީެބާޠިލު ެވަކިކުރުމެއްކަމަ ެ
ފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިެޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ ެ.
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ޔު
ފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާންގެެތަފާތުވިެރަޢު ެ
މި ެމައްސަލައިގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ެރައްޔިތުންގެެ
ންެޝަރީޢަތުގެެ
ރިެމުޙައްމަދުެފަހުމީެޙަސަންގެެފަރާތު ެ
މަޖިލީހުގެެޤަވާއިދަށާއިެޕްރޮސީޖަރތަކަށާއިެގެ.ކޮއްކި ެ
ޖިލީހުގައިެ
ޖިލީހުގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަ ެ
މަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަ ެ
ދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއި ެމި ެދެފަރާތުންމެ ެހުށަހެޅި ެލިޔެ ެކިޔުންތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
ރެވެއެވެެ .
ނާ ބެލިއިރުެ،އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެއަހުރެންނަށްެފާހަގަެކު ެ
ނަޒަރަކުންެވިސް ެ
(ހ) ެފުރަތަމަެކަމަކީެ،ސިވިލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންގެެމެންބަރުކަމުންެމުޙައްމަދުެފަހުމީެ
ޙަސަން ެވަކިކޮށްފައިވަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 71ވަނަެ
މާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެެ 02ވަނަެމާއްދާއާއިެ 20ެ،ވަނަެމާއްދާއާއިެެ 24ވަނަ ެމާއްދާގެެ(ހ) ެއާއިެެ 17ވަނަެ
މާއްދާގެެ(އ)ެއާ ެއަދިެއެނޫންވެސްެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެއެތައްެމާއްދާތަކަކުންެ
ކަނޑައެޅިެޤަރާރު ެކުރެވިފައިވާެދުސްތޫރީެމަބްދަޢުެތަކާއިެއުޞޫލުތަކުގެެބޭރުންެ،ކަމަށްެމުޙައްމަދުެފަހުމީެ
ޙަސަންެބުނާެކަމެވެެ .
(ށ) ެދެވަނަެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 8ވަނަެމާއްދާއަށްެ
އިެ
އަސާސީގަ ެ
ބަލާއިރުެ،އެެމާއްދާގައިެބުނަނީެދިވެހިެދައުލަތުގެެއެންމެހައިެބާރުތައްެހިންގާންވާނީެއެެޤާނޫނު ެ
ވާގޮތެއްގެމަތިންކަމަށާއި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 71ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބުނަނީ ެއެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ދެވަނަ ެބާބުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަންެ ،އެ ެބާބުގައި ެބަޔާން ެކޮށްފައިވާ ެގޮތުގެމަތީންެ
އި ެއަދި ެއެ ެޙައްޤުތަކާއިެ
ގެންވާކަމަށާ ެ
މެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބި ެ
އެއްވެސް ެގޮތަކުން ެތަފާތު ެކުރުމެއްނެތި ެކޮން ެ
މިނިވަންކަން ެލިބުމުގައިެ ،އެ ެމީހެއްގެ ެނަސްލެށްެ ،ނުވަތަ ެއުފަންވީ ެޤައުމަށްެ ،ނުވަތަ ެކުލަޔަށްެ ،ނުވަތަެ
ޖިންސަށްެ ،ނުވަތަ ެޢުމުރަށްެ ،ނުވަތަ ެޖިސްމާނީ ެނުވަތަ ެނަފްސާނީ ެނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށްެ ،ނުވަތަ ެއެެ
މީހެއްގެ ެސިޔާސީ ެނުވަތަ ެއެނޫންވެސް ެވިސްނުމަކަށްެ ،ނުވަތަ ެމާލީ ެފުދުންތެރިކަމަށްެ ،ނުވަތަ ެނިސްބަތްވާެ
