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ެ
ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2013/SC-C/12ެ:
ސް)
ލްގެެއޮފީ ެ
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:ދައުލަތްެ(އެޓަރނީެޖެނެރަ ެ
ވާލިބޭެފަރާތް-ެ:
 ދަޢު ެ
ލް
ޚުލްވިެފަރާތްެ-:މޯލްޑިވްސްެމީޑިއާެކައުންސި ެ
 ތަދައް ެ
ލަ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ދުސްތޫރީެމައްސަ ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:ދުސްތޫރީެމައްސަލަެހުށަހެޅުމުގެެހުއްދައަށްެއެދޭފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ12ެ:މާރޗްެ2013
މާ
 ރަޖިސްޓަރީެކުރެވުނުެތާރީޚްެ14ެ:މާރޗްެެ ެ2013
 ނިމުނުެތާރީޚްެ28ެ:ނޮވެމްބަރެެ 2013
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި17:30ެ:
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ :އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ެއަޙްމަދު ެފާއިޒު ެޙުސައިންެެ،
ދުﷲ ެޢަރީފްެ ،ފަނޑިޔާރު ެޢަލީ ެޙަމީދު ެމުޙައްމަދުެ،
ދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރު ެޢަބް ެ
ފަނޑިޔާރު ެޢަބް ެ

ދުﷲެ ،ފަނޑިޔާރު ެޑރެ .އަޙްމަދު ެޢަބްދުﷲ ެދީދީެެެެ،
ފަނޑިޔާރު ެއާދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބް ެ
ފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާންެ .
ެ
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ޞާ
ގެެޚުލާ ެ
މައްސަލައި ެ
މިއީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެެ
ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 17ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެ(ށ) ެއަދި ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއަކީެ ،މުޠްލަޤުކޮށްެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެލިބިދީފައިވާ ެބާރުތަކެއް ެނޫންކަމާއިެ ،އެ ެމާއްދާތަކުގައިވާ ެބާރަކީެ،
ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ެއެހެނިހެން ެބާރުތަކާއިެ ،އިމްތިޔާޒުތަކާއިެ ،ޙައްޤުތަކާއެކު ެމާނަކުރެވެންޖެހޭ ެއަދި ެއެެ
ނަ ެމާއްދާއާއިެެ 16ވަނަެ
ކަމުގައްޔާއިެ،އަދިެއެެޤާނޫނުގެެެ 11ވަ ެ
މައްޗަށްެޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭެމާއްދާތަކެއްެ ެ
މާއްދާއާއި ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެތަޢާރުޒުވާ ެމާއްދާތަކެއްކަމަށްެ
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ެއެދިެ ،ދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެއެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުން ެދަޢުވާލިބޭ ެޚަޞްމަކާނުލައިެ
ސް-ޕާޓޭ"ެ(ެ)Ex parteކޮށްެ،ހުށަހެޅުމުންެބެލިފައިވާެދުސްތޫރީެމައްސަލައެކެވެ.
"އެކް ެ
އަދި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެެ
ޤާނޫނު)ެގެ ެެ 17ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ) ެއާއި ެ(ށ) ެއަދިެެ 18ވަނަެމާއްދާ ެއަކީެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޚިލާފުެ
ބާޠިލު ެމާއްދާތަކެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ެއެދިެ ،މޯލްޑިވްސްެމީޑިއާ ެކައުންސިލްގެ ެފަރާތުން ެވަނީެމިެ
މައްސަލާގައިެތަދައްޚުލްވެފައެވެެ .
އް
ގަކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
ހަ ެ
 ފާ ެ
މި ެމައްސަލާގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެ ،ޤާނޫނުތަކަށާއިެެ،
ށްެ
މް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަ ެ
ންނާއިެ ،މައްސަލާގައި ެތަދައްޚުލްވި ެފަރާތުން ެސުޕްރީ ެ
ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތު ެ
ހުށަހެޅިެލިޔުންތަކަށާއިެ،ޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށާއި ،މިބާވަތުގެެމައްސަލަތަކާެގުޅޭެ
ނީ ެނަޒަރަކުން ެބަލައިެ
ޢާންމު ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެމަބްދައުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫ ެ
ވިސްނިއިރުެ،އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ .
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ފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ

އިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 16ވަނަެ
މަޖިލީހުގެެމެންބަރުންނަށްެޤާނޫނީގޮތުން ެލިބިދޭެ
މާއްދާއަށްެނަޒަރުކުރާއިރުެ،އެެދެެމާއްދާއަކީެރައްޔިތުންގެެ ެ
ތަ ެ'ޙަޞާނާެ
އިމްތިޔާޒުގެ ެތެރެއިން'ެ ،ޕާރލަމެންޓަރީ ެއިމިއުނިޓީ' ެ( )Parliamentary Immunityނުވަ ެ
ނީެ
ބަރްލަމާނިއްޔާ'ެ(حصانة ެبرلمانية) ެއާއިެގުޅޭެމާއްދާތަކެއްކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،ދައުލަތުގެ ެއެޓަރ ެ
ޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުން ެއެ ެދެ ެމާއްދާއަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެތަޢާރުޒުވާެ
ނީގޮތުންެ
މާއްދާތަކެއްެކަމަށްެކަނޑައަޅައިދިނުމަށްެއެދިފައިެއޮންނަެއޮތުމުގެެމައްޗަށް ެދުސްތޫރީެއަދިެޤާނޫ ެ
ނަޒަރުކުރިއިރުެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވާެކަމެވެ.
ގެެެެެެ
ެ )1.1ޙަވާލާދެވުނު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު ެ
ެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެ"ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާއަކަށް ެނުވަތަ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށްެ
ތަށް ެހުރަސްއެޅޭފަދަ ެގޮތަކަށްެ ،ޝަރުޢީ ެކޯޓަކަށް ެނުވަތަ ެއެހެންވެސްެ
ނުވަތަ ެމަޖިލީހުގެ ެރަސްމީ ެމަސައްކަ ެ
ގެެެ
މުއައްސަސާއަކަށް ެމެންބަރަކު ެހާޒިރުކޮށްގެން ެނުވާނެއެވެެ ".މިފަދައިން ެބަޔާންކުރުމަށްފަހު ެއެ ެމާއްދާ ެ
(ށ)ެގައިެ"ތަޙުޤީޤަކަށްެނުވަތަެޝަރީޢަތަށްެހާޒިރުވުމުގެެލިޔުމެއްެމަޖިލިސްކުރާެގޭގައިެމެންބަރަކުެހުއްޓާެ
ޙަވާލުކޮށްގެންެނުވާނެއެވެެ".މިފަދައިންެކަނޑައަޅައިފައިެއޮންނައިރުެ،ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަކީެއެެމަޖިލީހުގެެ
މަސައްކަތް ެހިނގަމުންދާ ެދުވަސްވަރާއިެ ،މަޖިލީހުގެ ެޗުއްޓީ ެދުވަސްތަކުގައިވެސް ެއެކި ެގަޑިތަކުގައިެ
ވްސްެ
ކު ެޝަރުޢީ ެކޯޓަކަށް ެނުވަތަ ެމޯލްޑި ެ
މަސައްކަތްކުރާ ެތަނަކަށްވެފައި ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަ ެ
ނަގުނަ ެދަތިތަކެއްެ
ޕޮލިސް ެސަރވިސް ެފަދަ ެތަޙްޤީޤުކުރާ ެއިދާރާތަކަށް ެހާޒިރުކުރުމުގައި ެގި ެ
ކުރިމަތިވާނެކަމަށާއިެ ،އަދި ެއެއީ ެޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ެޤާނޫނުތަކުން ެދައުލަތުގެ ެއެހެން ެމުއައްސަސާތަކަށްެ
މަތިކޮށްފައިވާ ެޤާނޫނީ ެޒިންމާތައް ެއަދާކުރުމަށް ެހުރަސްއެޅޭ ެކަމެއްކަމަށް ެމި ެމައްސަލާގައި ެދަޢުވާކުރާެ
ށްފައިވެއެވެެ .
ދައުލަތުގެެއެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެފަރާތުންެފާހަގަކޮ ެ
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އީެ
ނު ެޤާނޫނުގެ ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާގައި ެ"މަދަނީ ެނުވަތަ ެޖިނާ ެ
ެ )1.2އިސްވެ ެޙަވާލާދެވު ެ
ރުެ
މައްސަލައެއްގެ ެތަޙުޤީޤުގެ ެމަރުޙަލާގައި ެނުވަތަ ެޖިނާއީ ެކުށެއްގައި ެ(ެ 12ބާރަ) ެމަސްދުވަހަށްވުރެ ެކު ެ
ޙުކުމެއް ެތަންފީޒުކުރުމުގެ ެމަރުޙަލާގައި ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެހައްޔަރުކޮށްފައިވާނަމަެ ،ހައްޔަރުކޮށްފައިވާެ
ފަރާތަކުން ެއެ ެމެންބަރަކު ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާތަކަށާއި ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީތަކުގެ ެބައްދަލުވުންތަކަށްެ
ހާޒިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެެ ".މިފަދައިން ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެވީހިނދުެ ،ކުށެއްގެ ެތުހުމަތުގައިެ
ހައްޔަރުކުރެވޭ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެބަންދުގައި ެތިބޭ ެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައި ެ ެރައްޔިތުންގެެ
މުވާގޮތަށް ެޤާނޫނުގައި ެކަނޑައަޅާފައިެ
މަޖިލީހުގެ ެހުރިހާ ެޖަލްސާތަކަށާއި ެކޮމިޓީތަކަށް ެހާޒިރުކުރުން ެލާޒި ެ
އޮތުމުންެ ،ކުށެއްގެ ެތުހުމަތު ެކުރެވޭ ެމީހަކު ެއެމީހަކާމެދު ެޝަރީޢަތުން ެގޮތެއް ެނިންމުމުގެ ެކުރިންެ
ބަންދުކުރެވިދާނެެސަބަބުތައްެކަމަށްެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 49ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެސަބަބުތަކުންެ
ކަށާއި ެކޮމިޓީެ
ރައްކާތެރިކޮށްދޭން ެބޭނުންވާ ެމަޤުޞަދު ެގެއްލި ެއަދި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާތަ ެ
ބައްދަލުވުންތަކަށް ެއެ ެމެންބަރަކު ެހާޒިރުކުރުމުން ެމަޖިލީހުގެ ެއިދާރާއާއި ެމަޖިލީހުގެ ެގޯތިތެރޭގައިެ
ތުލިބިެ،މުވާސަލާތީެވަސީލަތްތައްެބޭނުންކުރުމާއިެމީސްމީހުންނާެ
މިނިވަންކަމާއެކުެޙަރަކާތްތެރިވުމުގެެފުރުޞަ ެ
ބައްދަލުކޮށްެ،ކޮންމެކަމެއްެކުރުމުގެެފުރުޞަތުެފަހިވެގެންދާނެތީެ،މިކަމަކީެބަންދުެކުރުމުގެެބޭނުންކެނޑިެ،
ދުގެއްލިގެންދާނެ ެކަމެއްކަމަށް ،މި ެމައްސަލާގައި ެދަޢުވާކުރާެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 49ވަނަ ެމާއްދާގެ ެމަޤްޞަ ެ
ދައުލަތުގެެއެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެފަރާތުންެފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެެ .
ެ )1.3ޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރުންގެ ެމިނިވަންކަމާއި ެމުސްތަޤިއްލުކަން ެގެރެންޓީކުރުމަށާއިެ،
ދައުލަތުގެ ެއެހެނިހެން ެބާރުތަކާއި ެމުޖުތަމަޢުގެ ެއަފްރާދުންގެ ެފަރާތުން ެކުރިމަތިކޮށްފާނެ ެތަފާތު ެބާވަތުގެެ
ބިރުދެއްކުންތަކުންނާއި ެބަދަލުހިފުންތަކުން ެރައްކާތެރިވެތިބެެ ،އެ ެމެންބަރުންގެ ެޕާރލަމެންޓަރީެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ެއޭގެ

ެއެންމެ

ެފުރިހަމަގޮތުގައި

ެއަމާންކަމާއި

ެއިތުބާރާއެކު

ެއަދާކުރުންެ

ކަށަވަރުކުރުމުގެގޮތުން ެދުނިޔޭގެ ެތަހުޒީބުވެފައިވާ ެގިނަ ެދައުލަތްތަކުގެ ެދުސްތޫރުތަކުގައި ެއިސްވެެ
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އިޝާރާތްކުރެވުނު ެ'ޕާރލަމެންޓަރީ ެއިމިއުނިޓީ' ެގެ ެމަފްހޫމު ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެގެންވާކަމާެ ،އަދި ެމިެ
މުތަކުގައި ެބެހިގެންވަނީ ެދެ ެމަފްހޫމަކަށް ެކަމާއި؛ ެއެއީ ެބައެއްެ
'އިމިއުނިޓީ' ެތަފާތު ެދުސްތޫރީ ެނިޒާ ެ
ން ެމަސްއޫލިއްޔަތުެ
ޙާލަތްތަކުގައި ެޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރުން ެޕާރލަމެންޓްގައި ެއަދާކުރާ ެވަޒީފާއާއި ެގުޅިގެ ެ
ވާެ
ތަ ެ'ނަން ެލައެބިލިޓީ' ެ(ެ )Non-Liabilityގެ ެމަފްހޫމް ެއާއިެ ،ކަނޑައެޅިގެން ެ
އުފުލަން ެނުޖެހުމުގެ ެނުވަ ެ
ބައެއް ެޙާލަތްތަކުގައި ެޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރުންނާއި ެއިދިކޮޅަށް ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތުގެ ެދަށުން ެބައެއްެ
ފިޔަވަޅުއެޅުން

ެޤައިދުކުރެވިފައި

ެއޮތުމުގެ

ެނުވަތަ

ެ'ޕާރލަމެންޓަރީ

ެއިންވަޔަލަބިލިޓީ'ެެެެެެެ

(ެ)Parliamentary Inviolabilityގެެމަފްހޫމްކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ.
ެ )1.4ތަފާތު ެދުސްތޫރީ ެނިޒާމުތަކުގައިެ ،ޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރުން ެޕާރލަމެންޓްގައިެ
އަދާކުރާެޕާރލަމެންޓަރީެވަޒީފާއާއިެގުޅިގެންެ،މަސްއޫލިއްޔަތުެއުފުލަންެނުޖެހުމުގެެމަފްހޫމަށްެބަލާއިރުެއެއީެ
ޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރަކުެ ،އެ ެމެންބަރުގެ ެޕާރލަމެންޓަރީ ެވަޒީފާ ެއަދާކުރުމުގެތެރޭގައި ެޕާރލަމެންޓްގެެ
ޖަލްސާއެއްގައި ެނުވަތަ ެކޮމިޓީއެއްގައި ެވިއަސް ެދެއްކި ެވާހަކައެއްގެ ެސަބަބުން ެނުވަތަ ެހާމަކުރި ެރައުޔެއްެ
އުފުލަން ެނުޖެހުންކަމާއިެ،
ނުވަތަ ެފިކުރެއްގެ ެސަބަބުން ެއެއްވެސް ެމަދަނީ ެނުވަތަ ެޖިނާއީ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއް ެ ެ
މި ެމަފްހޫމް ެބަޔާންކުރަމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 90ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެެ
ޞަރީޙަ ެނައްޞުގައި ެ"ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާއެއްގައިެ ،ނުވަތަ ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއެއްގައިެ
މަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެނުވަތަ ެއެ ެނޫންވެސް ެމީހަކު ެއިސްލާމްދީނުގެ ެއަޞްލަކާ ެޚިލާފު ެނުވާގޮތުގެމަތިންެ
ދެއްކި ެވާހަކައެއް ެނުވަތަ ެހުށަހެޅި ެހުށަހެޅުމެއްގެ ެސަބަބުން ެނުވަތަ ެވޯޓު ެދިނުމުގައި ެޢަމަލުކުރި ެގޮތެއްގެެ
ޙުޤީޤެއް ެހިންގައި ެނުވަތަެ
އެ ެމީހަކާމެދު ެއެއްވެސް ެތަ ެ
ސަބަބުންެ ،ކޯޓަކަށް ެއެ ެމީހަކު ެހާޒިރުކޮށް ެނުވަތަ ެ ެ
ހައްޔަރުކޮށްެނުވަތަެބަންދެއްކޮށްެނުވަތަެއެެމީހަކާމެދުެދަޢުވާއެއްކޮށްެހަދައިގެނެއްެނުވާނެއެވެެ".މިފަދައިންެ
ކަނޑައަޅައިފައިެވާއިރު ،މިެމަފްހޫމުެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ5/2013ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެ
ގައިވެސް ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެގެންވާކަމާއި ެއަދިެ
ބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 3ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އިސްވެދިޔަ ެދުސްތޫރީ ެނައްޞުގެ ެމަފްހޫމަށް ެބަލާއިރުެ ،ބަޔާންވެދިޔަ ެއިމިއުނިޓީ ެމައުޟޫޢީގޮތުންެ
ދެމިގެންވަނީ ެހަމައެކަނި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެއިސްލާމްދީނުގެ ެއަޞްލަކާ ެޚިލާފުެ
ނުވާގޮތުގެމަތިން ެމަޖިލީހުގެ ެރަސްމީ ެޖަލްސާއެއްގައި ެނުވަތަ ެކޮމިޓީއެއްގައި ެދައްކާ ެވާހަކަތަކުގެ ެނުވަތަެ
ހާމަކުރާ ެރައުޔުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެއެކަނިކަމާއިެ ،ނަތީޖާއެއްގެ ެގޮތުން ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެއިސްލާމްދީނުގެެ
އަޞްލަކާ ެޚިލާފުވާގޮތަށް ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާތަކާއި ެކޮމިޓީތަކުގައި ެދައްކާ ެވާހަކަތަކާއި ެހާމަކުރާ ެރައުޔުތަކާެ،
ކުރުެ
އަދި ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާއެއްގައި ެނުވަތަ ެކޮމިޓީއެއްގައި ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެއޭނަގެ ެރައުޔާއި ެފި ެ
ހާމަކުރުންެނޫންގޮތަކަށްެކުރާެއެހެނިހެންެޖިނާއީެއަދިެމަދަނީެކުށްތަކަކީެ،އެމެންބަރަކުގެެއިމިއުނިޓީެނުވަތަެ
އި ެއަދި ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެމަޖިލީހުގެ ެބޭރުގައިެ
އިމްތިޔާޒުގެ ެދާއިރާގައި ެހިމެނޭ ެކަންތަކެއް ެނޫންކަމާ ެ
ޢާންމުެތަންތާގައިެނުވަތަެމީޑިއާގައިެދައްކާެވާހަކަތަކާއިެހާމަކުރާެރައުޔުތަކުގައިެމަދަނީެއަދިެޖިނާއީެކުށެއްެ
ޓީގެ ެދާއިރާގައި ެޝާމިލުވާކަމެއް ެނޫންކަން ެއެނގެންެ
ބުނެވިދިޔަ ެއިމިއުނި ެ
އެކުލެވިގެންވާނަމަެ ،އެއީވެސް ެ ެ
އޮވެއެވެެ ެެ.
ެ )1.5ތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައިެ ،ޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރުންނާ ެއިދިކޮޅަށް ެޖިނާއީެ
އީެ
އިޖުރާއާތުގެ ެދަށުން ެފިޔަވަޅުއެޅުން ެޤައިދުކުރެވިފައި ެ ެއޮތުމުގެ ެއިމިއުނިޓީގެ ެމަފްހޫމަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެ
އި ެ(ެ)flagrante delicto
ލަތުގަ ެ
ރަޙުން ެކުށެއް ެކުރަނިކޮށް ެހިފޭ ެޙާ ެ
އުޞޫލެއްގެ ެގޮތުގައި ެޖަރީމާގެ ެމަސް ެ
ފިޔަވައި ،ޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރު ެތަބާވާ ެމަޖިލިސްގެ ެހުއްދައާއެކު ެމެނުވީ ،ނުވަތަ ެއެ ެމެންބަރު ެތަބާވާެ
ށް ެޖިނާއީެ
ޓީ ެ ެދޫކުރުމަށްފަހު ެމެނުވީެ ،އެ ެމެންބަރަކާ ެއިދިކޮޅަ ެ
މަޖިލީހުން ެއެ ެމެންބަރެއްގެ ެއިމިއުނި ެ
މުތަކުގެެ
އިޖުރާއާތުގެ ެދަށުން ެބައެއް ެފިޔަވަޅު ެއެޅުން ެޤައިދުކުރެވިފައި ެއޮތުންކަން ެތަފާތު ެދުސްތޫރީ ެނިޒާ ެ
ޓީގެެ
ގެންެއޮންނައިރުެ،ބުނެވިދިޔަެއިމިއުނި ެ
ދުސްތޫރުތަކަށާއިެޕާރލަމެންޓަރީެޕްރެކްޓިސްތަކަށް ެބެލުމުންެއެނ ެ
އަސާސްތަކާއި ެޙުދޫދުތައް ެތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެތަންޒީމް ެކުރެވިފައިވާ ެގޮތުގެމައްޗަށް ެބަލާއިރުެ،
އަންނަވިެކަންތައްެފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
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ގެ ެދަށުން ެބައެއްެ
ހ) ެޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރުންނާ ެއިދިކޮޅަށް ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތު ެ
ޤީ ެމަޤުޞަދަކީ ެޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރުންގެެ
ޓީގެ ެޙަޤީ ެ
ފިޔަވަޅުއެޅުން ެޤައިދުކުރެވިފައި ެއޮތުމުގެ ެއިމިއުނި ެ
މައްޗަށް ެސިޔާސީ ެބޭނުމެއްގައި ެބަޔަކު ެކޮށްފާނެ ެޙަޤީޤަތާއި ެޚިލާފު ެކެހިވެރި ެޝަކުވާތަކާއި ެދަޢުވާތަކުގެެ
ސަބަބުން ެއެ ެމެންބަރުންނާއި ެމަތިކުރެވިފައިވާ ެރައްޔިތުން ެތަމްޘީލުކުރުމުގެ ެދުސްތޫރީ ެމަސްއޫލިއްޔަތަށްެ
ހުރަސްއެޅިގެންެނުދިއުންކަމުގައި ެވީހިނދުެ ،މިެއިމިއުނިޓީއަކީ ެއުޞޫލެއްގެެގޮތުގައިެޖަރީމާގެެމަސްރަޙުންެ
ކުށެއް ެކުރަނިކޮށް ެހިފޭ ެޙާލާތުގައި ެޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރުންނަށް ެޙައްޤުވާ ެއިމިއުނިޓީއެއް ެނޫންކަން ެތަފާތުެ
ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެޕާރލަމެންޓަރީ ެޕްރެކްޓިސްތަކަށް ެބެލުމުން ެއެނގެންެ
އޮވެއެވެެ .
އްޗަށްެ
ންޓްެމެންބަރެއްގެ ެމަ ެ
ޓީއަކީެއެއްވެސްެޙާލެއްގައި ެޕާރލަމެ ެ
ށ)ެ ެބުނެވިދިޔަެއިމިއުނި ެ
ންެމުޠުލަޤުކޮށްެމަނާކުރާެ
އްެތަޙުޤީޤުކޮށްެޝަރުޢީެކޯޓެއްގައިެމައުޟޫޢީގޮތުންެބެލު ެ
ތުހުމަތުކުރެވޭެޖިނާއީެކުށެ ެ
އިމިއުނިޓީއެއް ެނޫންކަމާެ ،ނަމަވެސް ެއެއީ ެޕާރލަމެންޓްގެ ެޖަލްސާތައް ެހިނގާ ެދައުރުތަކުގެ ެތެރެއިންެ
ދައުރެއްގައި ެޕާރލަމެންޓްގެ ެހުއްދައާއެކު ެމެނުވީެ ،ޖިނާއީ ެކުށެއްގެ ެތުހުމަތުގައިެ ،މެންބަރަކު ެހައްޔަރުކޮށްެ
ޤުކޮށްެޝަރީޢަތްކުރުންފަދަެޖިނާއީެއިޖުރާއާތުގެ ެބައެއް ެފިޔަވަޅު ެއެެމެންބަރަކާެއިދިކޮޅަށްެ
ބަންދުކޮށް ެތަޙުޤީ ެ
އިެ
އެޅުން ެމަނާކުރާެއިމިއުނިޓީއެއްކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،ޕާރލަމެންޓްެޗުއްޓީގައިެއޮންނަެދުވަސްތަކުގަ ެ
ގެެ
ޔަފަދަެޖިނާއީެއިޖުރާއާތު ެ
ޕާރލަމެންޓްެމެންބަރުންގެެމައްޗަށްެކުރެވޭެޖިނާއީެތުހުމަތުތަކާެގުޅިގެންެބުނެވިދި ެ
އިެ
ފިޔަވަޅު ެއެޅުން ެމަނާކުރާނެ ެޤާނޫނީ ެއަސާސެއް ެނެތްކަމާއި ،ނަމަވެސް ެބައެއް ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގަ ެ
ޕާރލަމެންޓްގެެޖަލްސާތައްެބޭއްވޭެދައުރުތަކުންެބޭރުގައިެޕާރލަމެންޓްެމެންބަރަކާެއިދިކޮޅަށްެހިންގޭެޖިނާއީެ
އެ ެމެންބަރަކު ެތަބާވާ ެމަޖިލީހުގެ ެރައީސަށް ެއެންގުން ެލާޒިމްކޮށްފައިވާ ެކަމާއިެ،
އިޖުރާއާތުގެ ެފިޔަވަޅުތައް ެ ެ
މެންބަރާއި ެއިދިކޮޅަށް ެހިންގޭ ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތުތައް ެޕާރލަމެންޓަށްެ
މީގެ ެމަޤްޞަދަކީ ެޕާރލަމެންޓް ެ ެ
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ޓީގެެ
އެނގިފައި ެއޮތުންކަންެ ،ތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެޢަމަލުކުރެވޭ ެޕާރލަމެންޓަރީ ެއިމިއުނި ެ
އުޞޫލުތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ ެ.
ނ) ެބަޔާންވެދިޔަ ެއިމިއުނިޓީގެ ެޙުދޫދު ެބައެއް ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެދެމިގެންވަނީެ
ޢީގޮތުން ެމުޠުލަޤުކޮށް ެހުރިހައި ެބާވަތެއްގެ ެކުށްތަކުގެ ެމައްޗަށް ެނޫންކަމާއިެ ،މިގޮތުންެ
މައުޟޫ ެ
އިނގިރޭސިވިލާތާއި ެއަދި ެޔުނައިޓެޑް ެސްޓޭޓްސް ެއޮފް ެއެމެރިކާ ެއާއިެ ،އޮސްޓްރޭލިއާ ެއާއިެ ،ކެނެޑާއާއިެ،
އިންޑިއާެފަދަެެއިނގިރޭސިެޤާނޫނީެނިޒާމުންެއަސަރުކޮށްފައިވާެބައެއްެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައިެބުނެވިދިޔަެ
ތްތެރިވުމުގެ ެކުށާއިެ ،ބޮޑެތި ެޖިނާޔަތުގެ ެކުށްތަކާއިެ ،އަމަންެ
އިމިއުނިޓީގެ ެދާއިރާއިން ެޤައުމަށް ެޚިޔާނާ ެ
ޢާންމުކަން ެނަގާލުމުގެ ެކުށް ެއިސްތިސްނާ ެ(ެ)except treason, felony and breach of peace
ދި ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑުމުގެ ެ(ެ )contempt of courtކުށަކީވެސް ެއިނގިރޭސިެ
ވެގެންވާކަމާެ ،އަ ެ
މުފަދަ ެބައެއް ެނިޒާމުތަކުގައި ެބުނެވިދިޔަ ެއިމިއުނިޓީގެ ެދާއިރާގައި ެހިމެނޭ ެކުށެއް ެނޫންކަން ެއެނގެންެ
ނިޒާ ެ
އޮންނަކަމާެ ،އެހެންކަމުން ެޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރެއްގެ ެމައްޗަށް ެބަޔާންވެދިޔަފަދަެކުށަކާއި ެގުޅިގެން ެތުހުމަތުެ
ގެެ
ކުރެވިއްޖެނަމަ ެޕާރލަމެންޓްގެ ެހުއްދައެއް ެހޯދަންޖެހުމަކާނުލައި ެއޭނައާއި ެއިދިކޮޅަށް ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތު ެ
ދަވެގެންވާކަން ެއެނގެންެ
އެންމެހައި ެފިޔަވަޅުތައް ެއެޅުން ެބުނެވިދިޔަ ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެހުއް ެ
ޓީ ެގެ ެޙުދޫދުެއިޖުރާއީގޮތުންެއިނގިރޭސި ެނިޒާމާއިެ،
އޮންނަކަމާއި ެއަދިެމީގެެއިތުރުންެއިސްވެދިޔަެއިމިއުނި ެ
އެ ެނިޒާމަށް ެތަބާވާ ެއެހެން ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެދެމިގެންވަނީ ެޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރެއްގެ ެމައްޗަށްެ
ކުރެވޭެކުށެއްގެެތުހުމަތަކާއިެގުޅިގެންެއެެމެންބަރުެހައްޔަރުެނުކުރުމުގެެ(ެ)freedom from arrestޙައްޤުެ
ނުވަތަ ެއިމްތިޔާޒުގެ ެމައްޗަށް ެއެކަނިކަމާއި ،ވުމާއެކު ެއިސްވެދިޔަ ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެޕާރލަމެންޓްެ
މެންބަރެއްގެެމައްޗަށްެކުރެވޭެކުށެއްގެެތުހުމަތަކާ ެގުޅިގެންެ،ތަޙުޤީޤަށްެހާޒިރުކުރުންފަދަެއެހެނިހެންެޖިނާއީެ
އިޖުރާއާތުތައް ެޕާރލަމެންޓްގެ ެހުއްދައަކާނުލައި ެއެ ެމެންބަރެއްގެ ެމައްޗަށް ެހިންގުން ެމަނާވެގެން ެނުވާކަންެ
ޖަރީމާގެެމަސްރަޙުންެކުށްެ
މުފަދަެބައެއްެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައިެ ެ
އެނގެންެއޮންނައިރުެ،ފަރަންސޭސިެނިޒާ ެ
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ބަރެއްގެެމައްޗަށްެޖިނާއީެއިޖްރާއާތެއް ެހިންގޭނީެއެެ
ކުރަނިކޮށްެހިފޭެޙާލަތުގައިެފިޔަވައިެޕާރލަމެންޓްެމެން ެ
ންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
މެންބަރުެތަބާވާެޕާރލަމެންޓްެމަޖިލީހުންެއެެމެންބަރެއްގެެއިމިއުނިޓީެދޫކޮށްލުމުންކަ ެ
ރ) ެޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރެއްގެ ެމައްޗަށް ެކުރެވޭ ެޖިނާއީ ެކުށެއްގެ ެތުހުމަތަކާއިގުޅިގެންެ
ކަމާބެހޭ ެތަޙްޤީޤީ ެއިދާރާއަކުން ެއެ ެމެންބަރެއްގެ ެޕާރލަމެންޓަރީ ެއިމިއުނިޓީ ެދޫކޮށްދިނުމަށް ެއެ ެމެންބަރުެ
ތަބާވާ ެޕާރލަމެންޓްގެ ެމަޖިލީހުގައި ެއެދުމުންެ ،ޕާރލަމެންޓުން ެޢަމަލުކުރާ ެޢާންމު ެއުޞޫލަކީ ެއެ ެމެންބަރުގެެ
ގަ ނޑަކުންެބަލައިެދަލީލުތައްެވަޒަންކޮށްެއެެމެންބަރުގެެ
މައްޗަށްެތުހުމަތުކުރެވިފައިވާެމައްސަލަެޤަޟާއީެމިން ެ
މައްޗަށްެކުށްެޘާބިތުވޭތޯެނުވަތަެނޫންތޯެބެލުންެނޫންކަމާެ،އެހެންނަމަވެސްެޕާރލަމެންޓުންެއެެމައްސަލާގައިެ
ބަލަންޖެހޭނީ ެއެ ެމެންބަރުގެ ެމައްޗަށް ެކުރެވިފައިވާ ެތުހުމަތަކީ ެސީރިއަސް ެއަދި ެއޭގައި ެއަސާސްތަކެއްވާެ
ތުހުމަތެއްތޯ ެނުވަތަ ެއެ ެމެންބަރުގެ ެމައްޗަށް ެސިޔާސީ ެބޭނުމެއްގައި ެކުރެވޭ ެކެހިވެރި ެތުހުމަތެއްތޯ ެނުވަތަެ
ވެވިއްޖެނަމަެ
ނޫންތޯ ެކަމާއި ،މިގޮތުން ެޕާރލަމެންޓަށް ެއެ ެމައްސަލައަކީ ެސީރިއަސް ެތުހުމަތެއްކަމަށް ެބުރަ ެ
ހެޔޮނިޔަތުގައިެއެެމެންބަރެއްގެ ެމައްޗަށްެޖިނާއީެއިޖުރާއާތުގެ ެދަށުންެހިންގަންޖެހޭެއެންމެހައިެފިޔަވަޅުތައްެ
އެޅުމުގެ ެހުއްދަ ެތަޙްޤީޤީ ެއިދާރާތަކަށް ެދިނުމަކީ ެޕާރލަމެންޓަރީ ެޢާންމު ެޕްރެކްޓިސްކަމާއި ،އެއާ ެޚިލާފަށްެ
ޕާރލަމެންޓަށް ެއެ ެތުހުމަތަކީ ެސިޔާސީ ެބޭނުމެއްގައި ެކުރެވޭ ެކެހިވެރި ެތުހުމަތެއްކަމަށް ެބުރަވެއްޖެނަމަެ،
ހެޔޮނިޔަތުގައި ެއެ ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރު ެހައްޔަރުކުރުމުގެ ެނުވަތަ ެއެ ެމެންބަރަކާެ
އިދިކޮޅަށް ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތުގެ ެއެހެން ެފިޔަވަޅުތައް ެއެޅުމުގެ ެހުއްދަެ ،ޕާރލަމެންޓްގެ ެޖަލްސާތައްެ
ހިނގަމުންދާ ެދައުރުގައި ެނުދިނުމަކީ ެތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެޢަމަލުކުރެވޭ ެޕާރލަމެންޓަރީ ެޢާންމުެ
ޕްރެކްޓިސްކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ޅާެ
ބ) ެއިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަގޮތުގެ ެމަތިން ،ޕާރލަމެންޓުން ެއިމިއުނިޓީ ެދޫކުރުމަށް ެކަނޑައަ ެ
ރީެ
ރަށް ެޕާރލަމެންޓަ ެ
މެންބަރަކާމެދުެތަޙްޤީޤުންެނުވަތަެޝަރީޢަތުންެގޮތެއްެކަނޑައެޅުމުގެެކުރިން ،އެެމެންބަ ެ
ގެ ެފުރުޞަތު ެފަހިކޮށްދިނުމާމެދު ެތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެޤާއިމުވެފައިވާެ
މު ެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރު ެ
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Supreme Court of the Maldives|Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް|URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | + 960 3008554Fax: :ފޯން+ 960 3009990 Tel::