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ށާއިެ
ޢާއިލާއަށް ެނުވަތަ ެއުފަންރަށަށްެ ،ނުވަތަ ެމިނޫންވެސް ެކަމަކަށް ެބަލައި ެތަފާތުކޮށްގެންނުވާނެ ެކަމަ ެ
އެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 02ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެމާއްދާގައި ެބުނަނީ ެޤާނޫނުގެެކުރުމަތީގައިެ ،އަދިެ ެ
ދި ެޤާނޫނުގެެ
ގެންވާެމީހެއްކަމަށާއި ެއަ ެ
މީހެއްގެެމައްޗަށްެޤާނޫނުެހިންގުމުގައިެކޮންމެެމީހަކީެވެސްެހަމަހަމަވެ ެ
ކޮންމެ ެމީހެއްގެ ެވެސްެ
ރައްކާތެރިކަމާއި ެޤާނޫނުން ެލިބިދޭ ެމަންފާތައް ެހަމަހަމަކަމާއެކު ެލިބުމަކީ ެހަމަ ެ ެ
ނޭެ ،އެެ
ޙައްޤެއްކަމަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި ެހިމެ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ20ވަނަެމާއްދާއަކީެ،ޢަދުލްވެރިކަމާއިެހާމަކަމާއެކުެޝަރީޢަތްެކުރުމުގެެޙައްޤުެބަޔާންކުރާެ
މާއްދާ ެއެއް ެކަމާއި ެއަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާއަކީ ެޢަދުލްވެރިކަމާއެކު ެއިދާރީ ެފިޔަވަޅުތައްެ
އެޅުމާބެހޭ ެގޮތުން ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެލިޔެފައި ެއޮތް ެމާއްދާއެއް ެކަމާއި ެއަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ގެންވާ ެމިންވަރެއްގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 17ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(އ) ެއަކީެ ،މީހަކު ެކުށެއްކޮށްފިކަން ެއެކަށީ ެ
ކަމުގައިެބެލުމުގެެޙައްޤުެ
މަެ،އެެމީހަކީެކުށެއްެނެތްެމީހެއްެ ެ
ޝައްކެއްނެތިެޝަރީޢަތުގައިެސާބިތުނުކުރެވޭެނަ ެ
ލިބިގެންވާކަންެކަށަވަރުކޮށްެދިންެމާއްދާއެއްެކަމެވެެ .
(ނ) ެތިންވަނަެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެދުސްތޫރީެމައްސަލަެހުށަހެޅުމުގެެ
ހުއްދައަށް ެއެދި ެމުޙައްމަދު ެފަހުމީ ެޙަސަން ެހުށަހެޅި ެފޯމަށާއި ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެެ
މަޖިލީހުގައި ެ މުޙައްމަދުެފަހުމީެޙަސަންގެެފަރާތުންެދެއްކިެވާހަކަތަކަށާއިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެފަރާތުންެ
ދެއްކި ެވާހަކަތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،މުޙައްމަދު ެފަހުމީ ެޙަސަން ެބުނާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 71ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެެ 02ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ 20ެ ،ވަނަެ
މާއްދާއާއި ެެ 24ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއަދި ެެ 17ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(އ) ެއަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 781ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެމުޙައްމަދު ެފަހުމީ ެޙަސަންއާ ެގުޅިގެން ެރައްޔިތުންގެެ
ށްެ
މަޖިލީހުން ެނިންމި ެނިންމުމާެ ،އެ ެމާއްދާތަކުގައި ެބުނާ ެކަންކަމާއި ެގުޅުމެއް ެހުރި ެމާއްދާތަކެއް ެކަމަ ެ
އަހުރެންނަށްެނުފެންނަެކަމެވެެ .
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(ރ)ެހަތަރުވަނަެކަމަކީެ ،މިެމައްސަލައަކީެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ެ 24ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެއަދިެ(ނ)ެގެެދަށުންެމުޙައްމަދުެފަހުމީެޙަސަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެ
ދާގެެ
ހުށަހެޅިެމައްސަލައެއްެކަމަށްެބުނާއިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ24ވަނަެމާއް ެ
ންެ
ތީ ެ
ވެސް ެޤާނޫނާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަ ެ
(ހ) ެގައި ެބުނަނީ ެއިދާރީ ެހިންގުމުގެ ެދާއިރާއިން ެކޮންމެ ެމީހަކާމެދު ެ
ޢަދުލްެއިންޞާފުގެެހަމަތަކުގެެމަތީންެއެކަށީގެންވާެއަވަސްެމިނެއްގައިެކަންކުރުމަކީެއެމީހަކަށްެލިބިގެންވާެ
ޙައްޤެއްެކަމަށާއިެއަދިެއެެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެބުނަނީެއިދާރީެގޮތުންެއަޅާެފިޔަވަޅެއްގެެސަބަބުންެއެއްވެސްެ
ގެެ
މީހެއްގެ ެޙައްޤަކަށްެއުނިކަމެއްެލިބިއްޖެކަމަށްެފެނިއްޖެނަމަެ،އެެފިޔަވަޅެއްެއެޅިެސަބަބުެލިޔުމުންެލިބުމު ެ
ވާކަމަށާއި ެއަދި ެއެ ެމާއްދާގެެ(ނ)ެގައިެބުނަނީ ެއިދާރީެގޮތުންެއަޅާެފިޔަވަޅެއްގެެ
ލިބިގެން ެ
ޙައްޤުެއެމީހަކަށްެ ެ
ސަބަބުން ެއެއްވެސް ެމީހެއްގެ ެޙައްޤަކަށް ެނުވަތަ ެއެއްވެސް ެބައެއްގެ ެޙައްޤަކަށް ެނުވަތަ ެމުޖުތަމަޢުގެެ
ޙައްޤަކަށްެއުނިކަމެއްެލިބިއްޖެކަމަށްެފެނިއްޖެނަމަެ،އެކަމެއްެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެއެެމީހަކަށްެނުވަތަެ
މެވެެ .
ކޮންމެެމީހަކަށްެލިބިގެންވާެކަ ެ
އެބަޔަކަށްެނުވަތަެއެެކަމުންެސީދާގޮތެއްގައިެއަސަރުެފޯރައިފާނޭެ ެ
ގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 781ވަނަެ
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާ ެ
މާއްދާެއަށްެބަލާއިރުެ،އެެމާއްދާއަކީެސިވިލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންގެެމެންބަރުންެމެންބަރުކަމުންެވަކިކުރުމާެ
ގުޅޭގޮތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެލިޔެފައި ެއޮތް ެމާއްދާއެއްކަމާއި ެއެ ެމާއްދާގައިެ
ގެެ
ބުނަނީެ ،ސިވިލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެމެންބަރަކު ެއެ ެމަޤާމުން ެވަކިކުރެވޭނީ ެދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 781ވަނަ ެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއި ެ(ށ)ެގައިވާެގޮތުގެެމަތިންކަމާއި ެއަދި ެއެެ
ދާގައިެބުނަނީެ،ސިވިލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންގެެމަޤާމާެ
މާއްދާގެެ(ހ)ެއަދިެ(ށ)ެއަށްެބަލާއިރުެ،އެެދެެމާއް ެ
އެކަށީގެންނުވާފަދަ ެކަމެއް ެކުރިކަމަށްެ ،ނުވަތަ ެއެ ެމަޤާމު ެއަދާކުރުމަށް ެއުޛުރުވެރިވާފަދަ ެޙާލަތެއްެ
މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށްެ ،ނުވަތަ ެމަޤާމު ެއަދާކުރުމުގެ ެޤާބިލުކަން ެނެތްކަމަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ކޮމެޓީއަކަށްެފެނިގެންެ،އެެމެންބަރަކުެއެެކޮމިޝަނުންެވަކިކުރުމަށްެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެޖަލްސާއެއްގައިެ
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ސްވުމުން ެސިވިލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެެ
ވި ެމެންބަރުންގެ ެއަޣުލަބިއްޔަތުން ެފާ ެ
ހާޒިރުވެ ެވޯޓުގައި ެބައިވެރި ެ
މެވެެ .
މެންބަރަކުެ،މެންބަރުެކަމުންެވަކިވީެކަ ެ
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،މުޙައްމަދު ެފަހުމީ ެޙަސަންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
ދަެ
ހުށަހަޅާފައިވާެމައްސަލައަކީެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ24ވަނަެމާއްދާގައިެބުނާެފަ ެ
ކަމާއިެ
އިދާރީ ެފިޔަވަޅެއް ެއޭނާ ެއާ ެމެދު ެއަޅައިގެން ެހުށަހެޅި ެމައްސަލައެއް ެކަމަށް ެއަހުރެންނަށް ެނުފެންނަ ެ
ންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 781ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުންެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހު ެ
ލިބިދީފައިވާ ެބާރެއްގެ ެދަށުންެ ،ނިންމާ ެނިންމުމަކީ ެއިދާރީ ެނިންމުމެއް ެނޫން ެކަމާއި ެއެއީ ެބަރުލަމާނީެ
ންތަކުގައި ެއެހެން ެއެއްވެސް ެފަރާތެއްގެ ެދައުރެއްެ
ނިންމުމެއްކަމާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމިފަދަ ެނިންމު ެ
ނުވަތަެޝާމިލުވުމެއްެނުވަތަެބަހެއްެނުވަތަެތަދައްޚުލްވުމެއްެއޮންނަށްނުޖެހޭެކަމެވެެ ެ.