ސަފްޙާެ46ގެެ10

ޙުޤީޤުންެ
ޕާރލަމެންޓަރީ ެޕްރެކްޓިސްތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،ބައެއް ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެއެ ެމެންބަރަކާމެދު ެތަ ެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުންެ
ނުވަތަ ެޝަރީޢަތުން ެގޮތެއް ެނިމެންދެން ެއެ ެމެންބަރެއްގެ ެޕާރލަމެންޓަރީ ެ ެ
ހން ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެތަޙްޤީޤުން ެނުވަތަެ
ގުތީގޮތުން ެހުއްޓާލެވިފައި ެއޮންނައިރު ،ބައެއް ެއެ ެ
ވަ ެ
ދެން ެޕާރލަމެންޓުގެ ެޖަލްސާތަކުގައި ެއެ ެމެންބަރުެ
ޝަރީޢަތުން ެއެ ެމެންބަރަކާމެދު ެގޮތެއް ެނިމެން ެ
މުފަދަ ެބައެއް ެނިޒާމުތަކުގައި ެއެެ
ސި ެނިޒާ ެ
ބައިވެރިވުމުގެ ެފުރުޞަތު ެޤާއިމުވެފައިވާ ެކަމާއި ެއަދި ެއިނގިރޭ ެ
މެންބަރަކާމެދު ެގޮތެއް ެނިމެންދެން ެޕާރލަމެންޓުގެ ެމަސައްކަތްތަކުން ެއެ ެމެންބަރަކު ެސަސްޕެންޑްކޮށްފައިެ
ބެހެއްޓުމަކީ ެނުވަތަ ެއެ ެމެންބަރަކަށް ެޕާރލަމެންޓްގެ ެޖަލްސާތަކުގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެފުރުޞަތު ެދިނުމަކީެ
ޕާރލަމެންޓަށްެލިބިގެންވާެއިޚްތިޔާރީެބާރެއްކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ ެެެެެެެެ.
ޔަ ެމާނާގައި ެ'ޕާރލަމެންޓަރީ ެއިމިއުނިޓީ' ެއަކީ ެއޭގެ ެޒާތުގައިެ
ެ )1.6އިސްވެ ެބަޔާންވެދި ެ
ގެ ެޝަޚްސީ ެނުވަތަ ެޒާތީ ެއިމްތިޔާޒެއް ެނޫންކަމާއިެ ،ނަމަވެސް ެއެއީ ެރައްޔިތުންެ
ޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރުން ެ
ރުން ެއަދާކުރާ ެޕާރލަމެންޓަރީ ެވަޒީފާގެެ
ޓް ެމެންބަރުންގެ ެޙައިޘިއްޔަތުން ެއެ ެމެންބަ ެ
ތަމްޘީލުކުރާ ެޕާރލަމެން ެ
ޙިމާޔަތަށްޓަކައި ،ތަފާތު ެދުސްތޫރީ ެނިޒާމުތަކުގައި ެކަނޑައެޅިގެންވާ ެދުސްތޫރީ ެއިމްތިޔާޒެއްކަން ެއެނގެންެ
ޓީ" ެގެ ެއެއް ެވައްތަރުކަމަށްވާެ،
އޮންނަކަމާއި ،އަދި ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެ'ޕާރލަމެންޓަރީ ެއިމިއުނި ެ
ޕާރލަމެންޓްެމެންބަރުންެޕާރލަމެންޓްގައިެއަދާކުރާެވަޒީފާއާ ެގުޅިގެންެމަސްއޫލިއްޔަތުެއުފުލަންެނުޖެހުމުގެެ
ގެެ
މަފްހޫމާއިެެއޭގެެޙުދޫދުެއެއްވެސްެއޮޅުމެއްނާރާފަދަެގޮތަކަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީ ެ
އިވީ ެނަމަވެސްެ،
އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެެ 90ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެތަންޒީމް ެކުރެވިފައި ެއޮތްކަމުގަ ެ
ޓީ" ެގެ ެދެވަނަ ެވައްތަރު ެކަމަށްވާެ ،ޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރުންނާ ެއިދިކޮޅަށް ެޖިނާއީެ
'ޕާރލަމެންޓަރީ ެއިމިއުނި ެ
ގެެމަފްހޫމާއިެއޭގެެޙުދޫދުެ
އިެޤައިދުކުރެވިފައިެެއޮތުމު ެ
އިޖުރާއާތުގެެދަށުންެފިޔަވަޅުއެޅުންެބައެއްެޙާލަތްތަކުގަ ެ
ތަންޒީމްކުރާެނައްޞެއް ެއަދިެތަޞައްވުރެއް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގައިެ ެނެތުމުން،
ށްެޖިނާއީެއިޖްރާއާތުެހިންގުމުގައިެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެެ5/2013
ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެމެންބަރުންގެެމައްޗަ ެ
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(ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގައި ެކަ ނޑައަޅާފައިވާ ެއިމްތިޔާޒުތައްެ
އްނަމަެ
ޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެތަޢާރުޟުވާެނައްޞުތަކެ ެ
ތަންޒީމްކުރާެނައްޞުތަކަކީެދިވެހިރާއް ެ
އެއީ ެބާޠިލު ެއޭގެ ެބާރުނުހިނގާ ެނައްޞުތަކެއްކަމުގައި ެމެނުވީ ެނުވާނެކަންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
އިެ
ޢުތަކުގަ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 268ވަނަެމާއްދާގެެޞަރީޙަެނައްޞަށާއި ،ތަހްޒީބުވެފައިވާެއެންމެހައިެމުޖުތަމަ ެ
އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެ'މަބްދައުއް ެދުސްތޫރިއްޔާ' ެ(ެ )Principle of Constitutionalityގެ ެދުސްތޫރީެ
ބްދައަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ ެ.
މަ ެ
ގެ ެދަށުންެ
ށް ެ ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތު ެ
ެ )1.7ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންގެ ެމައްޗަ ެ
ކަންކަންެހިންގުމުގައިެކަނޑައެޅިފައިވާެއިމްތިޔާޒުތައްެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ5/2013ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެ
ވަނީެއެެޤާނޫނުގެެ،15 ،14 ،13ެ،12ެ،11
އިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގައި ެތަރުތީބުކުރެވިފައި ެ
ގެ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެެ
ންނައިރުެ ،ބުނެވިދޔަ ެޤާނޫނު ެ
ެ 16މި ެމާއްދާތަކުގައިކަން ެއެނގެން ެއޮ ެ
"ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާއަކަށް ެނުވަތަ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެނުވަތަ ެނުވަތަ ެމަޖިލީހުގެ ެރަސްމީެ
މަސައްކަތަކަށް ެހުރަސްއެޅޭފަދަ ެގޮތަކަށްެ ،ޝަރުޢީ ެކޯޓަކަށް ެނުވަތަ ެއެހެންވެސް ެމުއައްސަސާއަކަށްެ
މެންބަރަކުެހާޒިރުކޮށްގެންެނުވާނެއެވެެ".މިފަދައިންެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެއެެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެ"ތަޙުޤީޤަކަށްެ
ނުވަތަ ެޝަރީޢަތަށް ެހާޒިރުވުމުގެ ެލިޔުމެއް ެމަޖިލިސްކުރާ ެގޭގައި ެމެންބަރަކު ެހުއްޓާ ެޙަވާލުކޮށްގެންެ
ގެ ެެ 12ވަނަ ެމާއްދާގެ ެޞަރީޙަެ
ނުވާނެއެވެެ ".މިފަދައިން ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެކަމާއި ،އަދި ެބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނު ެ
ނައްޞުގައި ެ"(ހ) ެމަދަނީ ެމައްސަލައެއްގައި ެނުވަތަ ެޖިނާއީ ެމައްސަލައެއްގައި ެހެއްކެއްގެ ެގޮތުގައިވިޔަސްެ،
ތަޙްޤީޤަކަށް ެނުވަތަ ެޝަރީޢަތަށް ެހާޒިރުވުމަށް ެމެންބަރަކަށް ެއަންގާ ެއަމުރެއް ެހިމެނޭ ެލިޔުމެއްެ ،މަޖިލީހުގެެ
އދެއް ެނުކުރެވޭނެއެވެެެެެެ.
މަސައްކަތުގައިެ ،މަޖިލިސްކުރާ ެގޭގައި ެއެ ެމެންބަރަކު ެހުއްޓާ ،އޭނައަކަށް ެރަ ް
(ށ) ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންގެ ެގަޔަށް ެއަތްލައި ެނުވަތަ ެއެނޫންގޮތަކަށްވެސް ެޢާންމު ެތަނެއްގައި ެބަލައިެ
ފާސްކޮށްގެންެނުވާނެއެވެެ.ނަމަވެސްެއޭނަގެެމައްޗަށްެޖިނާއީެކުށެއްގެެތުހުމަތުކުރެވޭނަމަެއެފަދަެޙާލަތުގައިެ،
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ބަލައި ެފާސްކުރަންވެއްޖެނަމަ ެއިޙްތިރާމާއެކު ެއެ ެމެންބަރަކު ެބަލައި ެފާސްކުރެވިދާނެއެވެ(ެ .ނ) ެމިގޮތަށްެ
ޢާންމު ެތަނެއްގައި ެމެންބަރަކު ެބަލައި ެފާސްކުރާނަމަެ ،އެކަން ެކުރަންވާނީ ެޝައްކެއްނެތި ެޔަޤީންކުރެވޭެ
ނަމައެވެެ ".މިފަދައިން ެބަޔާންވެގެންވާެ
މިންވަރަށް ެއެފަދަ ެމެންބަރަކާމެދު ެއެފަދަ ެކަމަކަށް ެތުހުމަތު ެކުރެވޭ ެ
ކަމާއި ެއަދި ެބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނުގެ ެެ 13ވަނަ ެމާއްދާގައި ެ"(ހ)ެ -ޖިނާއީ ެކުށެއް ެކުރަނިކޮށް ެހިފިއްޖެެ
ހިނދެއްގައިެމެނުވީެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެމެންބަރަކުެޖިނާއީެމައްސަލައެއްގައިެތަޙުޤީޤަށްެހައްޔަރުކުރަންެ
ވަތަެއެއަށްވުރެެމަތީެކޯޓެއްގެެކޯޓުެއަމުރަކަށެވެެ.
ބޭނުންވެއްޖެނަމަެއެކަންެކުރަންވާނީެސުޕީރިއަރެކޯޓެއްެނު ެ
މިފަދަެއަމުރަކަށްެއެެކޯޓެއްގައިެއެދޭނީެއެެމައްސަލައެއްެތަޙްޤީޤުކުރާެފަރާތުން ެޕްރޮސެކިއުޓަރެޖެނެރަލަށްެ
ހުށައެޅުމުންެޕްރޮސެކިއުޓަރެޖެނެރަލަށްެފެނިއްޖެނަމަެއޭނައެވެ(ެ.ށ)ެ -ކޯޓުެއަމުރެއްގެެދަށުންެނުވަތަެމިެ
މާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިވާފަދަ ެޖިނާއީ ެކުށެއް ެކުރަނިކޮށް ެހިފިއްޖެ ެހިނދެއްގައި ެމެންބަރަކު ެހައްޔަރުކޮށްފިނަެ
ހައްޔަރުކުރި ެފަރާތުންެލަސްނުކޮށްެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެރައީސަށްެއެކަންެލިޔުމަކުންެއަންގަންވާނެއެވެެ.
(ނ)ެ -ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެމަޤާމުން ެދުރުކުރުމުގެ ެމައްސަލައެއް ެނުވަތަ ެ ެވަޒީރެއްގެ ެމައްޗަށްެ
އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ެމައްސަލައެއް ެނުވަތަ ެފަނޑިޔާރުންނާއި ެމިނިވަން ެމުސްތަޤިއްލު ެމުއައްސަސާތަކުގެެ
އެއްެ
މެންބަރުންނާއި ެމިނިވަން ެމުސްތަޤިއްލު ެމަޤާމްތަކުގައި ެތިބޭ ެމީހުން ެމަޤާމުން ެވަކިކުރުމުގެ ެމައްސަލަ ެ
އެޅިފައިވާެމައްސަލައާމެދުެ
މަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިފައިވާެވަގުތެއްގައި ެމެންބަރަކުެބަންދުކޮށްފިނަމަެމަޖިލީހަށްެހުށަ ެ
މަޖިލީހުންެގޮތެއްެނިންމުމަށްެބާއްވާެޖަލްސާއަށްެބަންދުކުރިެފަރާތުންެއެެމެންބަރަކުެހާޒިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެެ.
އަދި ެބަންދުގައި ެހުރި ެމެންބަރަކު ެބައިވެރިނުކޮށް ެމި ެފަދަ ެޖަލްސާއެއްގައި ެއެއްވެސް ެވޯޓެއް ެނަގައިގެންެ
ނަެ
ޔަ ެޤާނޫނުގެ ެެ 14ވަ ެ
ނުވާނެއެވެެ ".މި ެފަދައިން ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކަމާއި ،އަދި ެބުނެވިދި ެ
މާއްދާގެެޞަރީޙަެޢިބާރާތުގައިެ"މިެޤާނޫނުގެެެ 13ވަނަެމާއްދާގެެދަށުންެމަޖިލީހުގެެރައީސަށްެމެންބަރަކުެ
ބަންދުކުރިކަމުގެ ެމަޢުލޫމާތު ެލިބިއްޖެނަމަެ ،ވީ ެއެންމެ ެއަވަހަކަށް ެއެކަން ެބެލުމަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ނުގެ ެެ 15ވަނަެ
ޔަ ެޤާނޫ ެ
އިމްތިޔާޒު ެކޮމިޓީ ެއެއްކުރަންވާނެއެވެެ ".މި ެފަދައިން ެކަނޑައެޅުމަށްފަހުެ ،ބުނެވިދި ެ
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މާއްދާގައި ެ"މި ެޤާނޫނުގެ ެެ 14ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުންެ ،އިމްތިޔާޒު ެކޮމިޓީއަށް ެފޮނުވޭ ެމައްސަލައެއްެ
ބެލުމަށްފަހުެ ،މަޖިލީހުގެ ެރައީސަށް ެއެ ެކޮމިޓީން ެރިޕޯޓެއް ެހުށައަޅަންވާނެއެވެެ ".މިފަދައިންެ
ބަޔާންވެގެންވާއިރުެ،ބުނެވިދިޔަެޤާނޫނުގެެެ 16ވަނަެމާއްދާގެެޞަރީޙަެނައްޞުގައިެ"މަދަނީެނުވަތަެޖިނާއީެ
މައްސަލައެއްގެ ެތަޙުޤީޤުގެ ެމަރުޙަލާގައި ެނުވަތަ ެޖިނާއީ ެކުށެއްގައި ެ(ެ 12ބާރަ) ެމަސް ެދުވަހަށްވުރެ ެކުރުެ
ޙުކުމެއް ެތަންފީޛުކުރުމުގެ ެމަރުޙަލާގައި ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެހައްޔަރުކޮށްފައިވާނަމަެ ،ހައްޔަރުކޮށްފައިވާެ
ކު ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާތަކަށާއި ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީތަކުގެ ެބައްދަލުވުންތަކަށްެ
ފަރާތަކުން ެއެ ެމެންބަރަ ެ
ހާޒިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެެ".މިފަދައިން ެކަނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެކަމާއި ެއަދިެމީގެެއިތުރުންެރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެއޭނާގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުމަށް ެމަޖިލީހަށް ެއަންނަ ެއައުމުގައާއިެ ،މަޖިލީހުގެެ
ކޮށްެ
މަސައްކަތުން ެއެނބުރި ެދިއުމުގައި ެއަދި ެމަޖިލިސްކުރާ ެގޭގައި ެހާޒިރުވެ ެހުންނަ ެވަގުތުގައި ެބަންދު ެ
ހައްޔަރުކޮށްގެން ެނުވާނެކަމަށާއިެ ،ނަމަވެސް ެމެންބަރަކު ެޖިނާއީ ެކުށެއް ެކުރަނިކޮށް ެފެނިއްޖެނަމަ ެއެެ
ޙާލަތުގައި ެއެ ެމެންބަރަކު ެހައްޔަރުކުރުމާއި ެއަދި ެއެ ެކުށުގެ ެތުހުމަތުގައި ެޤާނޫނުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއެެ
މެންބަރަކާމެދުެފިޔަވަޅުެއެޅުމަށްެހުރަހެއްެނެތްކަމަށްެޙަވާލާދެވުނުެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެ
ބާރުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ3ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެބަޔާންވެގެންެވެއެވެެ ެެ.
ގެެ
ެެ)1.8ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކު ެ
ގެެެެެ
ޤާނޫނު) ެގެ ެއިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެެ 16،15 ،14 ،13 ،12 ،11މި ެމާއްދާތަކަށާއި ެއަދި ެއެ ެޤާނޫނު ެ
ެ 3ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއަށް ެބަލާއިރު ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރެއްގެ ެމައްޗަށް ެކުރެވޭ ެޖިނާއީެ
ގުޅިގެންެއެެމެންބަރެއްގެެމައްޗަށް ެޖިނާއީެއިޖުރާއާތުެހިންގުމުގެެކުރިންެރައްޔިތުންގެެ
ކުށެއްގެެތުހުމަތަކާެ ެ
އިެ
ޓީއެއް ެއުޞޫލެއްގެ ެގޮތުގައިެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނުގަ ެ
މަޖިލީހުގެ ެހުއްދަ ެހޯދުންފަދަ ެޕާރލަމެންޓަރީ ެއިމިއުނި ެ
ޤާއިމުކޮށްފައި ެނުވާކަން ެވަރަށް ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ،މިގޮތުން ެޖަރީމާގެ ެމަސްރަޙުން ެކުށެއްެ
ކުރަނިކޮށް ެހިފިއްޖެ ެޙާލަތެއްގައި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެހައްޔަރުކުރުމަކީ ެވަކިފަރާތެއްގެެ
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ހުއްދައަކަށްެބޭނުންވާކަމެއްެނޫންކަމާއިެ،އެެނޫންެޙާލަތްތަކުގައިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެމެންބަރަކުެޖިނާއީެ
މައްސަލައެއްގައި ެތަޙުޤީޤަށް ެހައްޔަރުކުރަން ެބޭނުންވެއްޖެނަމަ ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުންެ
ޓުގެ ެއަމުރަކަށް ެއެ ެމެންބަރަކުެ
ސުޕީރިއަރ ެކޯޓެއް ެނުވަތަ ެއެއަށްވުރެ ެމަތީ ެކޯޓެއްގައި ެއެދުމުންެ ،އެ ެކޯ ެ
ހައްޔަރުކުރެވިދާނެކަންެބުނެވިދިޔަެޤާނޫނުގެެެެ13ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއިންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ެ )1.9ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންނަށް ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތުގެ ެދަށުން ެފިޔަވަޅުެ
އެޅުމުގައި ެއެއްވެސް ެއިމްތިޔާޒެއް ެލިބިދޭ ެނުވަތަ ެތަޞައްވުރެއްވެސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެނެތްހިނދުެ ،ޤާނޫނަކުން ެބުނެވިދިޔަފަދަ ެއިމްތިޔާޒެއް ެކަނޑައަޅަންވާނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ތަެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤަކާ ެނުވަ ެ
ން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ،އެހެނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޟު ެނުވާފަދަ ެގޮތަކަށްކަ ެ
މިނިވަންކަމަކާ ެތަޢާރު ެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 63ވަނަ ެމާއްދާގެ ެޞަރީޙަ ެނައްޞުގައި ެ"އެއްވެސް ެޤާނޫނެއް ެނުވަތަެ
ޤާނޫނަކުން ެބައެއް ެވިޔަސް ެމި ެބާބުގައި ެ(ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި) ެބަޔާންވެގެންވާ ެއަސާސީެ
ޙައްޤަކާެނުވަތަެމިނިވަންކަމަކާެތަޢާރުޟުވާެނަމަެ،އެެޤާނޫނެއްެނުވަތަެއެެޤާނޫނަކުންެއެެޙައްޤަކާެނުވަތަެ
ތަޢާރުޟުވާ ެމިންވަރެއް ެވާނީ ެބާޠިލް ެއެއްޗަކަށެވެެ ".މިފަދައިން ެކަނޑައަޅާފައިެ
އެ ެމިނިވަންކަމަކާ ެ ެ
އޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއެއްވެސްެ
ވަންކަމެއް ެއެއްވެސް ެމިންވަރަކަށް ެހިފެހެއްޓޭނީ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެތަޢާރުޟުނުވާެ
ޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެމިނި ެ
ގޮތެއްގެ ެމަތިންެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެޤާނޫނަކުން ެކަމަށާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންެ
ފާސްކުރާެޤާނޫނަކުންެވެސްެއެއިންެޙައްޤެއްެނުވަތަެމިނިވަންކަމެއްެއެއްވެސްެމިންވަރަކަށްެހިފެހެއްޓޭނީެ،
މިނިވަން ެދީމިޤްރާޠީ ެމުޖްތަމަޢެއްގައި ެމިފަދަ ެޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމެއް ެހިފެހެއްޓިދާނެކަމަށްެ
ޤަބޫލުކުރެވޭެމިންވަރަކަށްެކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 16ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެ
ގައި ެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ ،އެ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައިެ ،އިސްލާމްދީނުގެ ެއަޞްލުތައް ެރައްކާތެރިކޮށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤެއް ެނުވަތަެ
ސާސީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތުގެމަތީންެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާެ
މިނިވަންކަމެއް ެޤާނޫނުއަ ެ
ޤާނޫނަކުންެެހިފެހެއްޓިދާނެކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާެ،އަދިެޤާނޫނުއަސާސީގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެއަސާސީެ
ޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމެއް ެހިފަހައްޓާފައިވަނީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެެ 16ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެ(ށ) ެގައިވާ ެގޮތުގެމަތީންތޯ ެކަނޑައެޅުމުގައި ެކޯޓުން ެރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެ
އްތަކުގެެތެރޭގައި؛ެ"ެ-1އެެޙައްޤެއްެނުވަތަެއެެމިނިވަންކަމެއްގެެޒާތާއިެބާވަތްެ-2ެ،އެެޙައްޤެއްެ
ކަންތައްތަ ެ
ނުވަތަެއެެމިނިވަންކަމެއްެހިފެހެއްޓުމުގެެބޭނުމާއިެމުހިންމުކަންެ-3ެ،އެެހައްޤެއްެނުވަތަެއެެމިނިވަންކަމެއްެ
ހިފަހައްޓާފައިވާ ެގޮތާއި ެމިންވަރުެ -4ެ ،އެ ެޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެއެ ެމިނިވަންކަމެއް ެހިފެހެއްޓި ެހިފެހެއްޓުމާ ެއެެ
ޙައްޤެއްެނުވަތަެއެެމިނިވަންކަމެއްގެެމުހިންމުކަމާެހުރިެގުޅުންެ-5ެ،އެެޙައްޤެއްެނުވަތަެއެެމިނިވަންކަމެއްެ
ހިފަހައްޓާފައިވާ ެމިންވަރަށްވުރެ ެކުޑަކޮށް ެހިފަހައްޓައިގެން ެބޭނުންވާ ެމަޤްޞަދުޙާޞިލްކުރެވިދާނެތޯެެެެެ،
ެ -6އެ ެޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެއެ ެމިނިވަންކަމެއް ެހިފަހައްޓާފައިވަނީ ެމި ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެނަމަެ،
ނިވަންކަމެއް ެކޮންމެހެންެ
އިސްލާމްދީނުގެ ެއަޞްލުތައް ެރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކއި ެއެ ެހައްޤެއް ެނުވަތަ ެއެ ެމި ެ
ހިފަހައްޓަންޖެހޭތޯެ ".މިކަންތައްތައް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެބުނެވިދިޔަ ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ ެ.
ގެ ެޙައްޤުެ
ެ )1.10ކޮންމެ ެމީހަކަށްމެެލިބިގެންވާެ ،އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ެޝަރީޢަތްކުރެވުމު ެ
(ެ)right to a fair trialއަކީ ެތަހްޒީބުވެފައިވާެދީމްޤުރާޠީ ެމުޖުތަމަޢުތަކުގައި ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ،އަދިެ
އިންސާނީެޙައްޤުތަކާބެހޭެބައިނަލްއަޤްވާމީެވަޘާއިޤުެ(ެ)instrumentsތަކުގައިެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެ'ޖައުހަރީ'ެ
ޙައްޤުތަކުގެ ެ(ެ )core rightsތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެޙައްޤެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 42ވަނަ ެމާއްދާގައި ެޢަދުލުވެރިކަމާއި ެހާމަކަމާއެކު ެޝަރީޢަތްކުރެވުމު ެ
ޙައްޤުެކަށަވަރުކޮށްދީފައިެވާކަމާއި؛ މިގޮތުންެއެެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެ"ެކޮންމެެމީހެއްގެެމަދަނީެޙައްޤުތަކާއިެ
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ވާޖިބުތައް ެކަނޑައެޅުމުގައި ެނުވަތަ ެޖިނާއީ ެކުށެއްގެ ެދަޢުވާ ެމީހެއްގެ ެމައްޗަށް ެއުފުލުމުގައިެ ،ޤާނޫނަކުންެ
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ެމިނިވަން ެއަދި ެމުސްތަޤިއްލު ެކޯޓެއްގައި ެނުވަތަ ެޓްރައިބިއުނަލެއްގައި ެއެކަށީގެންވާެ
އްގެެތެރޭގައިެ،ޢާންމުކޮށްެހުޅުވާލެވިގެންެބާއްވާެ،އަޑުއެހުމެއްގައިެއިންޞާފުންެޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެެ
މުއްދަތެ ެ
ޔާންކުރުމަށްފަހުެ ،އެ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައިެ
ޙައްޤު ެކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބިގެންވެއެވެެ ".މިފަދައިން ެބަ ެ
ދުލުވެރިކަމާއެކުެ،ވަކިފަރާތަކަށްެނުޖެހިެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގައިެހިންގާެއެންމެހައި ެޝަރީޢަތްތައްެހިންގަންވާނީެޢަ ެ
ހާމަކަމާއެކުގައެވެެ ".މިފަދައިން ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެގެންވާކަމާއި ،އަދި ެކުށެއްކޮށްފިކަމަށް ެތުހުމަތުކޮށްެ
ތަޙްޤީޤުކުރާ ެފަރާތަކަށް ެމައްސަލައެއް ެހުށަހެޅުމުން ެލަސްނުކޮށް ެއެ ެމަސްއަލަ ެތަޙްޤީޤުކޮށްެ
ނިންމާންވާނެކަމަށާއިެ ،އަދި ެއެ ެކުށެއް ެކުރިކަމަށް ެތުޙުމަތުކުރެވޭ ެމީހާއާ ެމެދު ެދަޢުވާކުރާންޖެހޭ ެކަމަށްެ
ޕްރޮސެކިއުޓަރެޖެނެރަލަށްެފެނިއްޖެނަމަެ،ވީެއެންމެެއަވަހަކަށްެދަޢުވާެއުފުލާންވާނެކަމަށްެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ޙަ ެނައްޞުގައިެބަޔާންވެގެންވާކަމާއި ،އަދިެމީގެެއިތުރުންެޤާނޫނުގެެކުރިމަތީގައިެ
ެ 50ވަނަެމާއްދާގެެޞަރީ ެ
އަދިެއެެމީހެއްގެެމައްޗަށްެޤާނޫނުެހިންގުމުގައިެކޮންމެެމީހަކީވެސްެހަމަހަމަ ެވެގެންވާެމީހެއްކަމަށާއިެ،އަދިެ
ޤާނޫނުގެެރައްކާތެރިކަމާއިެ،ޤާނޫނުންެލިބިދޭެމަންފާތައްެހަމަހަމަ ެކަމާއެކުެލިބުމަކީެކޮންމެެމީހެއްގެެވެސްެ
ޙައްޤެއްކަމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 20ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެގެން ެއޮންނައިރުެ،
ހަމަހަމަކަމާއެކު ެޖިނާއީ ެޢަދްލުގެ ެނިޒާމު ެހިންގުމުގައި ެދައުލަތަށް ެލިބިގެންވާ ެޢާންމު ެޙައްޤާއިެ،
ސީގައި ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެގެންވާ ،ޢަދްލުވެރިކަމާއި ެއިންޞާފުވެރިކަމާއި ެހާމަކަމާއެކު،
ޤާނޫނުއަސާ ެ
އެކަށީގެންވާެމުއްދަތެއްގެެތެރޭގައި ެޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެެޙައްޤާއިެ،ޤާނޫނުގެެކުރިމަތީގައިެ،އަދިެއެެމީހެއްގެެ
މައްޗަށްެޤާނޫނުެހިންގުމުގައިެކޮންމެެމީހަކަށްވެސް ެލިބިގެންވާެހަމަހަމަކަމުގެެޙައްޤުެގެއްލޭެފަދަެގޮތަކަށްެ
ނު ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ނުވަތަ ެއެ ެޙައްޤު ެއެއްވެސް ެމިންވަރަކަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއިސްވެ ެޙަވާލާދެވު ެ
ނީެ
ކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެއުޞޫލުތަކާ ެޚިލާފަށްެ ،ހިފެހެއްޓޭފަދަ ެގޮތަކަށް ެފާސްކުރެވިފައިވާ ެޤާނޫ ެ
ނައްޞުތައް ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޚިލާފު ެނައްޞުތަކަކަށް ެމެނުވީ ެނުވާނެކަމާއި ،މިކަންތަކުގެ ެމައްޗަށްެ
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ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެ
އިސްވެެބަޔާންވެދިޔަ ެެ 3ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެއާއިެ 11ެ،ވަނަެމާއްދާއާއިެ 13ެ،ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެއާއިެ،
އްެ
ެ 16ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދުސްތޫރިއްޔަތުކަމުގެ ެމައްޗަށް ެނަޒަރުކޮށް ެބެލިއިރު ެއަންނަނިވި ެކަންތައްތަ ެ
ފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
ގެެެ
ހ) ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 3ވަނަ ެމާއްދާ ެ
(ށ) ެގައިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެއޭނާގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުމަށް ެމަޖިލީހަށްެ
ރުވެެ
އަންނައައުމުގައާއިެ ،މަޖިލީހުގެ ެމަސައްކަތުން ެއެނބުރި ެދިއުމުގައި ެއަދި ެމަޖިލިސްކުރާ ެގޭގައި ެހާޒި ެ
ވެސް ެމެންބަރަކު ެޖިނާއީ ެކުށެއްެ
ހުންނަ ެވަގުތުގައި ެބަންދުކޮށް ެހައްޔަރުކޮށްގެން ެނުވާނެކަމަށާއިެ ،ނަމަ ެ
ޙުމަތުގައިެ
ކުރަނިކޮށް ެފެނިއްޖެނަމަ ެއެ ެޙާލަތުގައި ެއެ ެމެންބަރަކު ެހައްޔަރުކުރުމާއިެ ،އަދި ެއެ ެކުށުގެ ެތު ެ
ށް ެބަޔާންވެގެންެއޮންނަެ
ކާ ެމެދުެފިޔަވަޅުެއެޅުމަށްެހުރަހެއްެނެތްކަމަ ެ
ޤާނޫނުގައިވާެގޮތުގެމަތިންެއެެމެންބަރަ ެ
ބަލާއިރުެ،ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެމެންބަރަކުެއޭނާގެެމަސްއޫލިއްޔަތުެއަދާކުރުމަށްެ
އޮތުމަށްެދުސްތޫރީގޮތުން ެ ެ
މަޖިލީހަށް ެއަންނައައުމުގަ ެއާއިެ ،މަޖިލީހުގެ ެމަސައްކަތުން ެއެނބުރި ެދިއުމުގައި ެއަދި ެމަޖިލިސްކުރާ ެގޭގައިެ
ހާޒިރުވެ ެހުންނަ ެވަގުތުގައި ެޖިނާއީ ެކުށެއް ެކުރަނިކޮށް ެފެނިއްޖެނަމަ ެއެ ެޙާލަތުގައި ެއެ ެމެންބަރަކުެ
ގުތުންެ
ހައްޔަރުކުރުމާއިެ ،އަދި ެއެ ެކުށުގެ ެތުހުމަތުގައި ެޤާނޫނުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއެ ެމެންބަރަކާމެދު ެވަ ެ
ރާ ެފަދަ ެއިމްތިޔާޒެއް ެއެ ެމެންބަރަކަށް ެލިބިގެންނުވާކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންެ
ފިޔަވަޅު ެއެޅުން ެމަނާކު ެ
ގެ ެޤާނޫނުގެެދަށުންެކުށެއްގެެތުހުމަތުެ
އޮންނަކަމާއި ،ނަމަވެސްެއެެމެންބަރަކުގެެމައްޗަށްެޖިނާއީެއިޖުރާއާތު ެ
ކުރެވިެހިނގަމުންދާެތަޙްޤީޤަކާއިެގުޅިގެންެ،ނުވަތަެހިނގަމުންދާެޝަރީޢަތަކާއިެގުޅިގެންެދައުލަތުގެެކަމާބެހޭެ
ގެެ
ންފީޒުކުރުމަށްޓަކާެރައްޔިތުން ެ
މުއައްސަސާތަކަށްެދުސްތޫރީގޮތުންެލިބިގެންވާެބާރުގެދަށުންެނެރޭެއަމުރެއްެތަ ެ
މަޖިލީހުގެެމެންބަރަކުެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ 3ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެ
ގައި ެބުނެފައިވާ ެޙާލަތްތަކުގައި ެބަންދުކޮށް ެހައްޔަރު ެނުކުރެވޭގޮތަށް ެކަނޑައެޅިފައި ެއޮންނަ ެއޮތުންެ
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ދުސްތޫރީގޮތުން ެޞައްޙަވާނީ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެތަޢާރުޟު ެނުވާނަމަ ެކަމާއި ،މިގޮތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ރުންގެެމައްޗަށްެޖިނާއީެއިޖުރާއާތުގެ ެދަށުންެފިޔަވަޅުެ
ދުސްތޫރީެނިޒާމުގައިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެމެންބަ ެ
އެޅުމުގައިެއެއްވެސްެއިމިއުނިޓީއެއްެނުވަތަެއިމްތިޔާޒެއްެއެެމެންބަރުންނަށްެލިބިދިނުން ެހުއްދަކުރާެނުވަތަެ
އެފަދަ ެއިމްތިޔާޒެއްގެ ެއަސާސްތައް ެކަނޑައަޅާ ެދުސްތޫރީ ެނައްޞެއް ެކަނޑައެޅިފައި ެނުވާއިރުެ،
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 42ވަނަ ެމާއްދާއިން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެކޮންމެ ެމީހަކަށް ެލިބިގެންވާ ެޢަދްލުވެރިކަމާއިެ
ހާމަކަމާއެކު ެއެކަށީގެންވާ ެމުއްދަތެއްގެ ެތެރޭގައި ެޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ެ 20ވަނަެމާއްދާއިންެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެކޮންމެެމީހަކަށްމެެލިބިގެންވާ ެޤާނޫނުގެެކުރިމަތީގައިެހަމަހަމަކަންެ
އޮތުމުގެ ެޙައްޤާއި ެތަޢާރުޟުވާފަދަ ެގޮތަކަށްެ ،ނުވަތަ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 46ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 47ވަނަެ
ދިެ
ތަކާެމަތިކޮށްފައިވާެޒިންމާތަކާެ،އަ ެ
މާއްދާއާއިެެ49ވަނަެމާއްދާއާއިެ50ެ،ވަނަެމާއްދާއިންެތަޙްޤީޤީެއިދާރާ ެ
ށްެ،
ޢަދްލު ެއންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެބާރުގައި ެހިމެނޭ ެކޯޓުތަކުގެ ެވާޖިބުތަކަށް ެހުރަސް ެއެޅޭފަދަ ެގޮތަކަ ެ
މުޠްލަޤު ެގޮތަކަށް ެއެއްވެސް ެޙުދޫދަކާ ެނުވަތަ ެޤައިދުތަކަކާ ެނުލައިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކުެ
އޭނާގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުމަށް ެމަޖިލީހަށް ެއަންނައައުމުގަ ެއާއިެ ،މަޖިލީހުގެ ެމަސައްކަތުން ެއެނބުރިެ
ދިއުމުގައިެއަދިެމަޖިލިސްކުރާެގޭގައިެހާޒިރުވެެހުންނަެވަގުތުގައިެބަންދުކޮށްެހައްޔަރުކޮށްގެންެނުވާނެކަމަށްެ
ޙަވާލާދެވުނު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 3ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައިެ
ކަނޑައަޅާފައި ެއޮންނައޮތުން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެމާއްދާތަކާއި ެފުށުއަރާ ެކަމާއި،
އެހެނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާއެއްގައި ެނުވަތަ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއެއްގެެ
ނާގެ ެމައްޗަށް ެކުރެވިފައިވާ ެޖިނާއީ ެތުހުމަތަކާ ެގުޅިގެންެ
ޖަލްސާއެއްގައި ެހާޒިރުވެ ެއިންނަ ެގަޑީގައި ެއޭ ެ
ބަންދުކޮށް ެހައްޔަރުކުރުމަކީ ެމުޅި ެމަޖިލީހުގެ ެހައިބަތާއި ެޤަދަރަށް ެއުނިކަން ެލިބިދާނެކަމަކަށްވާތީެ ،އެފަދަެ
ޙާލަތެއްގައި ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެބަންދު ެކުރުމާއި ެހައްޔަރުކުރުން ެމަނާކުރުމަކީ ެމަޖިލީހުގެެ
އިމްތިޔާޒެއްކަމުގައިެބެލެވުނުކަމުގައިެވިއަސް ،މުޠުލަޤުެގޮތަކަށްެމަޖިލީސްެކުރާެގޭގައިެމެންބަރަކުެހާޒިރުވެެ
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ވިނަމަވެސްެ ،އެެ
ގުތެއްކަމުގައި ެނު ެ
ގުތެއްގައިެ ،އެއީ ެރަސްމީ ެމަސައްކަތެއްގައި ެހުންނަ ެވަ ެ
ހުންނަ ެހުރިހާ ެވަ ެ
ކީެ،
މެންބަރަކާެމެދުެޖިނާއީެއިޖުރާއާތުގެެދަށުންެބަންދުކޮށްެހައްޔަރުކުރުންެފަދަެފިޔަވަޅުެނޭޅޭެގޮތައްެއޮތުމަ ެ
ގެ ެއުޞޫލުތަކާއި ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެޢަދްލު ެއިންޞާފުގެެ
ކުށެއްގެ ެތުހުމަތުގައި ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތު ެ
އިެ
ކުރިމައްޗަށްެމަޖިލީހުގެެމެންބަރަކު ެހާޒިރުކުރުމަށްެހުރަސްއެޅި ،މަޖިލީހުގެ ެޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާެމަޤައްރުގަ ެ
ދުލު ެއިންޞާފަށް ެހުރަސްއެޅޭ ެފަދަގޮތަކަށް ެޙިމާޔަތްދެވުންެ
ންނަށް ެޢަ ެ
ކުށުގެ ެތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ެމެންބަރު ެ
ކަމާއި ެއަދިެމަޖިލީހުގެެމެންބަރަކު ެމަޖިލީހަށް ެއަންނަެމަގުމަތީގައި ެނުވަތަެމަޖިލީހުންެއެނބުރިެދާހިނދުެ،
ގެ ެއުޞޫލުތަކާެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެެމަތިންެބަންދުކޮށްެހައްޔަރުކުރުންފަދަެފިޔަވަޅުތައް ެނޭޅޭެ
ޖިނާއީެއިޖުރާއާތު ެ
ގޮތައް ެއޮތުމަކީ ެވެސް ،އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ެޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ެޙައްޤަށް ެހުރަސްއެޅިެ ،ތަޙްޤީޤީެ
ސީންެމަތިކޮށްފައިވާެމަސްއޫލިއްޔަތުތައްެތަންފީޒުެނުކުރެވިެ،މީސްތަކުންގެެމައްޗަށްެ
އިދާރާތަކަށްެޤާނޫނުއަސާ ެ
ޤާނޫނު ެތަޠްބީޤު ެކުރުމުގައި ެއޮންނަންޖެހޭ ެހަމަހަމަކަން ެގެއްލިގެން ެހިނގައިދާނެ ެކަމެއްކަން ެއެނގެންެ
ދީފައިވާެއަސާސީެޙައްޤުތަކަކާެތަޢާރުޟުވާގޮތަކަށްެރައްޔިތުންގެެ
އޮންނައިރުެ،ޤާނޫނުއަސާސީއިންެކަށަވަރުކޮށް ެ
މަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންނަށްެ
މަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 3ވަނަެމާއްދާގެ ެ(ށ)ެގައިެ ެ ،
ކަނޑައެޅިފައިވާ ެއިމްތިޔާޒުތަކަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެގެންވާެ
މާއި؛ އެހެނީ ެއިސްވެެ
ޙުދޫދުގެ ެތެރޭގައި ެކަނޑައެޅިގެންވާ ެއިމްތިޔާޒުތަކެއް ެނޫންކަން ެއެނގޭކަ ެ
ންެ
މުތަކުގައި ެޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރު ެ
ނު ެފަދައިންެ ،ބައެއް ެދީމިޤްރާތީ ެއަދި ެދުސްތޫރީ ެނިޒާ ެ
އިޝާރާތްކުރެވު ެ
ޖިނާއީެކުށެއްގެެތުޙުމަތުގައިެބަންދުކޮށްެހައްޔަރުެނުކުރުމުގެެއިމްތިޔާޒަކީެމުޠްލަޤުެގޮތަކަށްެކޮންމެެކުށެއްގެެ
ތުހުމަތުގައި ެދެވޭ ެއިމްތިޔާޒެއް ެނޫންކަމާއިެ ،ބައެއް ެބޮޑެތި ެއަދި ެސީރިއަސް ެކުށްތަކަކީ ެޕާރލަމެންޓަރީެ
އިމިއުނިޓީ ެނުވަތަެއިމްތިޔާޒުގެެދާއިރާއިން ެބޭރުގައިވާެކުށްތަކެއްކަމާއި ެއަދި ެހަމައެފަދައިން ެޕާރލަމެންޓަރީެ
މުތަކުގައިެ،ޕާރލަމެންޓުެހިނގަމުންދާެދައުރުެފަހަނަޅައިެނުދާގޮތަށްެ،
އިމިއުނިޓީެއަކީެތަފާތުެދުސްތޫރީެނިޒާ ެ
ނުެ
ވާ ެއެއްޗެއްކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،ޙަވާލާދެވު ެ
ދިނުމާއިެނުދިނުމުގެ ެއިޚްތިޔާރުެޕާރލަމެންޓަށްެލިބިގެން ެ
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ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 3ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންނަށް ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއިމްތިޔާޒަކީ ެމުޠްލަޤު ެގޮތަކަށް ެހުރިހާ ެބާވަތެއްގެ ެކުށެއްެ
ހިމެނޭގޮތަށް ެއަދި ެވަކި ެމުއްދަތެއް ެކަނޑައެޅުމަކާ ެނުލައި ެދެވިފައިވާ ެމުޠްލަޤު ެއިމްތިޔާޒެއްކަން ެއެނގެންެ
އޮންނާތީެ،އެއީެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީެއާއިެއެއްގޮތްވާގޮތުގެެމަތިންެކަނޑައެޅިފައިވާެ
އިމްތިޔާޒެއްެނޫންކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ގެ ެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެެ
ށ) ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު ެ
(ހ)ެގައިެ"ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެޖަލްސާއަކަށްެނުވަތަެމަޖިލީހުގެެކޮމިޓީއަކަށްެނުވަތަެމަޖިލީހުގެެރަސްމީެ
މަސައްކަތަށްެހުރަސްއެޅޭފަދަެގޮތަކަށްެ،ޝަރުޢީެކޯޓަކަށްެނުވަތަެއެހެންވެސްެމުއައްސަސާއަކަށްެމެންބަރަކުެ
އިން ެބަޔާންކުރުމަށްފަހު ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެ"ތަޙުޤީޤަކަށް ެނުވަތަެ
ހާޒިރުކޮށްގެން ެނުވާނެއެވެެ ".މިފަދަ ެ
ޝަރީޢަތަށް ެހާޒިރުވުމުގެ ެލިޔުމެއް ެމަޖިލިސްކުރާ ެގޭގައި ެމެންބަރަކު ެހުއްޓާ ެޙަވާލުކޮށްގެން ެނުވާނެއެވެެ".
ތުގައިެ
މިފަދައިން ެބަޔާންވެގެން ެއޮންނަ ެއޮތުމަށް ެދުސްތޫރީ ެގޮތުން ެނަޒަރުކުރާއިރުެ ،ޢާންމުެއުޞޫލެއްގެ ެގޮ ެ
ތަޙްޤިޤީެއިދާރާތަކުންނާއިެޝަރުޢީެކޯޓުތަކުންެމީހަކުެހާޒިރުވުމަށްެއަންގައިެފޮނުވާެލިއުންެރައްދުކުރަނީެއެެ
މީހަކުެދިރިއުޅޭެ،ނުވަތަެއެެމީހަކުެއެފަދަެލިއުންތައްެރައްދުކުރުމަށްެއިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާެއެޑްރެހުގައިެސީދާެ
އެމީހަކުގެ ެއަތަށް ެނުވަތަ ެޤާނޫނީގޮތުން ެއެފަދަ ެލިއުމަކާއި ެޙަވާލުވުމުގެ ެހުއްދަ ެލިބިފައިވާ ެމީހެއްގެ ެއަތަށްެެެ
ކަމުގައިެވިހިނދުެ،ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެމެންބަރަކުެތަޙްޤީޤަކަށްެނުވަތަެޝަރީއަތަށްެހާޒިރުވުމަށްެއަންގާެ
ލިސްކުރާެގޭގައިެއެެމެންބަރަކުެހުއްޓާެޙަވާލުެނުކުރެވޭގޮތަށްެއޮތުމަކީެއެެމެންބަރަކަށްެއެފަދަެ
ލިއުންެމަޖި ެ
ލިއުން ެރައްދުކުރުމަށް ެހުރަސް ެއެޅިގެން ެހިނގާދާނެ ެކަމަކަށް ެނުވާތީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ގެ ެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޚިލާފުެ
އިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު ެ
ށާއި ،އެހެން ެނަމަވެސްެ ،އެ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ
އަކުރެއްކަމަށް ެބެލެވޭނެ ެދުސްތޫރީ ެހަމައެއް ެނެތްކަމަ ެ
އެއްވެސް ެޤައިދެއް ެއަދި ެއިސްތިސްނާއެއްވެސް ެނެތި ެމުޠްލަޤު ެގޮތަކަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
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ޖަލްސާއަކަށް ެނުވަތަ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެނުވަތަ ެމަޖިލީހުގެ ެރަސްމީ ެމަސައްކަތަށް ެހުރަސްއެޅޭފަދަެ
ގޮތަކަށްެ،ޝަރުޢީ ެކޯޓަކަށް ެނުވަތަެއެހެންވެސްެމުއައްސަސާއަކަށް ެމެންބަރަކުެހާޒިރުކޮށްގެންެނުވާނެކަމަށްެ
ބުނެފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަކީެ ،ޖިނާއީ ެޢަދްލުގެ ެނިޒާމު ެހަމަހަމަކަމާއެކު ެހިންގުމުގައި ެދައުލަތައް ެލިބިފައިވާެ
ޢާންމު ެޙައްޤަށާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 42ވަނަ ެމާއްދާއިންެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެކޮންމެ ެމީހަކަށް ެލިބިގެންވާ ެޢަދްލުވެރިކަމާއި ެހާމަކަމާއެކު ެއެކަށީގެންވާ ެމުއްދަތެއްގެެ
ނެ ެކަމެއްކަމާއިެ،
ތެރޭގައިެޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެެއަސާސީެޙައްޤަށްެކަނޑައެޅިގެންެހުރަސްއެޅިގެންެހިނގައިދާ ެ
ސަބަބަކީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަކީ ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެދައުރުތަކުން ެބޭރުގައިވެސްެ ،މަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީތަކުގެެ
މަސައްކަތް ެކުރިއަށްދާ ެތަނަކަށްވެފައިެ ،މަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީގެ ެމަސައްކަތަކީވެސް ެމަޖިލީހުގެ ެރަސްމީެ
މަސައްކަތްކަމުގައި ެބެލެވޭ ެހިނދުެ ،ޢަމަލީގޮތުން ެމަޖިލީހުގެ ެރަސްމީ ެމަސައްކަތް ެދެމިގެންދާ ެޙާލަތުގައި،
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެޝަރުޢީ ެކޯޓަކަށް ެނުވަތަ ެޖިނާއީ ެތަޙްޤީޤްކުރާ ެއިދާރާއަކަށްެ
ޙްތިމާލުެޤާއިމުވެގެންވާކަމާއި ެއަދިެއެގޮތަށްެހާޒިރު ެނުކުރެވުމުގައިެކުށުގެެވެށިންެކުށްެ
ހާޒިރުނުކުރެވުމުގެެއި ެ
ކުރަނިކޮށް ެހިފޭ ެޙާލަތްތަކުގައާއިެ ،އެނޫން ެޙާލަތްތައް ެބުނެވިދިޔަ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ
ތަފާތުކޮށްފައި ެނުވާކަމާއިެ ،ކުށުގެ ެވެށިން ެކުށްކުރަނިކޮށް ެހިފޭ ެޙާލަތްތަކަކީ ެއެއްވެސް ެޕާރލަމެންޓަރީެ
ޕްރެކްޓިސްއެއްގައި ެއިމިއުނިޓީއެއް ެނުވަތަ ެއިމްތިޔާޒެއް ެޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރުންނަށް ެދެވޭ ެޙާލަތްތަކެއްެ
ކަންެއެންގެންެއޮންނައިރުެ،މުޠްލަޤުެގޮތަކަށް ެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެޖަލްސާއަކަށްެނުވަތަެމަޖިލީހުގެެ
ނޫން ެ
ކޮމިޓީއަކަށް ެނުވަތަ ެމަޖިލީހުގެ ެރަސްމީ ެމަސައްކަތަށް ެހުރަސްއެޅޭފަދަ ެގޮތަކަށްެ ،ޝަރުޢީ ެކޯޓަކަށް ެނުވަތަެ
ޙްޤީޤީ ެމުއައްސަސާތައް ެފަދަ ެމުއައްސަސާއަކަށް ެމެންބަރަކު ެހާޒިރު ެނުކުރެވޭގޮތަށްެ
އެހެންވެސް ެތަ ެ
ގެ ެ 11ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެކަނޑައަޅާފައިެ
ގެ ެމަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެެޤާނޫނު ެ
ރައްޔިތުން ެ
އޮންނަެއޮތުމަކީެޤާނޫނުއަސާސީއާއިެތަޢާރުޟުވާކަމެއްކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
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ގެ ެެ 13ވަނަ ެމާއްދާގެެ
ނ) ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު ެ
(ނ) ެގައި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެމަޤާމުން ެދުރުކުރުމުގެ ެމައްސަލައެއް ެނުވަތަ ެ ެވަޒީރެއްގެ ެމައްޗަށްެ
އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ެމައްސަލައެއް ެނުވަތަ ެފަނޑިޔާރުންނާއި ެމިނިވަން ެމުސްތަޤިއްލު ެމުއައްސަސާތަކުގެެ
މެންބަރުންނާއި ެމިނިވަން ެމުސްތަޤިއްލު ެމަޤާމްތަކުގައި ެތިބޭ ެމީހުން ެމަޤާމުން ެވަކިކުރުމުގެ ެމައްސަލައެއްެ
މަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިފައިވާެވަގުތެއްގައި ެމެންބަރަކުެބަންދުކޮށްފިނަމަެމަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިފައިވާެމައްސަލައާމެދުެ
މެންބަރަކު ެހާޒިރުކޮށްދޭންވާނެެ
މަޖިލީހުން ެގޮތެއް ެނިންމުމަށް ެބާއްވާ ެޖަލްސާއަށް ެބަންދުކުރި ެފަރާތުން ެއެ ެ ެ
ކަމަށާއިެ ،އަދި ެބަންދުގައި ެހުރި ެމެންބަރަކު ެބައިވެރިނުކޮށް ެމިފަދަ ެޖަލްސާއެއްގައި ެއެއްވެސް ެވޯޓެއްެ
ނަ ެއޮތުމަށް ެނަޒަރުކުރާއިރުެ ،ބަޔާންވެދިޔަެ
ނަގައިގެން ެނުވާނެކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެގެން ެއޮން ެ
އިމްތިޔާޒަކީ ެޖަރީމާގެ ެވެށިން ެކުށްކުރަނިކޮށް ެހިފައި ެބަންދުކުރެވޭ ެމެންބަރުންވެސް ެޝާމިލްވާގޮތަށްެ
މުތަކުގައިެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ެއިމްތިޔާޒެއްކަން ެއެނގޭކަމާއިެ ،ޕާރލަމެންޓަރީ ެއިމްތިޔާޒަކީ ެދީމިޤްރާތީ ެނިޒާ ެ
ންނަށް ެދެވޭ ެއެއްޗެއް ެނޫންކަންެެ
ޖަރީމާގެ ެމަސްރަޙުން ެކުށްކުރަނިކޮށް ެހިފައި ެހައްޔަރުކުރެވޭ ެމެންބަރު ެ
ބަބީ ެއެފަދަ ެޙާލަތެއްގައި ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެބަންދުކުރެވިފައިވަނީ ެސިޔާސީެ
އެނގެން ެއޮންނަކަމާެ ،ސަ ެ
ބޭނުމެއްގައި،