(ކ) ެހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ސިވިލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެމެންބަރުންނަކީ ެއަމިއްލަެ
ޙަވާލުވެެމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއްެ
މާ ެ ެ
އުލަތުންެއުޖޫރަެލިބިގެންެމަޤާ ެ
ފަރުދުންކަމާއިެދައުލަތަށްެހިދުމަތްެކުރާެދަ ެ
އަދާ ެކުރާ ެފަރުދުންކަމާއިެ ،ނަމަވެސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބުނާ ެގޮތުގެމަތިންެ
އެއިން ެމީހަކު ެމަޤާމުން ެވަކިކުރާނަމަ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެވެސް ެ"ނެޗުރަލް ެޖަސްޓިސް" ެގެެ
އުޞޫލުތަކުގެ ެމަތިން ެނިންމަންޖޭ ެނިންމުންތައް ެނިންމަންޖެހޭނެކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
މަތިން ެޖަވާބުދާރީވުމާއިެޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ ެރޫޙް ެފުރިހަމައަށްެ
ޤާނޫނުއަސާސީއަކީެޑިމޮކްރަސީގެެހަމަތަކުގެެ ެ
ސް" ެވެސްެ
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ެޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް ެވީފަދައިން ެ"ޕްރިންސިޕަލްސް ެއޮފް ެނެޗުރަލް ެޖަސްޓި ެ
އިެެ
ންެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމާއްދާތަކުން ެއެނގޭކަމާ ެ
ވަރަށް ެފުރިހަމައަށް ެހިފަހައްޓާ ެޤާނޫނުއަސާސީއެއްކަ ެ
ށްވެސްެ
ރުންެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަ ެ
"ނެޗުރަލްެޖަސްޓިސް"ެގައިެހިމެނޭެއެންމެެމުޙިއްމުެދެެބައިެފުރިހަމަެކު ެ
މަެ،
ލާޒިމްެވާނެކަމާއިެ،އެއީެއެމީހަކާެދެތެރޭެތުހުމަތެއްކޮށްެއެެމީހަކަށްެއެކަމުގެެއަސަރުކުރާނެެކަމެއްެނަ ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ގެ 5
ސަފްޙާ ެ 6

ންެ
ހު ެ
މާ ެއަދި ެއެކަމާެގުޅޭގޮތުންެއެެމީހަކަށްެޖަވާބުދާރީެވުމުގެެފުރުސަތުެދޭންޖެ ެ
އެކަމެއްެއެމީހަކަށްެއެންގު ެ
ކަމެވެެ .
(އ) ެއަށްވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދެ ެފަރާތުންމެ ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަެ
ތަކަށާއިެހުށަހެޅުނު ެލިޔެކިޔުން ެތަކަށްެބަލާއިރުެ ،މުޙައްމަދުެފަހުމީެޙަސަނަށްެ ،އޭނާއާ ެގުޅޭެމައްސަލައެއްެ
އެންގިކަމާއި ެއެ ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެމުޙައްމަދު ެފަހުމީެ
ހުށަހެޅިފައިވާކަން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެ ެ
ތަކުގެ ެކޮމިޓީެއަށްެހާޒިރުކޮށްެސުވާލުެކުރެވިފައިވާެ
ންެ ،ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެމިނިވަންެމުއައްސަސާ ެ
ޙަސަ ެ
އި ެއަދިެމުޙައްމަދުެފަހުމީެ
ކަމާއިެޖަވާބުދާރީެވުމަށާއި ެދިފާޢުގައިެވާހަކަެދެއްކުމުގެެފުރުޞަތު ެދީފައިވާެކަމާ ެ
ޙަސަނާއިެގުޅިގެންެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެމިނިވަންެމުއައްސަސާތަކުގެެކޮމެޓީއަށްެހުށަހެޅުނުެމައްސަލާގައިެ
ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭެހެކިންެޙާޟިރުކޮށްެއެެފަރާތްތަކުގެެވާހަކަތައްވެސްެއެެކޮމެޓީއިންެއަޑުއެހުމަށްފަހުެއަދިެ
މަށްފަހުެކޮމިޓީންެގޮތެއްެނިންމިެކަމެވެެ .