ެއެމެންބަރަކު

ެމަޖިލީހުގައި

ެއަދާކުރަންޖެހޭ

ެމަސްއޫލިއްޔަތަކަށް

ެހުރަސްއެޅުމުގެެ

ދުގައިކަމަށް ެބުނާނެ ެތަނެއް ެނޯންނާނެކަމާއިެ ،ވުމާއެކުެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 20މާއްދާގައިެ
މަޤްޞަ ެ
ކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެޤާނޫނުގެ ެކުރިމަތީގައި ެހަމަހަމަކަން ެއޮތުމުގެ ެޙައްޤު ެގެއްލޭގޮތަށްެ،
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެއުޞޫލުތަކަށްވެސް ެނުފެތޭގޮތަށްެ ،އެ ެކުށަކާެ
ގުޅިގެން ެމެންބަރަކު ެބަންދުކުރެވިފައިވާ ެކުށުގެ ެބާވަތަށް ެރިޢާޔަތް ެކުރުމަކާ ެނުލައިެ ،އަދި ެބަންދުކުރެވުނީެ
ކުށުގެެވެށިންތޯެނުވަތަެނޫންތޯވެސްެބެލުމަކާެނުލައިެމުޠުލަޤުކޮށްެ،ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެ
ކީ،
ބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެއިސްވެދިޔަ ެެ 13ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެއިމްތިޔާޒަ ެ
ޅާފައިވާެއިމްތިޔާޒެއްެނޫންކަންެފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
ޤާނޫނުއަސާސީއާއިެއެއްގޮތްވާގޮތަށްެކަނޑައަ ެ
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ގެ ެެ 16ވަނަެމާއްދާގައިެ
ރ)ެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެެޤާނޫނު ެ
އީ ެމައްސަލައެއްގެ ެތަޙުޤީޤުގެ ެމަރުޙަލާގައި ެނުވަތަ ެޖިނާއީ ެކުށެއްގައި ެ(ެ 12ބާރަ)ެ
"މަދަނީ ެނުވަތަ ެޖިނާ ެ
ރުޙަލާގައިެމަޖިލީހުގެެމެންބަރަކުެހައްޔަރުކޮށްފައިވާނަމަެ،
މަސްދުވަހަށްވުރެެކުރުެޙުކުމެއްެތަންފީޒުކުރުމުގެެމަ ެ
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ެފަރާތަކުން ެއެ ެމެންބަރަކު ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާތަކަށާއި ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީތަކުގެެ
ބައްދަލުވުންތަކަށް ެހާޒިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެެ ".މިފަދައިން ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަށް ެދުސްތޫރީގޮތުންެ
ދަނީެމައްސަލަތަކަކީެއޭގެެޒާތުގައިެ،އެެމައްސަލައަކާއިެގުޅިގެންެޝަރީޢަތްެހިންގުމުގެެ
ނަޒަރުކުރާއިރުެ،މަ ެ
ކުރިންެ ،ޖިނާއީ ެތަޙްޤީޤެކޭ ެއެއްފަދައިން ެތަޙްޤީޤު ެކުރެވޭ ެމައްސަލަތަކެއް ެނޫންކަމާއިެ ،އަދި ެމަދަނީެ
ގެެ
އިޖުރާއާތުގެ ެދަށުން ެޕާރލަމެންޓް ެމެންބަރުންނާ ެއިދިކޮޅަށް ެދަޢުވާ ެނުކުރުމަކީ ،ނުވަތަ ެމަދަނީ ެއިޖުރާއާތު ެ
ޓީގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކަމެއްެ
ދަށުން ެފިޔަވަޅު ެނޭޅުމަކީ ެއުޞޫލެއްގެ ެގޮތުގައި ެޕާރލަމެންޓަރީ ެއިމިއުނި ެ
ނޫންކަން ެތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގެ ެދުސްތޫރުތަކަށާއި ެޕާރލަމެންޓަރީ ެޕްރެކްޓިސްތަކަށް ެބެލުމުންެ
އެނގޭކަމާއިެ ،އަދި ެއެއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާެ
ވާެ
ދާގައިެކަނޑައަޅައިެބަޔާންވެގެން ެ
މާއި ،ވުމާއެކުެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ20ވަނަެމާއް ެ
އިމިއުނިޓީއެއްވެސްެނޫންކަ ެ
ޤާނޫނުގެ ެކުރިމަތީގައި ެހަމަހަމަކަން ެއޮތުމުގެ ެޙައްޤު ެޤައިދުކުރެވޭގޮތަށް ެމަދަނީ ެމައްސަލަތަކާއި ެގުޅިގެންެ
ނުއަސާސީއާއި ެޚިލާފު ެއިމްތިޔާޒަކަށް ެވާނެކަމާއި ެއަދިެ
ކަނޑައެޅޭ ެކޮންމެ ެޕާރލަމެންޓަރީ ެއިމްތިޔާޒަކީ ެޤާނޫ ެ
ކު ެހައްޔަރުކުރެވިފައިވަނީެ
ރުޙަލާގައިެމަޖިލީހުގެެމެންބަރަ ެ
ހަމައެފަދައިންެޖިނާއީ ެމައްސަލައެއްގެެތަޙުޤީޤުގެެމަ ެ
ޖަރީމާގެ ެވެށިން ެކުށްކުރަނިކޮށް ެކަމުގައިވާނަމަ ،އެއީ ެއެމެންބަރަކަށް ެޕާރލަމެންޓަރީ ެއިމިއުނިޓީއެއް ެނުވަތަެ
ންނައިރުެ ،އެ ެފަދަ ެޙާލަތްތައްވެސް ެޝާމިލުވާގޮތަށްެ
އިމްތިޔާޒެއް ެޙައްޤުވާ ެޙާލަތެއް ެނޫންކަން ެއެނގެން ެއޮ ެ
މުޠްލަޤުގޮތަކަށްެ ،ޖިނާއީ ެމައްސަލައެއްގެ ެތަޙުޤީޤުގެ ެމަރުޙަލާގައި ެހައްޔަރުކުރެވޭ ެމެންބަރަކު ެމަޖިލީހުގެެ
ޖަލްސާތަކަށާއި ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީތަކުގެ ެބައްދަލުވުންތަކަށް ެހާޒިރުކޮށްދޭންވާނެކަމަށް ެއޮންނަ ެއޮތުމުގެެ
ދުސްތޫރީ ެއަސާސެއް ެނެތްކަމާއި ެއަދި ެއެއީ ެކުށެއްގެ ެތުހުމަތު ެކުރެވޭ ެމީހަކު ެއެމީހަކާމެދު ެޝަރީޢަތުންެ
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ގޮތެއް ެނިންމުމުގެ ެކުރިންެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 49ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޙާލަތްތަކުގައިެ
ބަންދުކުރުން ެހުއްދަކުރާ ެމަޤްޞަދު ެގެއްލިގެން ެހިނގައިދާނެ ެކަމެއްކަމާއި ެއަދި ެޖިނާއީ ެކުށެއްގައި ެެ12
(ބާރަ) ެމަސްދުވަހަށްވުރެ ެކުރު ެޙުކުމެއް ެތަންފީޒުކުރުމުގެ ެމަރުޙަލާގައި ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކުެ
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާނަމަެ ،ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ެފަރާތަކުން ެއެ ެމެންބަރަކު ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާތަކަށާއި ެމަޖިލީހުގެެ
ކޮމިޓީތަކުގެެބައްދަލުވުންތަކަށްެހާޒިރުކޮށްދޭންވާނެކަމަށްެ،ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެެ
ގެ ެއިސްވެެޙަވާލާދެވުނުެެ 16ވަނަެމާއްދާގައިެބުނެފައިެއޮންނައިރުެ،ޕާރލަމެންޓަރީެއިމިއުނިޓީ ެއާއިެ
ޤާނޫނު ެ
ގެެ
ކީ ެއޭގެޒާތުގައި ެޕާރލަމެންޓު ެމެންބަރުންނާ ެއިދިކޮޅަށް ެޖިނާއީ ެތަޙްޤީގު ެ
ޕާރލަމެންޓަރީ ެއިމްތިޔާޒަ ެ
މަރުޙަލާގައާއި ެޖިނާއީ ެޝަރީޢަތް ެހިންގުމުގެ ެމަރުޙަލާގައި ެވަކި ެއުޞޫލުތަކަކާއި ެޤައިދުތަކަކާއެކުެ ،ޖިނާއީެ
ގެެ
ޅުއެޅުން ެމަނާކުރާ ެއިމްތިޔާޒެއްކަން ެމިޒަމާނުގެ ެތަހްޒީބުވެފައިވާ ެމުޖުތަމަޢުތަކު ެ
އިޖުރާއާތުގެ ެދަށުން ެފިޔަވަ ެ
މުތަކުގެ ެދުސްތޫރުތަކަށާއި ެޕާރލަމެންޓުތަކުގައި ެޢަމަލުކުރާ ެއުޞޫލުތަކަށް ެބެލުމުންެ
ދުސްތޫރީ ެނިޒާ ެ
އެނގޭކަމާެ،އަދިެއެއީެއެއްވެސްެޙާލެއްގައިެޖިނާއީެޝަރީޢަތެއްެނިމިެޕާރލަމެންޓްގެެމެންބަރެއްގެެމައްޗަށްެ
ޙުކުމް ެކުރެވުމަށްފަހު ެވެސް ެދެމިގެންދާ ެއިމްތިޔާޒެއް ެނޫންކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 73ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެގެެ(ެ)2ވަނަެނަންބަރުގައިެ"ޖިނާއީެކުށެއްެކުރިކަންެސާބިތުވެެ
ކީެ
ބާރަެމަސްދުވަހަށްވުރެެދިގުެމުއްދަތެއްގެެޙުކުމެއްެތަންފީޒުކުރަމުންދާެމީހަކުެކަމުގައިެނުވުން"ެމިެޙާލަތަ ެ
ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެމެންބަރަކުެއޭނާގެެމެންބަރުކަމުންެވަކިވާނެެޙާލަތެއްެކަމަށްެކަނޑައަޅާފައިެއޮންނަެ
އޮތުމުންެދޭހަވާެމަފްހޫމަކީެއެއްވެސްެޙާލެއްގައިެެ12މަސްދުވަހަށްެވުރެެކުރުެމުއްދަތެއްގެެޖިނާއީެޙުކުމެއްެ
ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ެމެންބަރަކުެ ،އެ ެޙުކުމް ެތަންފީޒުކޮށް ެނިމުމުގެ ެކުރިން ެއޭނާގެ ެމެންބަރުކަމުގެ ެމަޤާމުގެެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުމަށް ެމަގުފަހިކޮށްދިނުން ެނޫންކަމާއި ،މި ެއުޞޫލު ެއެއްވެސް ެއޮޅުމެއް ެނާރާގޮތައްެ
ރު)ެ
ދުﷲެޙަޞީންެ(ލަކީެ،ޅެ.ނައިފަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ(ެ 2011/SC-C/46ޢަބް ެ
ެ VSދިވެހިެދައުލަތް)ެޤަޟިއްޔާގައި ެޤާއިމުކޮށްފައި ެވާކަމާއިެ ،މިގޮތުން ެޕާރލަމެންޓްެމެންބަރެއްގެެމައްޗަށްެ
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ޝަރުޢީ ެކޯޓެއްގެ ެކުރިމަތީގައި ެޖިނާއީ ެ ެކުށެއް ެޘާބިތުވުމަށްފަހު ެއެ ެކުށުން ެބަރީއަވުމުގެ ެކުރިން ެއެެ
މެންބަރަކަށް ެޕާރލަމެންޓުގެ ެޖަލްސާތަކުގައި ެބައިވެރި ެނުވެވޭގޮތަށް ެއޮންނަ ެއޮތުމަކީ ެމިޒަމާނުގެެ
ޕާރލަމެންޓަރީ ެޕްރެކްޓިސްގައި ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެއުޞޫލެއްކަމަށާއިެ ،އޭގެ ެޙަޤީޤީ ެމަޤްޞަދަކީެ
ޕާރލަމެންޓްތަކުގެ ެޙުރުމަތްތެރި ެއިމުގެތެރޭގައި ެކުށްވެރިންނަށް ެޖާގަ ެނުދިނުންކަމަށާއިެ ،ކޯޓަކުން ެޖިނާއީެ
ކުށެއްެޘާބިތުވާކަމަށްެޕާރލަމެންޓްެމެންބަރެއްގެެމައްޗަށްެޙުކުމެއްެއައުމަށްފަހުެއެެޙުކުމަށްެބަދަލެއްނައިސްެ
ޤާނޫނުގެ ެކުރިމަތީގައި ެވާނީެކުށްވެރިއަކަށް ެކަމަށާއިެ ،ކުށްވެރިންނަކީެ
ދެމިއޮތްހައި ެހިނދަކު ެއެ ެމެންބަރަކު ެ ެ
އެއްވެސް ެޤާނޫނީ ެނިޒާމެއްގައި ެރައްޔިތުން ެތަމްޘީލުކުރުމުގެ ެޙައްޤު ެޤާނޫނީގޮތުން ެލިބިގެންވާ ެބައެއްެ
ގެ ެޙުކުމްެ
ކަން ެފާހަގަކޮށް ެބުނވިދިޔަ ެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/SC-C/46ޤަޟިއްޔާ ެ
ނޫން ެ
ބިނާކުރިެޙައިޘިއްޔަތުގެެތެރޭގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ،އަދިެދިވެހިރާއްޖޭގެެޤާނޫނީެނިޒާމުެބިނާވެގެންވަނީެ
އިސްލާމީ ެއުޞޫލުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެކަމުގައި ެވީހިނދުެ ،އަދި ެއިސްލާމްދީނުގެ ެއަޞްލަކާ ެޚިލާފުވާ ެއެއްވެސްެ
އް ެނުވާނެކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނެއް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކޮށްގެނެ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 70ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،އިސްލާމީ ެދައުލަތެއްގެ ެޕަބްލިކްެ
އުލަތުގެެއެންމެެއިސްވެރިކަމާއިެ،
ތުލް ެޢާންމާ"ެގެެތެރޭގައިެޝާމިލްވާ ެދަ ެ
ޕޯސްޓުތަކަށްެނުވަތަެ"އަލްެވިލާޔާ ެ
ވަޒީރުކަމާއިެ،ޤާޟީކަމާއި ،ރައްޔިތުންެތަމްޘީލުކުރުމަށްެއިޚްތިޔާރުކުރެވޭެ"މަޖްލިސްެއައްެޝޫރާ"ެގެެނުވަތަެ
ވޭ ެމީހުންގެ ެކިބައިގައިެ
ސް ެމަޤާމުތަކަށް ެއިސްކުރެ ެ
ޕާރލަމެންޓްގެ ެމެންބަރުކަން ެފަދަ ެދައުލަތުގެ ެއި ެ
ނަންޖެހޭކަމަށް ެއިސްލާމީ ެޢިލްމުވެރިންގެ ެމެދުގައި ެޚިލާފެއް ެއުފެދިފައިނުވާ ެޝަރުޠުތަކުގެ ެތެރޭގައިެ
ހުން ެ
"ޢަދްލު ެވެރިކަން" ެހިމެނޭކަމާއިެ ،އިސްލާމީ ެފިޤްހުގައި ެއެމީހެއްގައި ެޢަދުލުވެރިކަމުގެ ެސިފަ ެހުރިކަމުގައިެ
ބެލެވެނީެއެމީހަކީެބޮޑެތިެފާފަތަކަށްެއަރައިނުގަންނަެއަދިެކުދިެފާފަކުރުމުގައިެދެމިނުހުންނަެމީހެއްކަމުގައިެ
ގެެ
ވާނަމަކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމާއިެއަދިެއިސްލާމީެޖިނާއީެނިޒާމުގައިެބޮޑެތިެފާފަެ،ނުވަތަެބޮޑެތިެކުށްތަކު ެ
ތެރޭގައި ެޤަޞްދުގައި ެމީހުން ެމެރުމާއި ،ވައްކަންކުރުމާއިެ ،ޒިނޭކުރުމާއި"ެ ،ޤަޛްފު" ެކުރުމާއި ،ބަނގުރާެ
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މިގޮތުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ބުއިންފަދަ ެބޮޑެތި ެޖަރީމާތައް ެޝާމިލުވެގެންވާކަން ެއެނގޭކަމާއިެ ،
ތުވެެޙުކުމްެ
މެންބަރެއްގެެމައްޗަށްެއިސްލާމީެޝަރީޢަތުގައިެއެމީހެއްގެެޢަދުލުވެރިކަންެގެއްލޭފަދަެކުށެއްެސާބި ެ
ތަންފީޒުކުރެވޭ ެޙާލުގައި ،އެއީ ެެ 12މަސް ެދުވަހަށްވުރެ ެކުރު ެޙުކުމެއް ެކަމުގައި ެވީނަމަވެސްެ ،އެ ެމީހަކުގެެ
މެންބަރުކަމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުމަކީ ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެހުއްދަވެގެންވާ ެކަމެއް ެނޫންކަމާއިެ،
ދަ ެކަމެއް ެހުއްދަކުރެވޭނެ ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ޤާނޫނީ ެނިޒާމުގައިވެސް ެއެފަ ެ
އޭގެ ެޠަބީޢީ ެނަތީޖާއަކީ ެދިވެހި ެ ެ
ދުސްތޫރީ ެހަމައެއް ެނެތުންކަމާއިެ ،އަދި ެމީގެ ެއިތުރުން ެއެއީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 20ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެޤާނޫނުގެ ެކުރިމަތީގައި ެއެންމެން ެހަމަހަވެގެން ެވުމުގެ ެޙައްޤާވެސް ެޚިލާފުެ
އިެ
ކަމަކަށްވާތީ ،ޖިނާއީެކުށެއްގައިެ(ެ 12ބާރަ)ެމަސްދުވަހަށްވުރެެކުރުެޙުކުމެއްެތަންފީޒުކުރުމުގެެމަރުޙަލާގަ ެ
މަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެހައްޔަރުކޮށްފައިވާނަމަެ ،ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ެފަރާތަކުން ެއެ ެމެންބަރަކު ެމަޖިލީހުގެެ
ޖަލްސާތަކަށާއި ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީތަކުގެ ެބައްދަލުވުންތަކަށް ެހާޒިރުކޮށްދޭން ެވާނެކަމަށްެ ،ރައްޔިތުންގެެ
އިެެ
މަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެއިސްވެ ެޙަވާލާދެވުނު ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާގަ ެ
ވަނީެޤާނޫނުއަސާސީއާއިެޚިލާފަށްކަންެއެނގެއެވެެެެެ.
ކަނޑައަޅާފައި ެ
-2

ދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ

އިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ 17ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ(ށ)ެ،އަދިެެ 18ވަނަެމާއްދާެއަށްެ
ނަޒަރުކުރާއިރުެ،އެެމާއްދާތަކުންެތަންޒީމްކުރަނީެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެލިބިފައިވާެބާރުގެެތެރެއިންެމީހުންެ
ނީ ެޖެނެރަލްގެެފަރާތުންނާއިެ ،މިެ
ގެންެއޮންނައިރުެ،ދިވެހިެދައުލަތުގެެއެޓަރ ެ
ހާޒިރުކުރުމުގެެބާރުެކަންެއެނ ެ
ތުެ
މައްސަލާގައި ެތަދައްޚުލްވި ެމޯލްޑިވްސް ެމީޑިއާ ެކައުންސިލްގެ ެފަރާތުން ެއެ ެމާއްދާތަކުގެ ެދުސްތޫރިއްޔަ ެ
ކަމާމެދު ެޠަޢުނުކޮށް ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށް ެ ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީގޮތުން ެނަޒަރުކުރިއިރުެ
އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވާެކަމެވެ.
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ެ ެ )2.1ބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނުގެ ެެ 17ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެކޮންމެ ެމީހަކަށްމެެ،
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެނުވަތަ ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެހާޒިރުވެެ ،އެ ެމަޖިލީހުން ެކަނޑައަޅާގޮތެއްގެެ
މަތިން ެހެކިބަސް ެދިނުމަށާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެބޭނުންވާ ެކޮންމެ ެލިޔުމެއް ެހުށަހެޅުމަށް ެއެންގުމުގެެ
ކޮމިޓީއަކަށްެލިބިގެންވާެކަމަށްެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ ،އެެމާއްދާގެެ(ށ)ެ
ބާރުެއެެމަޖިލީހަށާއިެއެެމަޖިލީހުގެެ ެ
ގައި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެނުވަތަ ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެހާޒިރުވުމަށް ެވަކި ެމީހަކަށް ެނުވަތަ ެވަކިެ
ބިގެންވާކަމަށްެ
މުއައްސަސާއަކަށް ެއެންގުމުގެ ެބާރު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށާއި ެއެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެލި ެ
ބަޔާންވެގެންވާ ެކަމާެ ،އަދި ެބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނުގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެބާލާއިރު ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ
"މަޖިލީހަށް ެނުވަތަ ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެހާޒިރުކުރެވޭ ެމީހާއާއި ެކުރެވޭ ެސުވާލުތަކަށް ެއެ ެމީހަކަށްެ
އެނގިހުރި ެއެންމެ ެރަނގަޅަކަށް ެތެދުބަހުން ެޖަވާބު ެދޭންވާނެއެވެެ ".މިފަދައިން ެބަޔާންކުރުމަށް ެފަހުެ ،އެެ
މާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެ"މަޖިލީހުން ެނުވަތަ ެކޮމިޓީއަކުން ެސުވާލުކުރެވޭ ެމީހަކުެ ،މި ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިވާެ
ގޮތުގެމަތިންެޖަވާބުނުދީފިެހިނދެއްގައިެނުވަތަެލިޔުމެއްެނުވަތަެމަޢުލޫމާތެއްެފޮނުވުމަށްެނުވަތަެގެނައުމަށްެ
އަންގާފައިވާެމީހާެ،އެެލިޔުމެއްެނުވަތަެމަޢުލޫމާތެއްެނުފޮނުވައިފިނަމަެ،ނުވަތަެނުގެނެސްފިނަމަެ،އޭނާއަކީެ
މަޖިލީހުގެ ެއަމުރަށް ެނުކިޔަމަންތެރިވި ެމީހެއްކަމުގައި ެބެލެވޭނެއެވެެ ".މިފަދައިން ެކަނޑައަޅައިެ
ބަޔާންވެގެންވާކަމާއިެ ،އަދި ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެ" ެމި ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެބަޔާންކުރާފަދަ ެކަމެއްެ
ހސް)ެރުފިޔާއާއި(ެ 3,000/-ެ،ތިންހާސް)ެރުފިޔާއާެ
ހިންގައިފިނަމަެއެެފަރާތެއްގެެއަދަބަކީެ(ެ 1,000/-އެއް ާ
ދެމެދުގެެޢަދަދަކަށްެޖޫރިމާނާެކުރުމެވެެ.ނުވަތަެ(ެ3ތިނެއް)ެމަސްދުވަހާއިެ(ެ6ހައެއް)ެމަސްދުވަހާެދެމެދުގެެ
މުއްދަތަކަށް ެޖަލަށް ެލުމެވެެ ".މި ެފަދައިން ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެގެން ެއޮންނަ ެހިނދުެ ެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 99ވަނަެމާއްދާއިންެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެމީހުންނާ ެސުވާލުކުރުމާއިެ،
ލިޔުންތައް ެހޯދުމަށް ެލިބިދީފައިވާ ެބާރަކީެ ،ދައުލަތުގެ ެއެހެން ެބާރުތަކާއި ެމުއައްސަސާތަކަށް ެލިބިދީފައިވާެ
ބާރުތަކާއި ެއިމްތިޔާޒުތަކާ ެއެކުއެކީގައި ެހިނގަންޖެހޭނެ ެކަންކަން ެކަމަށާއިެ ،އަދި ެހަމައެފަދައިން ެއަމިއްލަެ
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ފަރުދުންނަށް ެލިބިދީފައިވާ ެރައްކާތެރިކަމާ ެއެކުއެކީގައި ެހިނގަންޖެހޭ ެބާރުތަކެއް ެކަމުގައިވާއިރުެ ،އެބާރަކީެ
އި،
މުޠުލަޤު ެބާރެއްގެ ެގޮތުގައި ެމާނަކޮށްެ ،ޖަލުގެ ެއަދަބު ެކަނޑައެޅުމަކީ ެދައުލަތުގެ ެހިންގުމުގެ ެބާރާ ެ
ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ެބާރުތަކާއި ެމުއައްސަސާތަކަށް ެލިބިދީފައިވާ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެ ،އަދި ެޢާންމު ެފަރުދުންގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެއިންތައްެ
ދުސްތޫރީ ެޙައްޤުތައް ެގެއްލިގެން ެހިނގައިދާނެ ެކަމަށާއިެ ،މިކަމުގެ ެސަބަބުން ެ ެ
ށްފައިވާެދައުލަތުގެެހިންގުމުގެެބާރާއިެ،ޝަރީޢަތްކުރުމުގެެބާރާއިެ،ޤާނޫނުެހެދުމުގެެބާރުގެެއިންތައްެ
ވަކިކޮ ެ
އެއްވެެ ،މަސްހުނިވެެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެޙުދޫދުތަކުން ެބޭރުވެގެން ެހިނގައިދާނެކަމަށާއިެ،
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ ،އަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމުގެ ެބާބުގައިެ
ކާ ެޚިލާފުނުވާނޭ ެގޮތުގެ ެމަތިންެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއެންމެހާ ެޙައްޤުތަކާ ެމިނިވަންކަން ެއިސްލާމްދީނުގެ ެއަޞްލަ ެ
ހަމަެކޮންމެެމީހަކަށްެލިބިގެންވާެކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ،ޤާނޫނުއަސާސީންެކަށަވަރުކޮށްދޭެޙައްޤުތަކަކީެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީތަކަށް ެހާޒިރުކޮށް ެސުވާލުކުރެވޭ ެފަރާތްތަކަށްވެސް ެލިބިދޭންޖެހޭެ
ޙައްޤުތަކެއްކަމަށްެދައުލަތުންެދެކޭކަމަށާއިެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ28ވަނަެމާއްދާގައިެނޫސްވެރިކަންެކުރުމާއިެ،
މުއާޞަލާތީެވަސީލަތްތައްެބޭނުންކުރުމުގެެމިނިވަންކަންެކޮންމެެމީހަކަށްމެެލިބިގެންވާެކަމަށާއިެ،މީގެތެރޭގައިެ
ޚަބަރާއިެ ،މަޢުލޫމާތާއި ،ފެންނަ ެގޮތްތަކާއިެ ،ޚިޔާލުތައް ެފާޅުކުރުމާއިެ ،ޝާއިޢުކުރުމާއިެ ،ފެތުރުމުގެެ
މިނިވަންކަންެހިމެނޭކަމާއިެ،މިގޮތުންެޝާއިޢުކުރާެނުވަތަެފަތުރާެނުވަތަެފާޅުކުރާެމަޢުލޫމާތެއްގެެމަޞްދަރުެ
ހާމަކުރުމަށް ެއެއްވެސް ެމީހަކަށް ެމަޖުބޫރުކޮށްގެން ެނުވާނެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައި ެވަނިކޮށްެ ،ނޫސްވެރިންނަށްެ
ވަކި ެއިސްތިސްނާއެއް ެނެތި ެ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 17ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ހ)ެވެސް ެއެ ެމީހުންގެ ެމައްޗަށް ެހިނގާގޮތަށްެއޮތުމަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 28ވަނަެމާއްދާއިންެ
ނޫސްވެރިންނަށް ެލިބިދޭ ެޙައްޤާއި ެރައްކާތެރިކަމަށް ެބުރުއަރާކަމެއް ެކަމަށާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 52ވަނަެ
ޖުބޫރުކޮށްގެން ެބަޔާން ެހޯދުމަކީ ެއެއްވެސް ެފަރާތަކުން ެކޮށްގެންވާނޭ ެކަމެއްެ
މާއްދާގައިެ ،މީހަކަށް ެމަ ެ
ނޫންކަމުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވީ ެހިނދުެ ،ބަޔާނެއް ެނުދީފިނަމަ ެޖިނާއީ ެއަދަބެއް ެކަނޑައެޅުމަކީެ
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ޖުބޫރުކުރުވުން ެކަމުގައި ެވާނޭކަމަށާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 69ވަނަ ެމާއްދާގައިެ ،މި ެޤާނޫނުއަސާސީގައިެ
މަ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާެއެއްވެސްެޙައްޤަކަށްެނުވަތަެމިނިވަންކަމަކަށްެއުނިކަމެއްެލިބޭފަދަެޢަމަލެއްކުރުމުގެެނުވަތަެ
އެފަދަ ެޢަމަލެއްގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤު ެއެއްވެސް ެމީހަކަށް ެނުވަތަ ެޖަމާޢަތަކަށް ެލިބޭފަދަ ެގޮތަކަށް ެމިެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެހިމެނޭ ެއެއްވެސް ެމާއްދާއެއްެ ،މާނަކޮށް ެނުވަތަ ެތަރުޖަމާކޮށްގެން ެނުވާނޭކަމުގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވީެހިނދުެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 99ވަނަެމާއްދާެމާނަކުރަންވާނީެއަދިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެ
ފާސްކުރާެޤާނޫނެއްގައިެއެ ެމާއްދާއާެގުޅޭގޮތުންެބަޔާންކުރާެކަންކަންވެސްެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެދެވަނަެބާބުގެެ
ދަށުން ެކޮންމެ ެރައްޔިތަކަށްވެސް ެލިބިދޭ ެޙައްޤުތަކަށް ެއުނިކަން ެނާންނަ ެފަދައަކުން ެފާސްކުރާ ެކަންކަމަށްެ
ންެ
ނީ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތު ެ
ވާންޖެހޭނެކަމަށްެ ،މި ެމައްސަލާގައި ެދަޢުވާކުރާ ެދައުލަތުގެ ެއެޓަރ ެ
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެެ .
ެ )2.2މިޒަމާނުގެ ެއެންމެހައި ެދުސްތޫރީ ެނިޒާމުތަކުގައި ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެދުސްތޫރީެ
މަބްދައެއް ެކަމަށްވާ ެ'ސެޕެރޭޝަން ެއޮފް ެޕަވަރސް' ެ(ެ )ެ Separation of Powersނުވަތަ ެ'އަލްފަޞްލުެ
ބައިނައްެޞުލްޠާތި' ެ(الفصل ެبين ެالسلطات)ެގެެމަބްދައަކީ ެދިވެހިެދައުލަތުގެެދުސްތޫރީެނިޒާމުގައިވެސްެ
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ެއެންމެެމުހިއްމުެއެއްެމަބްދައު ެކަމާއިެ،މިމަބްދައުެގެެދަށުންެދިވެހިެދައުލަތުގެެބާރުެތިންެ
ގެންވާކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނު ެހެދުމުގެ ެއެންމެހައި ެބާރުތައް ެލިބިގެންވަނީ ެރައްޔިތުންގެެ
ބަޔަކަށް ެބެހި ެ
ފުެ
މަޖިލީހަށްކަމާއިެ،ވެރިކަންެހިންގުމުގެެބާރުެލިބިގެންވަނީެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްކަމާއިެ،ޢަދުލުެއިންޞާ ެ
ޓުތަކަށް ެކަމާއިެ ،ދައުލަތުގެ ެކޮންމެ ެބާރަކަށްވެސްެ
ޤާއިމުކުރުމުގެ ެބާރު ެލިބިގެންވަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯ ެ
އެބާރަކަށްެޤާނޫނުއަސާސީގައިެކަނޑައެޅިފައިެއޮންނަެއިޚްތިޞާޞްތަކުގެެޙުދޫދުެފަހަނަޅައިެނުދެވޭނެކަންެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ 6ެ ،ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ 7ެ ،ވަނަެ
މާއްދާއާއިެ8ެ،ވަނަެމާއްދާއިންެރަނގަޅަށްެއެނގެންެއޮވެއެވެެެ.
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ެ)2.3ދައުލަތުގެެބާރުތައްެއެކުލެވިގެންވާގޮތާއިެއެެބާރުތަކުގެެއިޚްތިޞާޞްތައްެކަނޑައަޅާެ
ޤާޢިދާތަކަކީ ެސީދާ ެއެ ެދައުލަތެއްގެ ެދުސްތޫރުގައިެ ،ނުވަތަ ެދުސްތޫރުގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެޤާޢިދާތަކާއިެ
ޔާންވެގެންވާެޤާޢިދާތަކެއްކަންެއެނގެންެ
އަސާސްތަކާއިެއެއްގޮތްވާގޮތުގެެމަތީންެއެކަށައެޅޭެޤާނޫނުތަކުގައިެބަ ެ
އޮންނައިރުެ ،ދައުލަތުގެ ެތިންބާރުގެ ެއިޚްތިޞާޞްތަކަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެނައްޞުތަކާެ ،އަދިެ،
ވާެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ'ސެޕެރޭޝަންެއޮފްެޕަވަރސް'ެގެެދުސްތޫރީެ
ޤާނޫނުއަސާސީއިންެޤާއިމުކޮށްފައި ެ
މަބްދައާއި ެޚިލާފުނުވާނޭ ެގޮތުގެ ެމަތިންެ ،އެއްބާރު ެއަނެއްބާރުގެ ެމައްޗަށް ެނުފޫޒު ެނުފޯރުވޭފަދަ ެގޮތަކަށްެ
ބާރުތަކުގެ ެމެދުގައި ެއެއްބާރުލުމާއިެ ،އެއްބާރު ެއަނެއްބާރުގެ ެމައްޗަށް ެފާރަވެރިވެވޭ ެފަދަ ެ'ޗެކްސް ެއެންޑްެ
ބެލެންސަސް'ެގެެނިޒާމެއްގެެމައްޗަށްެބިނާވެގެންވާެއިޚްތިޞާޞްތަކަކަށްެވާންޖެހޭނެކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ ެ.
އިެ
މުތަކުގަ ެ
ެ )2.4އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެއުޞޫލުގެ ެމަތިން ،މިޒަމާނުގެ ެދުސްތޫރީ ެނިޒާ ެ
ޕާރލަމެންޓުތަކުގެ ެއިޚްތިޞާޞްތައް ެކަނޑައެޅިފައިވާގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރު ،ޕާރލަމެންޓްތަކުން ެއަދާކުރާެ
ޢާންމު ެތިންެވަޒީފާއެއް ެ(ެ (Functionވާކަމާއި؛ެއެއީެތަޝްރީޢީެވަޒީފާެ(ެ )Legislative Functionއާއިެ،
މާލީެވަޒީފާެ(ެ )Financial Functionއާެ ،އަދި ެސިޔާސީެވަޒީފާެ(ެ )Political Functionކަންެއެނގެންެ
އޮންނަ ެކަމާއި ،މިއިން ެކޮންމެ ެވަޒީފާއަކާ ެގުޅިގެން ެޕާރލަމެންޓްތަކަށް ެލިބިގެންވާ ެއިޚްތިޞާޞްތަކާއިެ
ބާރުތައްެ ،އަދި ެއެ ެއިޚްތިޞާޞްތަކާއި ެބާރުތައް ެއަދާކުރުމުގައި ެތަބާވާ ެއިޖްރާއާތާއި'ެ ،ޕްރޮސެސް' ެއެއްެ
ކުގެެތަޝްރީޢީެވަޒީފާގެެތެރޭގައި ެޤާނޫނުެ
މެންޓުތަ ެ
ށް ެތަފާތުކަމާއި؛ ެޕާރލަ ެ
ދުސްތޫރީ ެނިޒާމުންެއަނެއްެނިޒާމަ ެ
ހެދުމާއިެ ،ޤާނޫނު ެއިޞްލާޙުކުރުމާއި ،ޤާނޫނު ެއުވާލުން ެހިމެނޭކަމާއި ެމާލީ ެވަޒީފާގެ ެތެރޭގައި ެދައުލަތުގެެ
އަހަރީ ެބަޖެޓްފާސްކުރުމާއިެ ،ޓެކްސްތަކާއި ެފީތަށް ެކަނޑައެޅުމާއިެ ،ދައުލަތުން ެނަގާ ެޢާންމު ެލޯނުތަކަށާއިެ،
ދައުލަތުގެ ެޚަޒާނާއިން ެޚަރަދުކުރަން ެޖެހިދާނެފަދަ ެމާލީ ެކޮމިޓްމެންޓްތަކަށް ެއެއްބަސްވުމާއިެ ،މިނޫންވެސްެ
މާއިެ ،އަދި ެޕާރލަމެންޓްތަކުގެ ެސިޔާސީ ެވަޒީފާއަށްެ
ޝަންތައް ެޝާމިލުވެގެންވާކަ ެ
އެހެނިހެން ެމާލީ ެފަންކް ެ
ބަލާއިރުެ،ދައުލަތުގެެބާރުތަކުގެެމެދުގައިެޤާއިމުވެފައިވާެ'ޗެކްސްެއެންޑްެބެލެންސަސް'ެގެެނިޒާމުގެެދަށުންެ
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ޕާރލަމެންޓަށް ެދުސްތޫރީގޮތުން ެލިބިގެންވާ ެއިޚްތިޞާޞްތައްެހިމެނޭކަމާއި؛ ެއޭގެތެރޭގައި ެބައެއް ެބަރުލަމާނީެ
ނިޒާމުތަކުގައި ެޕާރލަމެންޓަށް ެލިބިގެންވާ ެދައުލަތުގެ ެރައީސް ެޢައްޔަންކުރުމުގެ ެބާރާއިެ ،ތަފާތު ެދުސްތޫރީެ
ނިޒާމުތަކުގައި ެޕާރލަމެންޓަށް ެލިބިގެންވާ ެދައުލަތުން ެބައިވެރިވާ ެބައެއް ެބާވަތުގެ ެބައިނަލްއަޤްވާމީެ
ރާމަ ެއިޢުލާންކުރުން ެނުވަތަ ެވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރުންެ
މުޢާހަދާތައް ެއެޕްރޫވް ެކުރުމުގެ ެބާރާއިެ ،ހަނގު ެ
ހަނގުރާމަ ެއިޢުލާންކުރުމުގެ ެކުރިން ެ ެއެކަމަށް ެހުއްދަދިނުމުގެ ެބާރާއިެ ،ޢަފްވް ެޢާންމު ެ(العفو ެالعام) ެ–ެ
(ެ)General Amnestyއިޢުލާންކުރަންެބޭނުންވާެޙާލަތްތަކުގައިެެއެކަންެޤާނޫނަކުންެފާސްކުރުމުގެެބާރާއިެ،
ސްެ
ބައެއްެދުސްތޫރީެނިޒާމުތަކުގައިެޕާރލަމެންޓަށްެދީފައިވާެދައުލަތުގެެބައެއްެސިޔާސީެއަދިެތަންފީޒީ ެއި ެ
ބާރުފަދަ ެބައެއް ެސިޔާސީެ
މަޤާމްތަކަށް ެމުވައްޒަފުން ެޢައްޔަންކުރުމަށް ެއެޕްރޫވް ެކުރުމާއިެ ،ރުހުންދިނުމުގެ ެ ެ
ގެެ
އަދިެތަންފީޒީެއަދިެއިދާރީެޠަބީޢަތުގެެއިޚްތިޞާޞްތައްެޝާމިލުވެގެންވާކަމާއި ެއެހެންނަމަވެސްެމިޒަމާނު ެ
ގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެއެންމެެ
ކުން ެއަދާކުރާ ެސިޔާސީ ެފަންކްޝަން ެ
މުތަކުގައި ެޕާރލަމެންޓްތަ ެ
ދުސްތޫރީ ެނިޒާ ެ
ކީ ެޕާރލަމެންޓުތަކަށް ެލިބިގެންވާ ެދައުލަތުގެ ެނުވަތަެ
އަސާސީ ެއަދި ެއެންމެ ެމުހިއްމު ެފަންކްޝަންއަ ެ
ގެެ
ސަރުކާރުގެ ެމުއައްސަސާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރަޤާބާކުރުމާއި ެމުޙާސަބާކުރުމުގެ ެނުވަތަ ެޖަވާބުދާރީކުރުމު ެ
(ެ )Oversight and Accountabilityއިޚްތިޞާޞް ެކަމާއިެ ،މި ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެދަށުން ެބަރުލަމާނީެ
އި ެޕްރައިމިނިސްޓަރާއި ެއަދި ެވަޒީރުންނާއިެ
ނިޒާމަށް ެތަބާވާ ެޕާރލަމެންޓުތަކަށް ެލިބިގެންވާ ެބާރުތަކުގެ ެތެރޭގަ ެ
ސްގެ ެނުވަތަ ެވަކި ެވަޒީރެއްގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތާ ެގުޅިގެންެ
ސުވާލުކުރުމުގެ ެބާރާއިެ ،ވަޒީރުންގެ ެމަޖިލި ެ
މުޙާސަބާކުރުމުގެ ެމަޤުޞަދުގައި،

ވަޒީރުންގެ ެމަޖިލިސް ެނުވަތަ ެވަކި ެވަޒީރަކު ެ'އިސްތިޖްވާބު'ެ

ޢުގެ ެޢާންމުެ
(ެ )Interpellationކުރުމުގެ ެބާރާއިެ ،ޕާރލަމެންޓަރީ ެއިންކުއެރީ ެކުރުމުގެ ެބާރާއިެ ،މުޖުތަމަ ެ
މަޞްލަޙަތުގެ ެކަމަކާއިގުޅިގެން ެރެކޮމެންޑަރީ ެޠަބީޢަތުގެ ެޤަރާރުތައް ެސަރުކާރަށާއި ެސަރުކާރުގެެ
މުއައްސަސާތަކަށްެހުށަހެޅުމުގެެބާރާއިެ،ތަޟާމުނީެ(ެ )collectiveކޮށް ެމުޅިެކެބިނެޓާއިެ،އަދިެފަރުދީކޮށްެ
މުގެެބާރުެޝާމިލުވެގެންވާކަމާއި ެއަދިެރިޔާސީެނިޒާމަށްެތަބާވާެ
ވަކިެވަޒީރެއްގެެއިތުބާރުނެތްކަމަށްެފާސްކުރު ެ
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ޕާރލަމެންޓްތަކަށްވެސް ެވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރާއިެ ،މުސްތަޤިއްލު ެމުއައްސަސާތަކުން ެކުރާ ެކަންތައްތަކާެ
ޓްގެ ެކޮމިޓީތައް ެމެދުވެރިކޮށް ެއިންކުއެރީ ެކުރުމުގެ ެބާރު ެލިބިގެންވާކަމާއި ެއަދިެ
ން ެޕާރލަމެން ެ
ގުޅިގެ ެ
ހެން ެއިސް ެމަޤާމްތަކުގެ ެތެރެއިންެ
މީގެއިތުރުން ެދައުލަތުގެ ެރައީސާއިެ ،ވަޒީރުންނާއިެ ،ދައުލަތުގެ ެއެހެނި ެ
ރިންގެ ެމައްޗަށް ެކުރެވޭ ެޖިނާއީ ެތުހުމަތަކާ ެގުޅިގެންެ
ކަނޑައެޅިގެންވާ ެބައެއް ެމަޤާމްތަކުގެ ެއިސްވެ ެ
ކަނޑައެޅިގެންވާެއިޖްރާއާތްތަކުގެ ެދަށުން ެމަޤާމުން ެޢަޒްލުެކުރުމުގެ ެބާރު ެތަފާތު ެދުސްތޫރީ ެނިޒާމުތަކުގައިެ
ބިގެންވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ޕާރލަމެންޓްތަކަށް ެލި ެ
ެ 70ވަނަ ެމާއްދާގައި ެޖުމްލަގޮތެއްގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެލިބިގެންވާ ެބާރުތައްެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކަމާއިެ ،އެ ެބާރުތަކުގެ ެތެރޭގައި ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބަޔާންކުރާ ެގޮތުގެ ެމަތިންެ
ޤާނޫނުއަސާސީއަށްެއިޞްލާޙުގެނައުމާއިެ،ބޭނުންވެއްޖެެކޮންމެެކަމަކާެބެހޭގޮތުންެއިސްލާމްދީނުގެެއަޞްލަކާެ
ޚިލާފުނުވާ ެގޮތުގެމަތީން ެޤާނޫނު ެހެދުމާއިެ ،ޤާނޫނަށް ެބަދަލުގެނައުމާއިެ ،ޤާނޫނު ެބާޠިލުކުރުމާއިެ ،ވެރިކަންެ
ންކުރާ ެކަންތައްތައް ެހިނގާނުހިނގާ ެގޮތް ެބެލުމާއި ،ވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރުެ
ހިންގުމުގެ ެބާރުގެ ެފަރާތު ެ
ޖަވާބުދާރީކުރުވުމާއިެ ،އަދި ެމިކަންކަން ެކުރުމަށްޓަކައި ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޤާނޫނުގައިވާ ެގޮތުގެމަތީންެ
ފިޔަވަޅުތައް ެއެޅުމާއިެ ،ދައުލަތުގެ ެއަހަރީ ެބަޖެޓާއި ެސަޕްލިމެންޓަރީ ެބަޖެޓް ެފާސްކުރުމާއިެ ،މުސްތަޤިއްލުެ
މުތަކާ ެބެހޭގޮތުން ެނިންމާންޖެހޭ ެކަންތައްތައް ެޤާނޫނުގައިވާ ެގޮތުގެމަތީންެ
ކޮމިޝަންތަކާއި ެމުސްތަޤިއްލު ެމަޤާ ެ
ނިންމުމާއިެ ،ރައްޔިތުންނާ ެގުޅޭ ެމުހިންމު ެކަންތައްތަކުގައި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓުެ
ނެގުމާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެއަދާކުރާން ެޖެހޭނެކަމަށް ެމި ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެނުވަތަ ެޤާނޫނުގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެމިނޫންވެސް ެވާޖިބުތައް ެއަދާކުރުން ެހިމެނިގެންވާކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެބުނެވިދިޔަ ެެ70
ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެއަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ވާެ
މެންޓްކަމަށް ެ
ޔަ ެއުޞޫލުތަކުގެ ެއަލީގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޕާރލަ ެ
ެ )2.5އިސްވެ ެބަޔާންވެދި ެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެލިބިގެންވާ ެބާރުތަކުގެތެރޭގައި ެހިމެނޭެ ،ސަރުކާރާއި ެދައުލަތުގެ ެއެހެނިހެންެ
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މުގައާއިެ،މަޖިލީހަށްެހުށަހެޅޭެޕެޓިޝަންތަކާެގުޅިގެން ެބަލަންޖެހޭެކަންތައްެ
މުއައްސަސާތައްެޖަވާބުދާރީކުރުވު ެ
ބެލުމަށާއިެކުރަންޖެހޭ ެޕާރލަމެންޓަރީެއިންކުއެރީތައްެކުރުމަށްެ ،ދައުލަތުގެެތަފާތުެއިސްެމަޤާމްތަކުގައިެތިބޭެ
މުވައްޒަފުން