އެެކޮމެޓީއަށްެލިބުނުެހެއްކާއިެޤަރީނާެވަޒަންެކުރު ެ
(ވ) ެނުވަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 781ވަނަެ
މާއްދާގެ ެދަށުން ެއެ ެމާއްދާގައި ެބުނާ ެސިވިލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަންގެ ެމެންބަރަކު ެއެކަށީގެންނުވާ ެކަމެއްެ
ނިެ ،އެ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެއެ ެމެންބަރަކު ެއެ ެކުރިކަމަކާ ެގުޅިގެންެ
ކުރިކަމަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެފެ ެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމެޓީއަކުން ެހިންގާ ެއެއްވެސް ެތަޙުޤީޤަކީ ެޖިނާއީ ެތަޙުޤީޤެއް ެނޫންކަމާއި ެއެފަދަެ
އީެ
ހުން ެގޮތެއް ެކަނޑައެޅުމުގައި ެޖިނާ ެ
ކަމެއް ެކުރިކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަށް ެކަނޑައަޅައި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީ ެ
ކަމެވެެ ެ.
ކުށެއްެސާބިތުވާެމިންވަރަށްެސާބިތުވާންެނުޖެހޭނެެ ެ
ގެެ
ހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއިން ެރައްޔިތުން ެ
(މ) ެދި ެ
މަޖިލީހަށްެލިބިދީފައިވާެބާރާއިެއިޙްތިޞާޞްތަކުގެ ެތެރެއަށްެއެހެންެއެއްވެސްެފަރާތަކަށްެނުވަދަވޭނެެކަމާއިެ
ވިސްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 781ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެސިވިލް ެސަރ ެ
ކޮމިޝަންގެ ެމެންބަރުން ެމެންބަރުކަމުން ެވަކިކުރުމަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެނިންމާނިންމުން ެއެއީެ
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އެނިންމުމުގައިެހިމެނޭެމައްސަލާގައިެފުލުހުންެޖިނާޢީެތަޙުޤީޤެއްކޮށްެއެތަޙުޤީޤުގެެމައްޗަށް ެޕްރޮސިކިއުޓަރެ
ނީެ
ބު ެ
ންެޝަރީޢަތުންެޙުކުމެއްެއިއްވައިފިނަމަެއެއީެއެއްކުށަކަށްެދެެއަދަބުެލި ެ
ޖެނެރަލްެކުރާެދަޢުވާއަކާެގުޅިގެ ެ
ކަމަށްެބެލެވޭނެެކަމެއްެނޫންކަމަށްެއަހުރެންެދެކޭެކަމެވެެ .
ންފަހެ ެއިސްވެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތައް ެއެހެން ެހުރުމާއެކުެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ދެ ެ
މިނިވަން ެމުއައްސަސާތަކުގެ ެކޮމެޓީއަށް ެހުށަހެޅި ެމައްސަލައަކާ ެގުޅިގެން ެއެ ެކޮމެޓީއިން ެހިންގި ެއެންމެހައިެ
އިޖްރާޢަތްތަކާއިެ ،އެ ެކޮމެޓީގެ ެނިންމުމާއި ެގުޅިގެން ެއެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންެ
ންގާފައިވާެ
ނިންމާފައިވާ ެނިންމުންތަކަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފަށް ެހި ެ
ތުތަކެއް ެކަމަށް ެނުވަތަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފަށް ެނިންމާފައިވާެ
އިޖްރާޢަ ެ
ނެެޖާގައެއްނެތްކަމަށްެބުނެެއަހުރެންގެެރަޢުޔުެއިއްވީމެވެެ .
ނިންމުންތެކެއްެކަމަށްެބުނާ ެ
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