ެހާޒިރުކުރުމުގެ

ެބާރު،

ެދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ެޤާނޫނުއަސާސީގައިެ

ތަންޒީމްކުރެވިފައިވާގޮތުގެެމައްޗަށްެބަލާއިރުެއަންނަނިވިެކަންތައްެފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
ކިެ
ގެ ެވަ ެ
ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެދައުލަތު ެ
ޚާއްޞަެއިސްެމަޤާމްތަކަކަށްެއިސްކުރެވިފައިވާެމީހުން ެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެހާޒިރުކުރުމުގެ ެތަޞައްވުރުެ
ލަތްތައް ެބަޔާންކުރެވިގެންވާކަމާއި ެމިގޮތުން ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެވާގޮތުގެމަތިންެެ
ޤާއިމުވެގެންވާ ެތަފާތު ެޙާ ެ
އާއި ،ޤާނޫނުއަސާސީގައިެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއިެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެނާއިބު ެމަޤާމުން ެވަކިކުރުމުގަ ެ
ޝަންތަކަށާއިެމުސްތަޤިއްލުެމަޤާމްތަކަށްެޢައްޔަންކުރެވިފައިވާެ
ކަނޑައެޅިގެންވާގޮތުގެމަތިންެމުސްތަޤިއްލުެކޮމި ެ
މެންބަރުންެމަޤާމުންެވަކިކުރުމުގައިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެޤާނޫނުއަސާސީއާއިެޤާނޫނުގެެޙުދޫދުގެެތެރޭގައިެ
ހިންގާ ެއިންކުއެރީ ެއަކަށްެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއިެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެނާއިބާއިެ ،މުސްތަޤިއްލުެ
ގެެ
ކޮމިޝަންތަކަށާއި ެމުސްތަޤިއްލު ެމަޤާމްތަކުގެ ެމެންބަރުން ެ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެހާޒިރުކުރުމު ެ
ތަޞައްވުރު ެޤާއިމުވެގެންވާކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 100ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ 177ެ ،ވަނަ ެމާއްދާއާއިެެެެ،
ެ 187ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ 197ެ ،ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ 207ެ،ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ 218ެ ،ވަނަެމާއްދާއާއިެ228ެ ،
ވަނަެމާއްދާއަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަކަމާއިެއަދިެބުނެވިދިޔަެމާއްދާތަކުގެެދަށުންެމަޤާމުންެވަކިކުރުމުގެެ
އްެ
ލަތުގެެރައީސާއިެ،ޤާނޫނުއަސާސީންެކަނޑައެޅިގެންވާެބައެ ެ
ކުގައިެދައު ެ
މަފްހޫމަކީެތަފާތުެދުސްތޫރީެނިޒާމުތަ ެ
އިސްމަޤާމްތަކުގައި ެތިބޭ ެމުވައްޒަފުން ެޕާރލަމެންޓުގައި ެކުރެވޭ ެ'އިމްޕީޗްމެންޓް' ެ(ެ)impeachment
އަކަށްފަހު ެމަޤާމުން ެޢަޒްލުކުރުމުގެ ެމަފްހޫމްކަމާއިެ ،އެއީ ެއެއްވެސް ެޙާލެއްގައި ެސިޔާސީގޮތުން ެކުރެވޭެ
މާެ،
ކަ ެ
ޖަވާބުދާރީއެއްގެ ެދަށުން ެއިތުބާރުނެތްކަމަށް ެފާސްކުރުމުގެ ެމަފްހޫމެއް ެނޫންކަން ެއެނގެން ެއޮންނަ ެ
އެހެންކަމުންެ'އިމްޕީޗްމެންޓް' ެގެެމަފްހޫމުގެެދަށުންެމުވައްޒަފަކުެޢަޒްލުކުރެވޭެޙާލަތްތައްެއެއްވެސްެއޮޅުމެއްެ
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ގެެ
ނުގެ ެދުސްތޫރީ ެނިޒާމުތަކުގައި ެދައުލަތު ެ
ނާރާގޮތައް ެޤާނޫނުގައި ެބަޔާންވެގެންވާން ެޖެހޭނެކަމާއިެ ،މިޒަމާ ެ
މުއައްސަސާތަކުގެ ެއިސް ެވެރިން ެޕާރލަމެންޓު ެމެދުވެރިކޮށް ެޢަޒްލުކުރެވޭ ެޙާލަތްތަކީެ ،ދައުލަތުގެ ެނުވަތަެ
ދައުލަތުގެ ެދުސްތޫރީ ެނިޒާމަށް ެޚިޔާނަތްތެރިވުން ެފަދަ ެބޮޑު ެޚިޔާނަތުގެ ެ(ެ ެ )high treasonކުށާއިެ،
ރިޝްވަތުގެ ެކުށާއިެ ،ބޮޑެތި ެޖިނާޔަތާއިެ ،ޖުނަޙު ެ(ެ )high crimes and misdemeanorsގެ ެކުށުގެެ
ޚްތިޔާރީެބާރުެބޭނުންކުރިގޮތަކާެމެދުެ
ތުހުމަތުގައިކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،ވެރިޔަކުެއޭނައަށްެލިބިފައިވާެއި ެ
ސްތޫރީެ
ޕާރލަމެންޓުގައި ެޖަވާބުދާރީކުރުވައި ެމަޤާމުން ެވަކިކުރުމަކީ ެ'ސެޕެރޭޝަންސް ެއޮފް ެޕަވަރސްގެ' ެދު ެ
ގެ ެއިތުރުން ެދައުލަތުގެެ
މީ ެ
ޣައިރު ެދުސްތޫރީ ެޢަމަލަކަށް ެމެނުވީނުވާނެކަމާ ،އަދި ެ ެ
މަބްދައާއި ެމުޅިން ެޚިލާފު ެ ެ
އްެެެެެެެެެ
މުއައްސަސާއެއްގެ ެވެރިއަކު ެމަޤާމުން ެޢަޒްލުކުރުމުގައި ެތަބާވާންޖެހޭ ެޤާނޫނީ ެއިޖުރާއާތުތަ ެ
)ެ ެ (due process of lawކަނޑައެޅުމަކާ ެނުލައިެ ،އަދި ެއެ ެއިޖްރާއާތަށް ެތަބާވުމަކާނުލައި ެޢަޒްލުކުރުންެ
ރުެ ،ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2012/SC-C/35
ޙަނުވާނެކަން ެއެނގެން ެއޮންނައި ެ
ދުސްތޫރީގޮތުން ެޞައް ެ
ޤަޟިއްޔާގައިެމިެއުޞޫލުެޤާއިމުކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެެ.
ށ)ެދެވަނަެކަމަކީެ،ވަޒީރުންގެެމަޖިލީހުގެެމެންބަރުންނާެޙަވާލުކުރެވޭެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިެ
ންބަރުންނާއި ެމުޅި ެވަޒީރުންގެ ެމަޖިލީސްެ
ވާޖިބުތައް ެހެޔޮގޮތުގައި ެއަދާކުރުމުގައި ެވަކިވަކި ެމެ ެ
ތުންގެެ
ވާގޮތަށްެރައްޔި ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައިެކަނޑައެޅިފައި ެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްެޖަވާބުދާރީވުމުގެެއިތުރަށްެ ެ،
ރީވާން ެވާނެކަމަށާއިެ ،ވަޒީރުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮންމެ ެމެންބަރަކުމެެ ،އެ ެމީހެއްގެެ
މަޖިލީހަށް ެޖަވާބުދާ ެ
އިޚްތިޞާޞްގައިވާ ެއެންމެހައި ެކަންތައްތަކާ ެގުޅޭގޮތުންެ ،ޞައްޙަ ެމަޢުލޫމާތުެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްެ
ހުށަހަޅަމުން ެގެންދާންވާނެ ެކަމަށާއިެ ،އަދި ެއެ ެމެންބަރެއްގެ ެއިޚްތިޞާޞްގައިވާ ެއެންމެހައި ެކަންތައްތަކާެ
ގުޅޭގޮތުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެބޭނުންވެއްޖެ ެކޮންމެ ެމަޢުލޫމާތެއް ެއެ ެމަޖިލީހަށް ެދޭންވާނެކަމަށްެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ134ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ(ށ)ެގައިެބަޔާންވެގެންެއޮންނަެއޮތުމަށާއިެ،ރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހުގެެމަދުވެގެންެދިހަެމެންބަރުންެ،ސަބަބުެބަޔާންކޮށްެ،ސޮއިކޮށްެހުށަހަޅާެހުށަހެޅުމަކުންެވަޒީރުންގެެ
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ކަމުގެެވޯޓެއްެނެގުމަށްެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިދާނެެކަމަށާއިެ،
މަޖިލީހުގެެމެންބަރެއްގެެއިތުބާރުެނެތް ެ
ގެެ
އެފަދަ ެހުށަހެޅުމަކާ ެމެދު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގައި ެބަޙުޘް ެފެށުމުގެ ެސާދަ ެދުވަސް ެކުރީން ެވަޒީރުން ެ
ގަބަހުންނާއި ެލިޔުމުންެ
މަޖިލީހުގެެއެެމެންބަރަކަށްެއެކަންެއަންގަންވާނެެކަމަށާއިެ،އަދިެއެެބަޙުޘުގައިެއަނ ެ
އޭނާގެެދިފާޢުގައިެމަސައްކަތްކުރުމުގެެޙައްޤުެއެެމެންބަރަކަށްެލިބިގެންވާކަމަށްެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ101ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެ(ށ) ެގައި ެބަޔާންވެގެން ެއޮންނައޮތުމަށާެ ،އަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 98ވަނަ ެމާއްދާގެެ
ދަށުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެލިބިގެންވާެ ،ވަޒީރުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށްެ
ދކުރަންޖެހޭ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެވާޖިބުތަކާބެހޭގޮތުން ެސުވާލުކުރުމުގެ ެޙައްޤުގެެ
ހާޒިރުކޮށް ެއެ ެމީހަކު ެއަ ާ
ންވާެ،
މުތަކުގެެޕާރލަމެންޓުތަކަށްެލިބިގެ ެ
މައްޗަށްެނަޒަރުކުރާއިރުެ،ބަރުލަމާނީެނިޒާމަށްެތަބާވާެދުސްތޫރީެނިޒާ ެ
ގެ ެމައްޗަށް ެރަޤާބާކޮށް ެޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެދަށުން ެސަރުކާރުގެެ
ވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރު ެ
ވަޒީރުންނާ ެސުވާލުކުރުމާއި ،އިސްތިޖުވާބު ެކުރުމާއި ،ވަޒީރުންގެ ެއިތުބާރު ެނެތްކަމަށް ެފާސްކުރުމުގެ ެބާރުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެލިބިގެންވާކަމާއިެ ،އަދި ެބުނެވިދިޔަ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެދަށުންެ
ވަޒީރުންގެެމަޖިލީހުގެެމެންބަރުންެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެހާޒިރުކުރުމުގެެބާރުެއެެމަޖިލީހަށްެލިބިގެންވާކަންެ
އެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެލިބިގެންވާ ެވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރު ެޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެެ
އިޚްތިޞާޞްގެ ެދަށުންެ ،އިތުބާރުނެތްކަމަށް ެފާސްކުރުމުގެ ެސަބަބުން ެސިޔާސީގޮތުން ެމަސްއޫލިއްޔަތުެ
ންޖެހި ެމަޤާމުން ެވަކިވުމުގެ ެތަޞައްވުރު ެޤާއިމުވެގެންވާ ެހަމައެކަނި ެބަޔަކީ ެވަޒީރުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
އުފުލަ ެ
ސިފައެއްކަމާއިެ ،ރިޔާސީ ެނިޒާމުގެ ެސިފައެއްެ
މެންބަރުންކަމާެ ،އަދި ެމިއީ ެބަރުލަމާނީ ެނިޒާމުގެ ެއަސާސީ ެ ެ
ނޫންކަން ެތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެދައުލަތުގެ ެބާރުތަކުގެ ެއިޚްތިޞާޞްތަކާއިެ ،އެއްބާރު ެއަނެއްބާރާެ
ދެމެދުެއޮންނަެގުޅުންެއިންތިޒާމުކުރާެދުސްތޫރީެއުޞޫލުތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެެެެ.
ނ)ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިެފުލުހުންނާއިެސިފައިންގެެމައްޗަށްެއެކުލެވިގެންވާެ
ސަލާމަތީ ެޚިދުމަތްތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެބާރު ެހިންގޭނެކަމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ239
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ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ ،ސަލާމަތީ ެޚިދުމަތްތައް ެހިނގާ ެނުހިނގާގޮތް ެބަލަމުންެ
ގެންދިއުމަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއެއް ެއޮންނާން ެވާނެކަމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 241ވަނަެ
މާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮތުމުންެ ،އެ ެމާއްދާގެ ެމަޤްޞަދަށްޓަކައި ެސަލާމަތީ ެޚިދުމަތްތަކުގެެ
އެެ
އިސްވެރިންނާއި ެމުވައްޒަފުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެކަމާބެހޭ ެކޮމިޓީއަށް ެހާޒިރުކުރުމުގެ ެބާރުެ ،
ލިބިގެންވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
މަޖިލީހަށްެ ެ
ރ)ެހަތަރުވަނަެކަމަކީެ،ވަޒީރުންގެެމަޖިލީހުގެެމެންބަރަކުެނުވަތަެސަރުކާރުގެެއެހެންވެސްެ
މަޤާމެއްގައި ެހުރިމީހަކު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެހާޒިރުވުމަށާއިެ ،އެ ެމީހަކު ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެ ެޒިންމާ ެއާއިެ
މަސްއޫލިއްޔާތާ ެގުޅޭގޮތުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެކަނޑައަޅާ ެގޮތެއްގެމަތިން ،އެ ެމީހަކާ ެކުރެވޭެ
ކާއި ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާެ
ސުވާލުތަކަށް ެތެދުބަހުން ެޖަވާބު ެދިނުމަށާއިެ ،އެ ެމީހަކު ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެޒިންމާތަ ެ
ގުޅޭގޮތުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެބޭނުންވާ ެކޮންމެ ެލިޔުމެއް ެހުށަހެޅުމަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެއެެ
މީހަކަށް ެއެންގިދާނެކަމަށާއިެ ،ވަޒީރުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެނުވަތަ ެސަރުކާރުގެ ެއޮފީހެއްގެ ެވެރިޔަކުެ
އަދާކުރާެވާޖިބުތަކާބެހޭގޮތުންެ،އެެމީހަކާެލިޔުމުންެނުވަތަެއަނގަބަހުންެސުވާލުކުރުމުގެެޙައްޤުެރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހުގެެކޮންމެެމެންބަރަކަށްމެެލިބިގެންވާެކަމަށްެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 98ވަނަެމާއްދާގައިެކަނޑައަޅާފައިެ
އޮންނަ ެއޮތުމަށް ެބަލާއިރުެ ،މި ެމާއްދާގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީސްގެ ެއިޚްތިޞާޞްެ
ދެމިގެންވަނީ ެވަޒީރުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންނާއިެ ،އަދި ެއެ ެނޫންވެސް ެސަރުކާރުގެ ެއެހެންވެސްެ
ވަކިެ
މަޤާމްތަކުގައި ެތިބޭ ެމީހުންގެ ެމައްޗަށްކަން ެއެނގޭކަމާއިެ ،ސަރުކާރުގެ ެމަޤާމްތައް ެމުޠްލަޤު ެގޮތަކަށްެ ،
ޚާއްޞަެއިސްތިޘްނާއެއްެނެތިެބަޔާންވެއްޖެނަމަެ،އޭގެެތެރޭގައިެވެރިކަންެހިންގުމުގެެބާރުގެތެރޭގައިެހިމެނޭެ
އެންމެހައި ެއިދާރާތަކާއި ެމުއައްސަސާތައް ެޝާމިލުވެގެންވާކަމާއި؛ މިގޮތުން ެމަރުކަޒީ ެސަރުކާރުގެެ
ސާތަކާއި ެމަޤާމްތަކާއިެ ،އަދިެ
ވުޒާރާތަކާއިެ ،އިދާރާތަކާއި ެމުއައްސަސާތަކާއިެ ،އަދި ެމުސްތަޤިއްލު ެމުއައްސަ ެ
ލާމަރުކަޒީ ެއިދާރާތަކުގެ ެމަޤާމްތަކަކީ ެވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނިގެންވާ ެމަޤާމްތަކެއްކަންެ
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އިދާރީ ެޤާނޫނޫގެ ެއުޞޫލުތަކަށް ެބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެބުނެވިދިޔަ ެެ 98ވަނަެ
ންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންގެ ެއިތުރުން ެމަރުކަޒީ ެސަރުކާރުގެ ެތަފާތު ެއިދާރާތަކާއިެ،
މާއްދާގެ ެދަށުން ެވަޒީރު ެ
ކުގެ ެވެރިންނާއި ެމުވައްޒަފުންެ ،ޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއިެ
މުސްތަޤިއްލު ެމުއައްސަސާތަކާއިެ ،ލާމަރްކަޒީ ެއިދާރާތަ ެ
އި ެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށް ެހާޒިރުކޮށްެސުވާލުކުރުމާއިެމަޢުލޫމާތުެހޯދުމުގެ ެބާރުެ
ޤާނޫނުތަކުގެ ެޙުދޫދުގެތެރޭގަ ެ
ންވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެލިބިގެ ެ
ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެގޮތުގެމަތީން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށްެ
ލިބިގެންވާ ެވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރު ެޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެދަށުން ެއަދާކުރަންޖެހޭެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ެއަދާކުރުމަށްޓަކައިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެކަނޑައަޅާ ެއެންމެހައި ެއިޖްރާއާތުތަކާއިެ،
ނިންމާެނިންމުންތަކާއިެ،އަޅާެފިޔަވަޅުތައްެވާންޖެހޭނީ ،އިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެފަދައިން'ެެ،ސެޕެރޭޝަންެ
ގެމަތިންެ،އެއްބާރުެއަނެއްބާރުގެެމައްޗަށްެނުފޫޒުެ
އޮފްެޕަވަރސް'ެގެެދުސްތޫރީެމަބްދައާއިެޚިލާފުނުވާނޭެގޮތު ެ
ނުފޯރުވޭފަދަެގޮތަކަށްެބާރުތަކުގެެމެދުގައިެއެއްބާރުލުމާއިެ،އެއްބާރުެއަނެއްބާރުގެެމައްޗަށްެފާރަވެރިވެވޭފަދަެ
ގެ ެނިޒާމުގެެތެރެއިންެނިންމާެނިންމުންތަކަށާއިެ،އަޅާެފިޔަވަޅުތަކަށްެކަމާ؛ެ
'ޗެކްސްެއެންޑްެބެލެންސަސް'ެ ެ
މިގޮތުން ެވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރުގެ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކަންތަކުގެ ެތެރެއިން ެރައްޔިތުންގެެ
ހުގެ ެހުއްދައަކަށް ެނުވަތަ ެރުހުމަކަށް ެދުސްތޫރީގޮތުން ެނުވަތަ ެޤާނޫނީގޮތުން ެބޭނުންވާ ެކަންތައްތައްެ
މަޖިލީ ެ
ފިޔަވައިެ ،ވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރުގެ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެތެރެއިން ެއެ ެބާރުގައި ެހިމެނޭ ެއިދާރާއަކުން ެނުވަތަެ
މިނިވަން ެމުއައްސަސާއަކުން ެނިންމާ ެނިންމުންތައް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެއުވާލުމާއި ެއެ ެނިންމުންތަކަށްެ
ބަދަލު ެގެނައުންފަދަ ެކަންތައް ެކުރުމަކީ ެ'ސެޕެރޭޝަން ެއޮފް ެޕަވަރސް' ެގެ ެދުސްތޫރީ ެމަބްދައާއި ެޚިލާފަށްެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިޚްތިޞާޞުން ެބޭރުގައި ެކުރެވޭ ެޣައިރު ެދުސްތޫރީ ެކަމަށް ެމެނުވީ ެނުވާނެކަންެ
އެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
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ެ )2.6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 99ވަނަ ެމާއްދާގެ ެނައްޞުގައިެ
"ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެނުވަތަ ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކުން ެއަންނަނިވި ެކަންތައްތައް ެކުރުމުގެ ެބާރު ެއެެ
މަޖިލީހަށް ެލިބިގެންވެއެވެ(ެ .ހ)ެ -ކޮންމެ ެމީހަކަށްމެެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެނުވަތަ ެއެ ެމަޖިލީހުގެެ
ތީން ެހެކިބަސް ެދިނުމަށާއި ެރައްޔިތުންގެެ
ކޮމިޓީއަކަށް ެހާޒިރުވެެ ،އެ ެމަޖިލީހުން ެކަނޑައަޅާ ެގޮތެއްގެމަ ެ
މަޖިލީހުން ެބޭނުންވާ ެކޮންމެ ެލިޔުމެއް ެހުށަހެޅުމަށް ެއެންގުންެ .މި ެމާއްދާގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެފަދައިންެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެކޮންމެ ެމީހަކާ ެކުރާ ެކޮންމެ ެސުވާލަކަށްމެ ެއެ ެމީހަކަށް ެއެނގިހުރި ެއެންމެެ
ދޭންވާނެއެވެ(ެ .ށ)ެ -ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެނުވަތަ ެއެ ެމަޖިލީހުގެެ
ރަނގަޅަކަށް ެތެދުބަހުން ެޖަވާބު ެ ެ
ކޮމިޓީއަކަށް

ެހާޒިރުވުމަށް

ެވަކި

ެމީހަކަށް

ެނުވަތަ

ެވަކި

ެމުއައްސަސާއަކަށް

ންެެެެެެެެެެެ.
ެއެންގު ެ

(ނ)ެ -މުއައްސަސާތަކުންނާއި ެމީސްމީހުން ެހުށަހަޅާ ެޝަކުވާތަކާއި ެއިލްތިމާސްތަކާއި ެއެހެނިހެންެ
ހުށަހެޅުންތައް ެބަލައިގަތުންެ ".މިފަދައިން ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،މި ެމާއްދާގެ ެދަށުންެ
ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެލިބިދޭެމީހުންނާއިެމުއައްސަސާތައްެހާޒިރުކުރުމުގެެބާރުގެެމައްޗަށް ެދުސްތޫރީގޮތުންެ
ނަޒަރުކުރާއިރުެއަންނަނިވިެކަންތައްެފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
ހ)ެފުރަތަމަެކަމަކީެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެއިސްވެދިޔަެެ99ވަނަެމާއްދާގެ ެނައްޞަކީެޢާންމުެ
ޞީޣާގައިެއައިސްފައިވާެނައްޞެއްކަމާއިެ،އަދިެއެއީެވަކިެބަޔަކަށްެނުވަތަެވަކިެމުއައްސަސާއަކަށްެޚާއްޞަެ
ރުދަކަށްެ ،އެއީެސަރުކާރުގެެ
މެ ެފަ ެ
ކުރެވިފައިވާ ެނައްޞެއްެނޫންކަމާެ ،އެހެންކަމުން ،އުޞޫލެއްގެެގޮތުން ެކޮން ެ
މަޤާމެއްގައިެހުރިެމީހެއްކަމުގައިެވިއަސްެނުވަތަެނޫނަސްެ،އަދިެކޮންމެެމުއައްސަސާއަކަށް ،އެއީެސަރުކާރުގެެ
މުއައްސަސާއެއްކަމުގައިެވިއަސްެ،ނުވަތަެނޫނަސްެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެހާޒިރުވުމަށްެއެންގުމުގެެބާރުެއެެ
ވިެ ،އެެ
ޣާގައި ެއައިސްފައިވާ ެނައްޞެއް ެތަޚްޞީޞް ެކުރެ ެ
ސް ެޢާންމު ެޞީ ެ
ކަމާެ ،ނަމަވެ ެ
މަޖިލީހަށް ެލިބިގެންވާ ެ
ޢާންމު ެނައްޞުގައި ެޝާމިލްވާ ެއަފްރާދުންގެ ެތެރެއިން ެބައެއް ެއަފްރާދުން ެއިސްތިސްނާކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެެ
އި ެމިގޮތުން ެބަލާއިރު ެވެރިކަން ެހިންގުމުގެ ެބާރުގައިެ
ނައްޞުގެ ެޙުކުމް ެއެބައެއްގެ ެމައްޗަށް ެނުހިނގާނެކާމާ ެ
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ހިމެނޭ ެއެންމެހައި ެއިދާރާތަކާއި ެމުއައްސަސާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެއޮންނަ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެރަޤާބާ ެއާއިެ
ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެދަށުން ެއެ ެއިދާރާތަކުގެ ެވެރިންނާއި ެމުވައްޒަފުން ެމަޖިލީހަށްެ
ހާޒިރުކުރުމުގެެތަޞައްވުރުެޤާނޫނުއަސާސީގެެއިސްވެެޙަވާލާދެވުނުެތަފާތުެނައްޞުތަކުންެޤާއިމުވެގެންވާކަންެ
ދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެބާރުގައި ެހިމެނޭެ
ސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޢަ ެ
އްެ
އްވުރެ ެ
ފަނޑިޔާރުން ެޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ ެމަޤްޞަދުގައި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެހާޒިރުކުރުމުގެ ެތަޞަ ެ
މަެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެކަނޑައެޅިފައި ެނުވާކަމާެ ،އެހެންނަމަވެސް ެއުއްތަ ެ
ފަނޑިޔާރާއިެ،ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެއެންމެހައިެފަނޑިޔާރުންެޢައްޔަންކުރުމުގަޔާއިެ،ފަނޑިޔާރުންެވަކިކުރުމުގައިެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެރަޤާބީ ެދައުރެއް ެއޮންނަކަމާ؛ މިގޮތުން ެއުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރާއި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ފަނޑިޔާރުން ެޢައްޔަންކުރާނީ ެދައުލަތުގެ ެއެންމެ ެއިސްވެރިޔާގެ ެޙައިޘިއްޔަތުން ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ
މަ ެފަނޑިޔާރުކަމުގެ ެމަޤާމަށް ެޢައްޔަންކުރާ ެމީހަކާއިެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުކަމުގެެ
ކަމަށާއިެ ،އުއްތަ ެ
މަޤާމަށް ެޢައްޔަންކުރާ ެމީހުން ެކަނޑައަޅާނީ ެޖުޑިޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމަޝްވަރާގެމަތީންެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅުމަށްފަހު ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާއެއްގައި ެހާޒިރުވެ ެވޯޓުގައި ެބައިވެރިވިެ
މުންކަމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 147ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ
މެންބަރުންގެ ެއަޣުލަބިއްޔަތުން ެއެ ެނަންތަކެއް ެފާސްވު ެ
ނީެ
ެ 148ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކަމާއި ެއަދި ެފަނޑިޔާރަކު ެމަޤާމުން ެވަކިކުރެވޭ ެ
ލުނޫންކަމަށްެ،ނުވަތަ ެއެ ެމަޤާމާެއެކަށީގެންނުވާ ެފަދަެޢަމަލެއް ެއެެ
ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ެމަޤާމަށް ެއެމީހަކު ެޤާބި ެ
އިވާ ެކަމަށް ެޖުޑީޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނަށް ެޤަބޫލުކުރެވިގެން ެއެ ެފަނޑިޔާރަކުެ
ފަ ނޑިޔާރަކު ެކޮށްފަ ެ
މަޤާމުން ެވަކިކުރުމަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހަޅައި ެމަޖިލީހުގެ ެޖަލްސާއަށް ެހާޒިރުވެ ެވޯޓުގައިެ
ގެެެެެ
ޣުލަބިއްޔަތުން ެފާސްވުމުންކަމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީ ެ
ބައިވެރިވި ެމެންބަރުންގެ ެތިންބައިކުޅަ ެދެބައިގެ ެއަ ެ
އިވާއިރުެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއެއްވެސް ެނައްޞެއްގައިެ
ެ 154ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފަ ެ
ޞަރީޙަކޮށްވެސް ެއަދި ެޟިމްނީކޮށްވެސް ެފަނޑިޔާރުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެހާޒިރުކޮށްެ
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ދުލުެ
ގެން ެއޮންނަކަމާެ ،ސަބަބަކީ ެޢަ ެ
ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ ެބާރު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެދީފައިނުވާކަން ެއެނ ެ
އިންޞާފުެޤާއިމުކުރުމުގެެބާރުގެެމިނިވަންކަމާއިެމުސްތަޤިއްލުކަންެރައްކާތެރިކޮށްެކޯޓުތަކާއިެފަނޑިޔާރުންގެެ
ތުެ
ތުންެޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެެމަސްއޫލިއްޔަ ެ
ހައިބަތާއިެޤަދަރުެޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައިެ،ފަނޑިޔާރުންެތައުދީބީގޮ ެ
ދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެބާރުގެތެރޭގައި ެހިމެނޭެ
މަތިކުރެވެނީ ެތަފާތު ެދުސްތޫރީ ެނިޒާމުތަކުގައި ެޢަ ެ
ޚާއްޞަ ެމުއައްސަސާއަކަށް ެނުވަތަ ެމުސްތަޤިއްލު ެމުއައްސަސާއަކަށް ެކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއެެ
ގެެ
މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ެދުސްތޫރީގޮތުން ެޖުޑިޝަލް ެސަރވިސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއިެ ،މިޒަމާނު ެ
ރީތައް ެޢާންމު ެއުޞޫލެއްގެ ެގޮތުގައި ެބިނާކުރެވިފައވަނީެ
މުތަކުގައި ެޕާރލަމެންޓަރީ ެއިންކުއެ ެ
ދުސްތޫރީ ެނިޒާ ެ
ން ެ
ވެރިކަންެހިންގުމުގެެބާރުެގެެމައްޗަށްެރަޤާބާކޮށްެޖަވާބުދާރީެކުރުވުމުގެެމަޤްޞަދުގައިެކަމާެ،އެހެންކަމު ެ
ފަނޑިޔާރުންެޕާރލަމެންޓުތަކަށް ެހާޒިރުކޮށްެޖަވާބުދާރީެކުރުވުމަކީެ،ޔުނައިޓެޑްެނޭޝަންސްއާެ،މި ެޒަމާނުގެެ
މުތަކުގައި ެޤަބޫލުކުރާ ެ"އިންޑިޕެންޑެންސް ެއޮފް ެޖަޖަސް ެއެންޑް ެޖުޑިޝަރީ" ެގެ ެމަފްހޫމާއިެ
ދީމްޤުރާތީ ެނިޒާ ެ
ކަނޑައެޅިގެން ެތަޢާރުޟުވާ ެކަމެއްކަމާެ ،މި ެސަބަބުތަކަށްޓަކާ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއިސްވެދިޔަ ެެ 99ވަނަެ
ދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެބާރުގައި ެހިމެނޭ ެކޯޓުތަކާއި ެއެެ
މާއްދާގެ ެއަޙްކާމްތައް ެތަޠްބީޤުކުރުމުގައި ެޢަ ެ
ކޯޓުތަކުގެެފަނޑިޔާރުންެއިސްތިސްނާެވެގެންވާކަންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮނަންކަމެވެެ .
ށ)ެދެވަނަެކަމަކީެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެއިސްވެެޙަވާލާދެވުނުެެ99ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެ
ޢީެ
ބުނެފައިވާ ެހެކިބަސް ެދިނުމުގެ ެމަފްހޫމަކީެ ،މަދަނީ ެއަދި ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތުގެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެޝަރު ެ
ކޯޓެއްގެެކުރިމަތީގައިެކަމެއްެޘާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެހެކިބަސްެދިނުމުގެެމަފްހޫމާއިެޚިލާފުެމަފްހޫމެއްެކަމާއިެ،
އެހެންކަމުން ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގަޔާއިެ ،މަދަނީ ެއަދި ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތުގެ ެޤާނޫނުގައި ެކަނޑައެޅިގެންވާެ،
މްތަކަކީ ެޕާރލަމެންޓަރީ ެއިންކުއެރީތަކުގައި ެހެކިބަސްދޭެ
ދިނުމުގެ ެއަޙްކާ ެ
ޢުވާއެއް ެޘާބިތުކުރުމަށް ެހެކިބަސް ެ
ދަ ެ
ކަމާެ،އެހެންނަމަވެސްެ ،ޕާރލަމެންޓަރީ ެއިންކުއެރީއެއްގައިެ
ވާ ެއަޙްކާމްތަކެއްެނޫން ެ
ހެކިންގެެމައްޗަށްެތަޠްބީޤު ެ
ދަެ
ހެކިބަސްދޭންެހާޒިރުކުރެވޭެމީހަކުެ،ދޮގުެހެކިދިނުންެފަދަެ،ނުވަތަެހާޒިރުވާންެއެންގުމުންެހާޒިރުނުވުންެފަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ޢަމަލުތަކަކީެ،ބައެއްެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެޕާރލަމެންޓުގެެޙުރުމަތް ެކަނޑާލުމުގެެ( contempt of the

ންެތަޖްރީމްެކުރެވިފައިވާެޢަމަލުތަކެއްެކަމުގައިވީނަމަވެސްެ،އެފަދަެކުށްތަކާއިެ،އެެ
ެ)parliamentކުށުގެެދަށު ެ
ކުށްތަކަށް ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއަދަބުތައް ެޤަނޫނަކުން ެކަނޑައަޅަންވާނީ ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއަޙްކާމްތަކާއިެ
ޚިލާފުނުވާނޭެގޮތެއްގެެމަތިންކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ނ)ެތިންވަނަެކަމަކީެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެއިސްވެެޙަވާލާދެވުނުެެ 99ވަނަެމާއްދާގެެދަށުންެ
މީހުންނާއި ެމުއައްސަސާތައް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެހާޒިރުވުމަށް ެއެންގުމުގެ ެބާރު ެއެ ެމަޖިލީހަށްެ
ލިބިގެންވަނީެ،ޙަޤީޤަތުގައިެ،ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެލިބިގެންވާެވެރިކަންެހިންގުމުގެެބާރުގެެމައްޗަށާއިެއެެ
ބާރުގައިެހިމެނޭެމުއައްސަސާތަކުގެެމައްޗަށްެރަޤާބާކޮށްެޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެެޢާންމުެއިޚްތިޞާޞްގެ ެދަށުންެ
ކަމާއި؛ މިގޮތުންެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުން ެތަފާތުެއިޖްތިމާޢީެ،އިޤްތިޞާދީެ،އަދިެސަލާމަތީެކަންތަކާގުޅިގެންެ
ކުރާެޕާރލަމެންޓާރީެއިންކުއެރީެތަކަށާއިެ،އެެއިންކުއެރީެތަކުގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްެތައްޔާރުކުރާެރިޕޯޓުތަކަށްެ
ބޭނުންވާ ެފަންނީ ެލަފާ ެއާއިެ ،މަޢުލޫމާތު ެހޯދުމަށާއިެ ،އަދި ެމިނޫންވެސް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
އިޚްތިޞާޞްގެ ެތެރެއިން ެކަންތައް ެނިންމުމަށް ެބޭނުންވާ ެމަޢުލޫމާތާއި ެލަފާ ެހޯދުމަށާއިެ ،ސުވާލުކުރުމަށާއިެ،
ހެކިބަސް ެހޯދުމަށާއިެ ،ލިޔުންތައް ެހޯދުމަށް ެމީހުން ެހާޒިރުކުރުމުގެ ެބާރު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށްެ
ލިބިގެންވާއިރުެ ،މި ެބާރު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެބޭނުންކުރާންވާނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ނަެ
ގެ ެދުސްތޫރީ ެޙައްޤުތަކަށް ެއުނިކަން ެނައަން ެ
ޤާނޫނުއަސާސީއން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ،ރައްޔިތުން ެ
ގޮތަކަށްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ެ)2.7އިސްވެެބަޔާންވެދިޔަެކަންތަކުގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެެ5/2013
(ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ17ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ(ށ)ެއާއިެ،
އެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދުސްތޫރިއްޔަތުކަމުގެ ެމައްޗަށް ެނަޒަރުކޮށް ެބެލިއިރު ެއަންނަނިވިެ
ކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ހ)ެެބުނެވިދިޔަެޤާނޫނުގެެެ17ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެކޮންމެެމީހަކަށްމެެ،ރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހަށްެނުވަތަ ެއެެމަޖިލީހުގެެކޮމިޓީއަކަށްެހާޒިރުވެެ،އެެމަޖިލީހުންެކަނޑައަޅާގޮތެއްގެެމަތިންެހެކިބަސްެ
ދިނުމަށާއިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެބޭނުންވާެކޮންމެެލިޔުމެއްެހުށަހެޅުމަށްެއެންގުމުގެެބާރުެއެެމަޖިލީހަށާއިެ
އެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެލިބިގެންވާ ެކަމަށް ެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ ،އެ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލިހަށް ެނުވަތަ ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެހާޒިރުވުމަށް ެވަކި ެމީހަކަށް ެނުވަތަ ެވަކި ެމުއައްސަސާއަކަށްެ
އެންގުމުގެެބާރުެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށާއިެއެެމަޖިލީހުގެެކޮމިޓީއަކަށްެލިބިގެންވާކަމަށްެބަޔާންވެގެންެއޮންނަެ
އި ެއެވަނީެ ،ޙަޤީޤަތުގައިެ،
އްދާގައި ެބަޔާންކުރެވިފަ ެ
އޮތުމަށް ެދުސްތޫރީގޮތުން ެނަޒަރުކުރާއިރުެ ،މި ެމާ ެ
ވާެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއިސްވެ ެޙަވާލާ ެދެވުނު ެެ 99ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެ(ށ) ެގައި ެބަޔާންވެގެން ެ
އަޙްކާމްތަކެއް ެކަމާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 99ވަނަ ެމާއްދާ ެގެ ެ(ހ) ެއާއި ެ(ށ) ެމާނަކުރެވެންވާނީ ެއިސްވެެ
ބަޔާންކުރެވިދިޔަެފަދައިންެ،މަޖިލީހަށްެއެެމާއްދާގެެދަށުންެހާޒިރުކުރުމުގެެބާރުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެތެރޭގައިެ
ގެ ެފަނޑިޔާރުން ެޝާމިލުނުވާގޮތަކަށްކަމާއި،
ޢަދްލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެބާރުގައި ެހިމެނޭ ެކޯޓުތަކު ެ
އެހެންކަމުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު ެެ 17ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއިެ
(ށ)ެވެސްެމާނަކުރެވެންވާނީެހަމަެއެެއުޞޫލުގެެމަތީންކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެ"މަޖިލީހަށް ެނުވަތަ ެއެެ
ނުގެ ެ ެެ 18ވަނަ ެމާއް ެ
ށ) ެބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫ ެ
ކޮމިޓީއަކަށް ެހާޒިރުކުރެވޭ ެމީހާއާ ެކުރެވޭ ެސުވާލުތަކަށް ެއެ ެމީހަކަށް ެއެނގިހުރި ެއެންމެެ
މަޖިލީހުގެ ެ ެ
ރަނގަޅަކަށް ެތެދުބަހުން ެޖަވާބު ެދޭންވާނެއެވެެ ".މިހެން ެބުނެފައި ެއޮންނައިރުެ ،މި ެނައްޞަކީވެސްެ
ވާެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެެ 99ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބަޔާންވެގެން ެ
އެ ެނައްޞަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީން ެފަރުދުންނަށް ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެއަސާސީެ
އިވާއިރުެ ެ ،
ނައްޞެއްކަމުގަ ެ
ހައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމަކާ ެނުލާެ ،މުޠްލަޤު ެގޮތަކަށް ެތަޠްބީޤު ެކުރެވިދާނެ ެނައްޞެއް ެނޫންކަމާއި؛
އެހެންކަމުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 28ވަނަ ެމާއްދާގައި ެ"ނޫސްވެރިކަންެ
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ކުރުމާއިެ ،މުއާޞަލާތީ ެވަސީލަތްތައް ެބޭނުންކުރުމުގެ ެމިނިވަންކަން ެކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބިގެންވެއެވެެ.
ގެތެރޭގައި ެޚަބަރާއިެ ،މަޢުލޫމާތާއިެ ،ފެންނަ ެގޮތްތަކާއިެ ،ޚިޔާލުތައް ެފާޅުކުރުމާއިެ ،ޝާއިޢުކުރުމާއިެ،
މީ ެ
ފެތުރުމުގެ ެމިނިވަންކަން ެހިމެނެއެވެެ .މިގޮތުން ެޝާއިޢުކުރާ ެނުވަތަ ެފަތުރާ ެނުވަތަ ެފާޅުކުރާ ެމަޢުލޫމާތެއްގެެ
މަޞްދަރު ެހާމަކުރުމަށް ެއެއްވެސް ެމީހަކަށް ެމަޖުބޫރުކޮށްގެނެއް ެނުވާނެއެވެެ ".މި ެފަދައިން ެކަނޑައަޅައިެ
ށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ99
ބަޔާންކޮށްފައި ެއޮންނަެ ،ނޫސްވެރިކަމުގެ ެމިނިވަންކަމަށް ެހުރަސް ެއެޅޭފަދަ ެގޮތަކަ ެ
ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ،ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ18ވަނަެމާއްދާގެެ
(ހ) ެމާނަކޮށްގެން ެނުވާނެކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 69ވަނަ ެމާއްދާއިންެ
އްޤަކަށްެނުވަތަެ
ނަންކަމާއިެ،އެެމާއްދާގައިެ"މިެޤާނޫނުއަސާސީގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެއެއްވެސްެޙަ ެ
އެނގެންެއޮ ެ
މިނިވަންކަމަކަށްެއުނިކަމެއްެލިބޭނެފަދަެޢަމަލެއްެކުރުމުގެެ،ނުވަތަެއެފަދަެޢަމަލެއްގައިެބައިވެރިވުމުގެެޙައްޤުެ
އެއްވެސްެމީހަކަށްެނުވަތަެޖަމާޢަތަކަށްެނުވަތަެދައުލަތަށްެލިބޭނޭފަދަެގޮތަކަށްެމިެޤާނޫނުއަސާސީގައިެހިމެނޭެ
އެއްވެސްެމާއްދާއެއްެމާނަކޮށްެނުވަތަެތަރުޖަމާކޮށްގެނެއްެނުވާނެއެވެެ".މިފަދައިންެބަޔާންވެގެންެއޮންނައިރުެ،
ޤާނޫނުއަސާސީން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމަކީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލިހަށް ެހާޒިރުކުރެވޭެ
މީހުންނަށްވެސްެއެއްވެސްެތަފާތުކުރުމަކާެނުލައި ،ލިބިދޭންެޖެހޭެމިނިވަންކަމާއިެ،ޙައްޤުތަކެއްކަންެއެނގެންެ
އޮވެއެވެެ .
ނ) ެ ެބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނުގެ ެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެ"މަޖިލީހުން ެނުވަތަެ
ކޮމިޓީއަކުންެސުވާލުކުރެވޭެމީހަކުެ،މިެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިވާެގޮތުގެމަތިންެޖަވާބުނުދީފިެހިނދެއްގައިެނުވަތަެ
ގެނައުމަށް ެއަންގާފައިވާ ެމީހާެ ،އެ ެލިޔުމެއް ެނުވަތަެ
ލިޔުމެއް ެނުވަތަ ެމަޢުލޫމާތެއް ެފޮނުވުމަށް ެނުވަތަ ެ ެ
މަޢުލޫމާތެއް ެނުފޮނުވައިފިނަމަެ ،ނުވަތަ ެނުގެނެސްފިނަމަެ ،އޭނާއަކީ ެމަޖިލީހުގެ ެއަމުރަށް ެނުކިޔަމަންތެރިވިެ
މީހެއްކަމުގައި ެބެލެވޭނެއެވެެ ".މިފަދައިން ެކަ ނޑައަޅައި ެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ ،އެ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެ"މިެ
މާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެބަޔާންކުރާފަދަ ެކަމެއް ެހިންގައިފިނަމަ ެއެ ެފަރާތެއްގެ ެއަދަބަކީ ެ(ެ 1,000/-އެއްހާސް)ެ
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ރުފިޔާ ެއާއި(ެ 3,000/-ެ،ތިންހާސް)ެރުފިޔާއާެދެމެދުގެެޢަދަދަކަށްެޖޫރިމާނާެކުރުމެވެެ.ނުވަތަެ(ެ 3ތިނެއް)ެ
ށްފައިެ
މަސްދުވަހާއި ެ(ެ 6ހައެއް) ެމަސްދުވާހާ ެދެމެދުގެ ެމުއްދަތަކަށް ެޖަލަށް ެލުމެވެެ ".މިފަދައިން ެބަޔާންކޮ ެ
އީެ
އޮންނަ ެއޮތުމަށް ެދުސްތޫރީގޮތުން ެބަލައިރުެ ،ޙަވާލާދެވުނު ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެއެވަނީ ެޖިނާ ެ
ކުށުގެެޢަމަލެއްެކަނޑައަޅާފައިކަމާއި ެއެެކުށަކީެމަޖިލީހުގެެއަމުރަށްެނުކިޔަމަންތެރިވުންެކަމާއިެ ،މަޖިލީހުގެެ
ކޮމިޓީއަކަށްެހާޒިރުކުރެވޭެ
އަމުރަކަށްެނުކިޔަމަންތެރިވުންެކަމުގައިެބެލެވޭނީ ެމަޖިލީހަށްެނުވަތަެއެެމަޖިލީހުގެެ ެ
މަ،
މީހާއާ ެކުރެވޭ ެސުވާލުތަކަށް ެއެ ެމީހަކަށް ެއެނގިހުރި ެއެންމެ ެރަނގަޅަކަށް ެތެދުބަހުން ެޖަވާބު ެނުދީފިނަ ެ
ނުވަތަ ެމަޖިލީހަށް ެލިޔުމެއް ެނުވަތަ ެމަޢުލޫމާތެއް ެފޮނުވުމަށް ެނުވަތަ ެގެނައުމަށް ެއަންގާފައިވާ ެމީހަކު ،އެެ
ދާގެ ެ(ނ) ެގައިެ
ލިޔުމެއް ެނުވަތަ ެމަޢުލޫމާތެއް ެނުފޮނުވައިފިނަމަ ،ނުވަތަ ެނުގެނެސްފިނަމަ ެކަމާއިެ ،އެ ެމާއް ެ
ބުކަމާެ ،އަދި ެއެ ެއަދަބުެ
ގެން ެއެވަނީ ެބުނެވިދިޔަފަދަ ެކުށެއްކޮށްފި ެމީހަކަށް ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއަދަ ެ
ބަޔާންވެ ެ
ކަނޑައެޅޭނީ ެޖިނާއީ ެއިޖުރާއާތުގެ ެދަށުން ެޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނެރަލް ެމެދުވެރިކޮށް ެޝަރީޢަތުންކަންެ
ބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނުގެ ެެ 29ވަނަ ެމާއްދާއިން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ބުނެވިދިޔަ ެފަދަ ެޖިނާއީ ެކުށެއްގެެ
ދުލުވެރިކަމާއެކުެ
ތުހުމަތުކުރެވޭ ެމީހަކަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 42ވަނަ ެމާއްދާއިން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެޢަ ެ
އިންޞާފުން ެޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ެޙައްޤާއިެ ،ކުށެއްކުރިކަމުގެ ެދަޢުވާ ެއުފުލިފައިވާ ެމީހުންނަށްެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 51ވަނަ ެމާއްދާއިން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެޙައްޤުތަކާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 56ވަނަެ
ނާފުކުރުމުގެ ެޙައްޤުފަދަ ެމުއްތަހަމަށް ެޖިނާއީ ެޢަދުލުގެެ
މާއްދާއިން ެކަށަވަރުކޮށްދިފައިވާ ެއިސްތިއު ެ
ނިޒާމުގެދަށުންެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެެެއެންމެހައިެޙައްޤުތައްެލިބިދެވެންވާނެކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ސްގައި ެއިސްތިޤުރާރުވެފައިވާެ
ރ) ެއިސްލާމީ ެޝަރީޢަތާއި ެޖިނާއީ ެޖުރިސްޕްރޫޑެން ެ
ބު ެކަނޑައަޅަނީ ެދައުލަތުގެެ
އުޞޫލުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރުެ ،އެއްވެސް ެޢަމަލެއް ެތަޖްރީމްކޮށް ެއެއަށް ެއަދަ ެ
ޢުގެެޖައުހަރީެމަޞްލަޙަތުތައްެޙިމާޔަތްކުރުމުގެެމަޤްޞަދުގައިެކަމަށްެ
ޖިނާއީެސިޔާސަތުގެެދަށުންެ ،މުޖުތަމަ ެ
ވުނު ެެ 18ވަނަެ
ވީހިނދުެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެއިސްވެ ެޙަވާލާދެ ެ
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ކުެ
ޣާގައި ެބަޔާންކޮށްެ ،ނޫސްވެރިޔަ ެ
މާއްދާގެ ެ(ނ) ެއިން ެއަދަބު ެކަނޑައެޅިގެންވާ ެކަންތައްތައް ެމުޠްލަޤު ެޞީ ެ
ޝާއިޢުކުރާެނުވަތަެފަތުރާެނުވަތަެފާޅުކުރާެމަޢުލޫމާތެއްގެެމަޞްދަރު ެބުނެވިދިޔަެެ 18ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެ
ހާމަކުރަން ެޖެހުމަކީެ ،ބުނެވިދިޔަ ެއުޞޫލާެ ،އަދި ެޤާނޫނުއަސާސިގެ ެެ 28ވަނަެ
އާއި ެ(ނ) ެގެ ެދަށުން ެ ެ
އިވާެނޫސްވެރިކަމުގެެމިނިވަންކަމުގެެއުޞޫލާއިެޚިލާފުކަމަކަށްެވާނެތީެ،ބުނެވިދިޔަެ
މާއްދާއިންެކަށަވަރުކޮށްދީފަ ެ
ެ18ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެއާއިެ(ނ)ެއަކީެޤާނޫނުއަސާސީއާއިެތަޢާރުޟުވާެއަކުރުތަކެއްކަންެފާހަގަކުރެވެއެވެ.
-3

ދަޢުވާއެއްގައި ެޚަޞްމުންެފައިޞަލާކުރުމަށްެނޭދޭކަމަކަށްެކޯޓުން ެފައިޞަލާކުރުންެ

މަނާކުރާެއުޞޫލަކީެޙަޤީޤަތުގައިެމަދަނީެއިޖުރާއާތުގެެއުޞޫލެއްކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،މިެމައްސަލާގައިެ
ޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުންނާއިެ ،މައްސަލާގައި ެތަދައްޚުލްވި ެފަރާތުން ެޤާނޫނުެ
ދަޢުވާކުރާ ެދައުލަތުގެ ެއެ ެ
ނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 11ވަނަެ
މާއްދާއާއިެ 16ެ ެ ،ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެ 17ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެ(ށ) ެއާއިެ 18ެ ،ވަނަ ެމާއްދާ ެގެެ
ދުސްތޫރިއްޔަތު ެކަމާމެދުެޠަޢުނުކޮށްެހުށަހަޅާފައިވާެމިެމައްސަލަެބެލުމުގެެތެރޭގައިެެ،ބުނެވިދިޔަެޤާނޫނުގެެ
ެ 3ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއާއިެ 13ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެއަކީވެސް ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެރިވިއުކުރަންެ
ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ 16ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގެ ެއަޙްކާމްތަކާެ
އެދިފައި ެނުވިނަމަވެސްެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނުގެ ެެ ެ 11
ދުލުެއިންޞާފުެޤާއިމުކުރުމަށްެހުރަސްއެޅިގެންެ
މަެޢަ ެ
މައުޟޫޢީގޮތުން ެގުޅިފައިވާެ،އަދިެއެެރިވިއުެނުކޮށްފިނަ ެ
ގެ ެތެރޭގައިެބުނެވިދިޔަެޤާނޫނުގެެެ 3ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެއާއިެ،
ހިނގާދާނެ ެމާއްދާތަކަކަށްވާތީެ،މިެމައްސަލާ ެ
ެ13ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެވަނީެރިވިއުެކުރެވިފައެވެެ ެ.
ޙުކުމްެ :
އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވުނު ެސަބަބުތައް ެއެހެން ެހުރުމާއެކުެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ5/2013
ގެ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއަކީެ
(ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޚިލާފު ެއަކުރެއް ެނޫންކަމަށާއިެ ،އެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 17ވަނަެ
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މާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ(ށ)ެމާނަކުރަންވާނީެ،އެެއަކުރުތަކުގައިެބަޔާންވެގެންވާ ެއަޙްކާމްތައްެޢަދުލުެއިންޞާފުެ
ޤާއިމުކުރުމުގެ ެބާރުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކޯޓުތަކުގެ ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމައްޗަށް ެނުހިނގާނެ ެއުޞޫލަކުންެ
ކަމަށާއިެ ،އަދި ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާ ެގެ ެ(ހ) ެމާނަކުރަންވާނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޅޭފަދަެ
ކަމުގެ ެމިނިވަންކަމަށް ެހުރަސްނޭ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 28ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެނޫސްވެރި ެ
ކަށްކަމަށް ެކަނޑައެޅުމާއެކުެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ގޮތަ ެ
އިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 3ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއާއިެ 11ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއިެެ،
ެ 13ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެއާއިެ 16ެ ،ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ 18ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއާއިެ ،އަދި ެެ 18ވަނަެ
ށްެ
މާއްދާގެ ެ(ނ) ެއަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފު ެބާޠިލު ެމާއްދާ ެތަކެއްކަމަ ެ
ކަނޑައަޅައިެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެއަޣުލަބިއްޔަތުންެޙުކުމްެކޮށްފީމެވެެ ެ.

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 | + 960 3008554Fax: :ފޯން+ 960 3009990 Tel::

ސަފްޙާ14ގެެ1

ޔު
ފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާންގެެތަފާތުވިެރަޢު ެ
މިއީ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެެ
ޤާނޫނު)ެގެެެ 17ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ(ށ)ެ ،އަދިެއެެޤާނޫނުގެެެ 18ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެބުނާެ
ބާރުތަކަކީެ،މުޠުލަޤުކޮށްެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެލިބިދީފައިވާެބާރުތަކެއްެނޫންކަމަށާއިެއެެދެމާއްދާގައިެބުނާެ
ބާރުތަކަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ެއެހެނިހެން ެބާރުތަކާއިެ ،އިމްތިޔާޒުތަކާއި ެޙައްޤުތަކާއެކު ެމާނަކުރެވެންޖެހޭެ
އަދި ެއެމައްޗަށް ެޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭ ެދެމާއްދާ ެކަމުގައްޔާެ ،އަދި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ11ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ(ށ)ެ ،އަދިެއެެޤާނޫނުގެެ
ެ 18ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެއަކީެޤާނޫނުއަސާސީއާެތަޢާރުޟުވާެމާއްދާތަކެއްކަމަށްެކަނޑައަޅައިދިނުމަށްެއެދިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 133ވަނަެމާއްދާގެެ(ބ)ެއަށްެޙަވާލާދީެޤާނޫނުެނަންބަރުެ
(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެ(ެ )1ވަނަ ެނަންބަރާއިެ
(ެ )3ވަނަ ެނަންބަރުގެ ެދަށުން ެދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެނަމުގައި ެއެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅިެމައްސަލައެކެވެެ.މިެމައްސަލަެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށައަޅާފައިވަނީެ
ެ12މާޗްެެ2013ގައެވެެ.
މިެމައްސަލައަށްެމޯލްޑިވްސްެމީޑިއާެކައުންސިލުންެވަނީެތަދައްޚުލްވެފައެވެެ .
މިެމައްސަލައިގައިެދަޢުވާެރައްދުވާެފަރާތެއްެނެތެވެެ .
މި ެމައްސަލައިގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ެމައްސަލައާެ
ގުޅުންހުރިެޤާނޫނުތަކަށާއިެއެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެއޮފީހުންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަށާއިެ
މޯލްޑިވްސް ެމީޑިއާ ެކައުންސިލުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއި ެއިންސާނީ ެޝަރަފާއި ެހަމަހަމަކަމާއިެ
މިނިވަންކަމަށްެބިނާކޮށްެއުފެދިފައިވާެ،ހުޅުވިގެންވާެޑިމޮކްރެޓިކްެމުޖްތަމަޢުތަކުންެޤަބޫލުކުރާެއުޞޫލުތަކަށްެ
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ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެވިސްނާބެލިއިރުެ ،އަންނަނިވި ެކަންތައްތައް ެއަހުރެންނަށް ެފާހަގަެ
ކުރެވެއެވެެ .
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
އިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 17ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ ،ކޮންމެ ެމީހަކުމެެ ،ރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހަށްެނުވަތަެއެެމަޖިލީހުގެެކޮމިޓީއަކަށްެހާޒިރުވެެ،އެެމަޖިލީހުންެކަނޑައަޅާެގޮތެއްގެމަތިންެހެކިބަސްެ
ދިނުމަށާއިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެބޭނުންވާެކޮންމެެލިޔުމެއްެހުށަހެޅުމަށްެއެންގުމުގެެބާރުެއެެމަޖިލީހަށްެ
ނުވަތަ ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެލިބިގެންވާކަމަށް ެބުނާބުނުމަށާއި ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެރައްޔިތުންގެެ
ވަތަ ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެހާޒިރުވުމަށް ެވަކި ެމީހަކަށް ެނުވަތަ ެވަކި ެމުއައްސަސާއަކަށްެ
މަޖިލީހަށް ެނު ެ
އެންގުމުގެެބާރުވެސްެލިބިގެންވާކަމަށްެބުނާބުނުމަށާއިެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ5/2013ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެ
ޖިލީހަށް ެނުވަތަ ެކޮމިޓީއަކަށްެ
އިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެމަ ެ
ހާޒިރުކުރެވޭެމީހާއާ ކުރެވޭެސުވާލުތަކަށްެއެެމީހަކަށްެއެނގިހުރިެއެންމެެރަނގަޅަކަށްެތެދުބަހުންެޖަވާބުދޭންެ
ވާނެކަމަށްެބުނާބުނުމަށްެބަލާއިރު؛ެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ99ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެ
ގެެނައްޞުގައިެކޮންމެެމީހަކަށްމެެ،ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެނުވަތަެއެެމަޖިލީހުގެެކޮމިޓީއަކަށްެހާޒިރުވެެ،
އެ ެމަޖިލީހުން ެކަނޑައަޅާ ެގޮތެއްގެމަތިން ެހެކިބަސް ެދިނުމަށާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެބޭނުންވާ ެކޮންމެެ
ރާ ެކޮންމެެސުވާލަކަށްމެެ
ލިޔުމެއްެހުށަހެޅުމަށްެއެންގިދާނެކަމަށާއިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެކޮންމެެމީހަކާެކު ެ
އެ ެމީހަކަށް ެއެނގިހުރި ެއެންމެ ެރަނގަޅަކަށް ެތެދުބަހުން ެޖަވާބުދޭންވާނެ ެކަމަށާއި ެއަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 99ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގެެނައްޞުގައިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެނުވަތަެ
އެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެހާޒިރުވުމަށް ެވަކި ެމީހަކަށް ެނުވަތަ ެވަކި ެމުއައްސަސާއަކަށް ެއެންގިދާނެކަމަށްެ
އޮތަތީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ17

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 | + 960 3008554Fax: :ފޯން+ 960 3009990 Tel::

ސަފްޙާ14ގެެ3

ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެ(ށ) ެއަދި ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއަކީ ެއެ މާއްދާތަކުގެެ
ނުވަތަެޒާތުގައިެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީއާެތަޢާރުޟުވާެމާއްދާތަކެއްކަމަށްެ
ޢިބާރާތުގައިެ ެ
އަހުރެންެނުދެކޭެކަމެވެެ .
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
އިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ 17ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ(ށ)ެއަދިެއެ ެޤާނޫނުގެެެ 18ވަނަެ
އެ މާއްދާތަކުގެ ެޢިބާރާތުގައި ެނުވަތަ ެޒާތުގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
މާއްދާގެ ެ(ހ) ެއަކީ ެ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެތަޢާރުޟުވާ ެމާއްދާތަކެއްކަމަށް ެއަހުރެން ެނުދެކުނަސްެ ،އެ ެމާއްދާތައް ެތަންފީޒުކުރުމުގައިެ
ދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ެޝަކުވާބަލައިެ ،އެ ެމައްޗަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެބަހެއްެ
ބުނަންޖެހޭކަމަށްެއަހުރެންެދެކޭކަމާއިެ،މިގޮތުންެއަހުރެންެބުނަންެބޭނުންެވަނީެ :
ެ .1ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެނުވަތަ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެހާޒިރުވެެ
ހެކިބަސް ެދިނުމަށް ެއެއްވެސް ެމީހަކަށް ެނުވަތަ ެއެއްވެސް ެމުއައްސަސާއަކަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންެ
އަންގައިފިނަމަެ ،އެެމީހަކުެނުވަތަެއެެމުއައްސަސާއަކުންެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއެންގުމަށްެއިޖާބަދީެ،އެެ
މަޖިލީހަށްެނުވަތަެއެެމަޖިލީހުގެެކޮމިޓީއަށްެހާޒިރުވާންވާނެެކަމެވެެ .
ެ .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 99ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނާެ
ގޮތުގެމަތިންެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެނުވަތަ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެމީހަކު ެހާޒިރުކޮށްެ
ސުވާލުކުރާ ެކުރުމަކީ ެޖިނާއީ ެތަޙުޤީޤެއްކުރުން ެނޫންކަމާއި ެއެއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބުނާ ެގޮތުގެމަތިން ެހެކިބަސްދިނުމަށް ެނުވަތަ ެ"ޓެސްޓިފައި" ެ)ެ (testifyކުރުމަށްެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެހާޒިރުކުރުން ެކަމާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެނުވަތަ ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށްެ
މީހަކުެހާޒިރުކޮށްފިނަމަެ،އެެމަޖިލީހުންެކަނޑައަޅާެގޮތެއްގެމަތިންެއެެމީހަކާެކުރެވޭެކޮންމެެސުވާލަކަށްމެެ،
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ތެދުބަހުން ެޖަވާބުދޭންވާނެކަމާއި ެއަދި ެއެ ެމަޖިލީހުން ެއަންގާެ
އެ ެމީހަކަށް ެއެނގިހުރި ެއެންމެ ެރަނގަޅަކަށް ެ ެ
ކޮންމެެލިޔުމެއްެއެެމަޖިލީހަށްެހުށަހަޅަންވާނެެކަމެވެެ .
ެ .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 69ވަނަ ެމާއްދާގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެއެއްވެސްެޙައްޤަކަށްެނުވަތަެމިނިވަންކަމަކަށްެއުނިކަމެއްެ
ލިބޭނެެފަދަެޢަމަލެއްކުރުމުގެެ،ނުވަތަެއެފަދަެޢަމަލެއްގައިެބައިވެރިވުމުގެެޙައްޤުެއެއްވެސްެމީހަކަށްެނުވަތަެ
ޖަމާޢަތަކަށްެނުވަތަެދައުލަތަށްެލިބޭނޭފަދަެގޮތަކަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނާނުއަސާސީގައިެހިމެނޭެ
އެއްވެސްެމާއްދާއެއްެމާނަކޮށްެނުވަތަެތަރުޖަމާކޮށްގެންެނުވާނެކަމަށްެއޮތަތީެ،ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެނުވަތަެ
ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެކޮމިޓީއަކަށްެމީހަކުެހާޒިރުކޮށްެ ،އެެމަޖިލީހުންެކަނޑައަޅާެގޮތެއްގެމަތިންެހެކިބަސްެ
ހޯދުމުގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި ެބުނާ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއިެ
މިނިވަންކަމާބެހޭ ެމާއްދާތަކަށް ެއުނިކަން ެލިބޭފަދަ ެގޮތަކަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެޢަމަލުކޮށްގެން ެނުވާނެެ
ކަމެވެެ .
ެ .4ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގައިވެސް ެއަދި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއެއްވެސްެ
ކޮމިޓީއެއްގައިވެސް ެއެއްވެސް ެމީހަކަށް ެ"ސެލްފް ެއިންކްރިމިނޭޓިންގ ެއެވިޑެންސް" ެ("Self-
)" incriminating Evidenceނުވަތަ ެދޭ ެހެކިބަހެއްގެ ެސަބަބުން ެއެ ެމީހެއްގެ ެމައްޗަށް ެޖިނާއީެ
ދަޢުވާއެއްެއުފުލިދާފަދަެހެކިބަހެއްެދިނުމަށްެމަޖުބޫރުެނުކުރެވޭނެެކަމެވެެ .
ެ .5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 68ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކޯޓުތަކުންނާއިެ
ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ
ޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަން ެމާނަކުރުމުގައްޔާއި ެލިބިދިނުމުގައިެ ،އިންސާނީ ެޝަރަފާއި ެހަމަހަމަކަމާއިެ
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މިނިވަންކަމަށް ެބިނާކޮށް ެއުފެދިފައިވާެ ،ހުޅުވިގެންވާ ެދިމިޤްރާޠީ ެމުޖްތަމަޢުތަކުން ެޤަބޫލުކުރާ ެއުޞޫލުތަކަށްެ
ރިޢާޔަތްކޮށްެއެެއުޞޫލުތައްެނަގަހައްޓަންވާނެކަމަށްެބުނާެކަމެވެެ .
އިެ
ެ .6އަހުރެން ެކުރި ެދިރާސާތަކުން ެދައްކަނީެ ،އިންސާނީ ެޝަރަފާއި ެހަމަހަމަކަމާ ެ
މިނިވަންކަމަށް ެބިނާކޮށް ެއުފެދިފައިވާ ެޑިމޮކްރަޓިކް ެމުޖްތަމައުތަކުގެ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލިސް ެނުވަތަެ
ޕާލިމަންޓްތަކުގައި ެވެސް"ެ ،ސެލްފް ެއިންކްރިމިނޭޓިންގ ެއެވިޑެންސް" ެ ("Self-incriminating
ކަން ެލިބޭނެ ެއެއްވެސްެ
)"ެ Evidenceދިނުމަށް ެމަޖުބޫރު ެނުކުރެވޭ ެކަމާއި ެއަދި ެއަސާސީ ެޙައްޤަކަށް ެއުނި ެ
ޢަމަލެއްެޕާލިމަންޓްތަކަށްެވެސްެނުކުރެވޭެކަމެވެެ.ޔުނައިޓެޑްެސްޓޭޓްސްެއޮފްެއެމެރިކާގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެ
އަންނަނިވިެމައްސަލައަށްެބާލާއިރުެ،އެެމައްސަލައިގައިެބުނެފައިެވަނީ:
ެެ"Congress, in common with all branches of the Government, must exercise its
powers subject to the limitations placed by the Constitution on governmental
"ެ action, more particularly ... the relevant limitations of the Bill of Rights
)ެ Barenblatt v. United States, 360 U.S. 109,112 (1959
(މާނަޔަކީެ ،ސަރުކާރު ެމުއައްސަސާތަކެކޭ ެއެއްފަދައިން ެކޮންގްރެސް ެ(އެމެރިކާގެ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލިސްެ
ނުވަތަ ެޕާލިމަންޓް) ެއަށް ެލިބިފައިވާ ެބާރު ެބޭނުންކުރަންވާނީ ެޤާނޫނުއަސާސީން ެސަރުކާރުގެ ެޢަމަލުތައްެ
ބަހައްޓަންެކަނޑައަޅާފައިވާެއިމުގެެތެރޭގައިެކަމާއިެ،ވަކިންެޚާއްޞަކޮށްެެ...ބިލްެއޮފްެރައިޓްސްެ(އަސާސީެ
ޙައްޤުތަކުގެެބާބު)ެއިންެކަނޑައަޅާފައިވާެއިންތަކުގެެތެރޭގައިެކަމެވެެ ).
ެ.7ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެނުވަތަެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެކޮމިޓީއަކުންެކުރާެސުވާލަކަށްެ
ދޭެޖަވާބަކުންެނުވަތަެހުށައަޅަންެއަންގާެލިޔުމަކުންެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެދެވަނަެ
ބާބުގައި ެބުނާ ެއަސާސީ ެޙައްޤަކަށް ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމަކަށް ެއުނިކަން ެލިބޭކަމަށްދެކޭ ެމީހާެ ،ރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހުގައިެ ،ނުވަތަ ެއެ ެސުވާލުކުރާެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީގައި ެއެ ެވާހަކަ ެބުނަންވާނެ ެކަމަށްެ
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އަހުރެން ެދެކޭކަމާއި ެއެ ެބުނާބުނުމަކުން ެއެކަނިެ ،އެ ެމީހަކުެ ،އެ ެސުވާލަކަށް ެޖަވާބު ެދިނުމުން ެނުވަތަ ެއެެ
ލިޔުމެއްެހުށަހެޅުމުންެދާއިމަށްެބަރީޢަވެވުނީެނޫންކަމާއިެއެެމީހަކުެއެެބުނާބުނުންެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެ
ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ެނަމަެ ،އެމީހަކު ެއެ ެބުނާބުނުމާ ެމެދު ެގޮތެއް ެނިންމުމަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށްެ ،އެކަމުގެެ
އިޙްތިޞާސް ެއޮތް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޝަރުޢީ ެކޯޓަކަށްެ ،އެ ެމައްސަލަ ެހުށައެޅިދާނެކަމާއި ެރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހުން ެއެފަދަ ެމައްސަލައެއްެ ،ކަމުގެ ެއިޙްތިޞާސް ެއޮތް ެކޯޓަކަށް ެހުށައަޅައިފިނަމަ ެއެ ެކަމުގައިެ
ކުންމެެ
ގޮތެއްނިންމާނީ ެއެ ެކޯޓަކުން ެކަމާއި ެއަދި ެއެ ެކޯޓުން ެއަންގާ ެގޮތެއްގެ ެމަތިން ެހުރިހާފަރާތަ ެ
ޢަމަލުކުރަންވާނެެކަމެވެެ .
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައިގެ ެތެރެއަށް ެތަދައްޚުލްވިެ ،މޯލްޑިވްސް ެމީޑިއާެ
ކައުންސިލުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދެއްކިވާހަކަތަކާެގުޅިގެންެއަހުރެންެ
ބުނާނީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ5/2013ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ17
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެ(ށ) ެއަދި ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއެ ެގޮތަށް ެއޮތުމަކުންެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 28ވަނަ ެމާއްދާއިންެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެނޫސްވެރިކަމުގެެ
މިނިވަންކަމަކަށް ެއެއްވެސް ެއުނިކަމެއް ެނާންނާނެކަމަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ދެވަނަެބާބުގައިެހިމެނޭެެ 28ވަނަެމާއްދާއިންެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެނޫސްވެރިކަމުގެެމިނިވަންކަމުގެެތެރޭގައިެ
ޝާއިޢުކުރާ ެނުވަތަ ެފަތުރާ ެނުވަތަ ެފާޅުކުރާ ެމަޢުލޫމާތެއްގެ ެމަސްދަރު ެހާމަކުރުމަށްެ ،އެއްވެސް ެމީހަކަށްެ
މަޖުބޫރުެނުކުރެވޭނެެކަމެވެެ .
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
އިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެ(ށ) ެއަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީއާެތަޢާރުޟުވާ ެމާއްދާތަކެއްކަމަށްެކަނޑައަޅައިދިނުމަށްވެސްެދިވެހިެދައުލަތުގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ފަރާތުން ެއެދޭ ެކަމާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެެ
ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެމާއްދާގައި ެބުނަނީެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ޖަލްސާއަކަށް ެނުވަތަ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެނުވަތަ ެމަޖިލީހުގެ ެރަސްމީ ެމަސައްކަތަކަށް ެހުރަސްއެޅޭފަދަެ
ގޮތަކަށް ،ޝަރުޢީ ެކޯޓަކަށް ެނުވަތަ ެއެހެންވެސް ެމުއައްސަސާއަކަށް ެމެންބަރަކު ެހާޒިރުކޮށްގެން ެނުވާނެެ
ކަމަށާއި ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެބުނަނީ ެތަޙުޤީޤަކަށް ެނުވަތަ ެޝަރީޢަތަށް ެހާޒިރުވުމުގެ ެލިޔުމެއްެ
މަޖިލިސްކުރާެގޭގައިެމެންބަރަކުެހުއްޓާެޙަވާލުެނުކުރެވޭނެެކަމަށެވެެ .
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
އިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ 11ވަނަެމާއްދާެރިވިއުެކުރުމުގައިެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ5/2013
(ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ 12ވަނަެމާއްދާެ(ހައްޔަރުކުރުން)ެ13ެ،
ވަނަެމާއްދާެ(މެންބަރުންެބަންދުކުރުމާއިެދޫކޮށްލުން)ެ 14ެ،ވަނަެމާއްދާެ(އިމްތިޔާޒުެކޮމިޓީެބައްދަލުވުން)ެ
ެ 15ވަނަ ެމާއްދާ ެ(އިމްތިޔާޒު ެކޮމިޓީ ެމައްސަލަ ެބަލައިެ ،ރިޕޯޓު ެހުށަހެޅުން) ެއަދި ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާެ
(ޖަލްސާއަށްެހާޒިރުވުމުގެެޙައްޤު)ެއަށްެއަހުރެންެބަލާފައިވާނެެކަމެވެެ .
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ލީހުގެެ
އިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބުނަނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖި ެ
ޖަލްސާއަކަށް ެނުވަތަ ެމަޖިލީހުގެ ެކޮމިޓީއަކަށް ެނުވަތަ ެމަޖިލީހުގެ ެރަސްމީ ެމަސައްކަތަކަށް ެހުރަސްއެޅޭފަދަެ
ގޮތަކަށްެ ،އަހުރެން ެތަކުރާރުކުރަން؛ ެރަސްމީ ެމަސައްކަތަކަށް ެހުރަސްއެޅޭފަދަ ެގޮތަކަށް ،ޝަރުޢީ ެކޯޓަކަށްެ
ނުވަތަ ެއެހެންވެސް ެމުއައްސަސާއަކަށް ެމެންބަރަކު ެހާޒިރުކޮށްގެން ެނުވާނެ ެވާހަކަ ެކަމާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާ ެއިންެ
ފެށިގެން ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާގެ ެނިޔަލަށް ެއެ ެބުނާ ެއުޞޫލުތަކަކީ ެދުނިޔޭގެ ެމިނިވަންކަމަށް ެބިނާކޮށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives|Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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އުފެދިފައިވާ ެޑިމޮކްރެޓިކް ެނިޒާމްތަކަށް ެއައު ެއުޞޫލުތަކެއް ެނޫންކަމާއި ެދުނިޔޭގެ ެތަފާތު ެމިނިވަންެ
ޑިމޮކްރެޓިކް ެމުޖްތަމަޢު ެތަކުގައި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެނުވަތަ ެ"ޕާލިމެންޓް" ެގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެ
މެންބަރުން ެބަންދުކުރުމާއި ެދޫކުރުމުގައި ެޢަމަލުކުރާ ެމަފްހޫމްތައް ެޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސް ެއަދިެ
ޤާނޫނުގައިވެސް ެއަދި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެނުވަތަ ެޕާލިމަންޓުގެ ެޤަވާޢިދުގައިވެސް ެހިމަނާފައިެ
އެބަހުރިކަމާއިެމިެގޮތުންެޔުނައިޓެޑްެސްޓޭޓްސްެއޮފްެއެމެރިކާގެެޤާނޫނުއަސާސީއަށްެބަލާއިރުެ،އެމެރިކާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއާޓިކަލް ެެ 1ގެ ެސެކްޝަން ެެ 6ގެ ެކޮލޯސް ެެ 1ގައި ެބުނަނީެ ،އެ ެމާއްދާގައި ެއެ ެބުނާެ
ބަޣާވާތް ެކުރުމާއި ެ"ފެލޮނީ" ެއަދި ެ"ބްރީޗް ެއޮފް ެޕީސް" ެގެ ެކުށައް ެނޫނީ ެކޮންގްރެސްގެ ެމެންބަރުންެ،
ކޮންގްރެސްގެ ެދައުރުތެރޭ ެކޮންގްރެސްއަށް ެހާޒިރުވެ ެތިއްބާ ެއަދި ެމަޖިލިސްކުރާގެއަށް ެއަންނަނިކޮށް ެނުވަތަެ
ރެވޭެކަމެވެެ .
މަޖިލިސްކުރާގެެއިންެއެނބުރިެދަނިކޮށް ،ހައްޔަރުެނުކު ެ
"...They (Senators and Representatives) shall in all Cases, except Treason,
Felony and Breach of the Peace, be privileged from Arrest during their
Attendance at the Session of their respective Houses, and in going to and
returning from the same; and for any Speech or Debate in either House, they
"shall not be questioned in any other Place.

(ކ)ެހަތްވަނަެކަމަކީެ،އިންޑިޔާގެެލޮކްެސަބާެނުވަތަެެއިންޑިޔާގެެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެ
އިންޑިޔާގެ ެލޮކް ެސަބާގެެ
ޤަވާޢިދުގެ ެެ 229ވަނަ ެމާއްދާއިން ެފެށިގެން ެެ 233ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެބަލާއިރުެ ެ ،
ޤަވާޢިދުގެ ެެ 299ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނަނީެ ،އިންޑިޔާގެ ެލޮކް ެސަބާގެ ެމެންބަރަކު ެޖިނާއީ ެކުށެއްގެެ
ތުހުމަތުގައި ެނުވަތަ ެކޯޓަކުން ެކުރާ ެޙުކުމަކާ ެގުޅިގެން ެނުވަތަ ެވެރިކަން ެހިންގާ ެފަރާތުން ެނެރޭ ެއަމުރެއްގެެ
ސްެ ،އެ ެބަންދުކުރި ެފަރާތުން ެލޮކް ެސަބާގެ ެރައީސަށްެ ،ބަންދު ެކުރި ެސަބަބާއިެ
ދަށުން ެބަންދުކުރި ެނަމަވެ ެ
ބަންދުކޮށްފައިެހުރިތަނާއެކުެވަގުތުންެއަންގަންވާނެެކަމަށާއިެއަދިެެ230ވަނަެމާއްދާގައިެބުނަނީެއިންޑިޔާގެެ
ލޮކް ެސަބާގެ ެމެންބަރަކު ެބަންދުން ެދޫކޮށްލައިފިނަމަ ެއެކަންވެސް ެލޮކް ެސަބާގެ ެރައީސަށްެ ،އެ ެދޫކޮށްލިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ެ،ީނ
ެ ަ ެވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނ231ެ ެފަރާތުން ެއަންގަންވާނެކަމަށާއި ެއަދި ެއިންޑިޔާގެ ެލޮކް ެސަބާގެ ެޤަވާޢިދުގ
ެާ ެވަނަ ެމާއްދ229ެ ްއިންޑިޔާގެ ެލޮކް ެސަބާގެ ެމެންބަރަކު ެބަންދުކުރިކަން ެނުވަތަ ެބަންދުން ެދޫކޮށްލިކަނ
ެް ެވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެލޮކް ެސަބާގެ ެރައީސަށް ެއެންގީ ެލޮކް ެސަބާގެ ެސެޝަނެއ230ެ ަނުވަތ
ެްހިނގަނިކޮށްނަމަ ެއެ ެއެންގި ެއެންގުން ެލޮކް ެސަބާގެ ެއެ ެސެޝަންގައި ެއިއްވަންވާނެކަމަށާއި ެސެޝަނެއ
ެިނުހިނގާނަމަެމަޖިލީހުގެެމެންބަރުންގެެމަޢުލޫމާތަށްޓަކައިެއެެމަޢުލޫމާތުެޕަބްލިޝްެކުރަންވާނެކަމަށާއިެއަދ
ެެ ެވަނަ ެމާއްދާ ެބުނަނީ ެއިންޑިޔާގެ ެލޮކް ެސަބާގެ ެހަރިންމަތެރޭގައި ެމެންބަރަކު ެހުއްޓައި ެލޮކް ެސަބާގ232
ެެެވަނަެމާއްދާގައިެބުނަނީެލޮކްެސަބާގ233ެިރައީސްގެެހުއްދަނެތިެމެންބަރަކުެހައްޔަރުެނުކުރެވޭނެެކަމަށާއ
ެްހަރިންމަތެރޭގައި ެމެންބަރަކުެހުއްޓައި ެމަދަނީެއަދިެޖިނާއީ ެ"ލީގަލް ެޕްރޮސެސް" ެ(ކޯޓުން ެއަންގާ ެއެންގުނ
ެ .ެނުވަތަެއަމުރު)ެލޮކްެސަބާގެެރައީސްގެެހުއްދަނެތިެ މެންބަރަކާެޙަވާލުެނުކުރެވޭނެެކަމަށެވ
INTIMATION TO SPEAKER REGARDING ARREST, DETENTION ETC.
AND RELEASE OF MEMBER
Intimation regarding arrest, detention etc. of member
229. When a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence
or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under an executive
order, the committing judge, magistrate or executive authority, as the case may
be, shall immediately intimate such fact to the Speaker indicating the reasons
for the arrest, detention or conviction, as the case may be, as also the place of
detention or imprisonment of the member in the appropriate form set out in the
Third Schedule.
Intimation regarding release of member
230. When a member is arrested and after conviction released on bail pending
an appeal or otherwise released, such fact shall also be intimated to the Speaker
by the authority concerned in the appropriate form set out in the Third Schedule.

Treatment of communications regarding arrest, detention, release etc.
ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖ
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231. As soon as may be, the Speaker shall, after he has received a
communication referred to in rule 229 or rule 230, read it out in the House if in
session, or if the House is not in session, direct that it may be published in the
Bulletin for the information of the members:
Provided that if the intimation of the release of a member either on bail or by
discharge on appeal is received before the House has been informed of the
original arrest, the fact of his arrest, or his subsequent release or discharge may
not be intimated to the House by the Speaker.
PROCEDURE REGARDING ARREST AND SERVICE OF LEGAL
PROCESS WITHIN PRECINCTS OF THE HOUSE
Arrest within precincts of House
232. No arrest shall be made within the precincts of the House without
obtaining the permission of the Speaker.
233. A legal process, civil or criminal, shall not be served within the precincts
of the House without obtaining the permission of the Speaker.

ެެއޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެމެންބަރުންގ
ް ަެއެމެރިކާެއާއިެއިންޑިޔާގައިެރ،ީ(އ)ެއަށްވަނަެކަމަކ
ެެ ެއެމެރިކާގ،ުއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބަންދުކުރުމާއި ެދޫކޮށްލުމާއި ެގުޅޭގޮތުން ެހުރި ެއިޖްރާއާތުތަކަށް ެބަލާއިރ
ެޭގްރެސްގެ ެދައުރުގެތެރ
ެ ް ެކޮނ،ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ެއެ ެބުނާ ެތިން ެކުށައް ެނޫނީ ެކޮންގްރެސްގެ ެމެންބަރުނ
ެްކޮންގްރެސްއަށް ެހާޒިރުވެ ެތިއްބާ ެއަދި ެމަޖިލިސްކުރާގެ ެއަށް ެއަންނަނިކޮށް ެނުވަތަ ެމަޖިލިސްކުރާގެއިނ
ެަ ހައްޔަރު ެނުކުރެވޭ ެކަމާއި ެއިންޑިޔާގެ ެލޮކް ެސަބާގެ ެމެންބަރަކު ެހައްޔަރު ެކޮށްފިނަމ،ްއެނބުރި ެދަނިކޮށ
ެްގަންޖެހޭކަމާއިެއަދިެއެންގުމުންެޢަމަލުކުރަންވީެއިޖްރާއާތުތައ
ެ ްއެކަންެލޮކްެސަބާގެެރައީސަށްެވަގުތުންެއަނ
ެުވެސް ެލޮކް ެސަބާގެ ެޤަވާޢިދުގައި ެހިމަނާފައިވާކަމާއި ެއިންޑިޔާގެ ެލޮކް ެސަބާގެ ެހަރިންމަތެރޭގައި ެމެންބަރަކ
ެީހުއްޓައި ެލޮކް ެސަބާގެ ެރައީސްގެ ެހުއްދަނެތި ެމެންބަރަކު ެހައްޔަރު ެނުކުރެވޭކަމާއި ެމަދަނީ ެއަދި ެޖިނާއ
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"ލީގަލްެޕްރޮސެސް"ެ(ކޯޓުންެއަންގާެއެންގުންެނުވަތަެއަމުރު)ެލޮކްެސަބާގެެހަރިންމަެތެރޭގައިެމެންބަރަކުެ
ހުއްޓައިެ،ލޮކްެސަބާގެެރައީސްގެެހުއްދަނެތިެ،މެންބަރަކާެޙަވާލުެނުކުރެވޭެކަމެވެ.
(ވ) ެނުވަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
އިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގައި ެބުނާ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެމެންބަރުން ެބަންދުކުރުމާއި ެދޫކޮށްލުމުގެެ
އިޖްރާއަތަކީ ެއިންސާނީ ެޝަރަފާއި ެހަމަހަމަކަމާއި ެމިނިވަންކަމަށް ެބިނާކޮށް ެއުފެދިފައިވާ ެޑިމޮކްރަސީތަކުގައިެ
އެކަން ެއޮންނަގޮތާއި ެޚިލާފު ެއުފެއްދުމެއް ެނޫންކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުން ެހައްޔަރުކުރުމާއިެ
ދޫކުރުމުގައިެއެކިެޤައުމުގައިެޢަމަލުެކުރަމުންގެންދާެއުޞޫލުތަކުގައިެތަފާތުތަކެއްެހުރިނަމަވެސްެ،އިންސާނީެ
ޝަރަފާއިެހަމަހަމަކަމާއިެމިނިވަންކަމަށްެބިނާކޮށްެއުފެދިފައިވާެދުނިޔޭގެ ެޑިމޮކްރަސީތަކުގައިެ،ރައްޔިތުންގެެ
މެންބަރުންނަށްެއިތުރުެއިމްތިޔާޒުެލިބިދޭެކަމެވެެ .
މަޖިލީހުގެެ ެ
(މ) ެދިހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
އިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެދަށުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންނަށް ެއިމްތިޔާޒުެ
ދީފައިވަނީެއެެމެންބަރުންގެެޒާތީެނުވަތަެއަމިއްލަެފައިދާއަށްެމަގުފަހިެކޮށްދިނުމަށްެނުވަތަެޖިނާއީެކުށުންެ
ބަރީޢަވެ ެތިބުމަށް ެނޫންކަމާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންނަކީވެސް ެއެނޫން ެއެހެން ެމީހުންނެކޭެ
އެއްފަދައިން ެޖިނާއީ ެޢަދުލުން ެއެއްކިބާވެ ެތިބެވޭނެ ެބައެއް ެނޫންކަމާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
މެންބަރުންނަށް ެލިބިދޭ ެއިމްތިޔާޒަކީެ ،އެ ެމީހުންގެ ެމައްޗަށް ެޖިނާއީ ެތަޙުޤީޤު ެނުކުރެވުން ެނޫންކަމާއި ެއަދިެ
ޢަދުލު ެއިންޞާފުގެ ެކުރިމައްޗަށް ެއެ ެމީހުން ެހާޒިރު ެނުކުރެވުން ެނޫންކަމާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ލާފު ެއެއްވެސް ެޢަމަލެއްެ
މެންބަރަކުވެސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެޤާނޫނާ ެޚި ެ
ކޮށްފިނަމަ ެޤާނޫނުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއެ ެމެންބަރަކު ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރާ ެފަރާތުގެ ެކުރިމައްޗަށްެ
ހާޒިރުކޮށްެ ،އިންޞާފުން ެއަދަބު ެކަނޑައަޅަންޖެހޭނެކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޝަރުޢީ ެކޯޓުތަކުން ެޖިނާއީެ
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ކުށްކުރާެކޮންމެެމީހެއްގެެމައްޗަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެޤާނޫނާއިެއިސްލާމީެޝަރީޢަތުގައިވާެގޮތުގެމަތިންެއަދަބުެ
ކަނޑައަޅާންޖެހޭނެެކަމެވެެ .
(ފ) ެއެގާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންނަށް ެއިމްތިޔާޒު ެދިނުމުގެެ
ރިޓީެ
ބޭނުމަކީެ ،ޤާނޫނު ެހެދުމުގެ ެމަރުޙަލާގެ ެމިނިވަންކަމާއި ެނަޒާހަތްތެރިކަން ެނުވަތަ ެއިންޓެގް ެ
ރައްކާތެރިކަމާއެކުެނެގެހެއްޓުންކަމާެއަދިެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 5ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ 6ވަނަެމާއްދާެއަދިެެ7
ވަނަ ެމާއްދާއިން ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެ"ސެޕެރޭޝަން ެއޮފް ެޕަވާރސް" ެނުވަތަ ެތިންބާރު ެވަކިކުރެވިފައިވާެ
އުޞޫލުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހާ ެމަތިކޮށްފައިވާ ެޤާނޫނު ެހެދުމުގެ ެޤާނޫނީ ެވާޖިބު ެއަދާކުރުމަށްެ
މަގުފަހިކޮށްދިނުންެކަމެވެެ .
(ދ) ެބާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީން ެރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހާ ެމަތިކޮށްފައިވާ ެޤާނޫނީ ެވާޖިބަށް ެހުރަސްއެޅޭ ެގޮތައް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންގެެ
އިމްތިޔާޒު ެހަނިކުރުމަކީ ،އަހުރެން ެދެކޭގޮތުގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެރޫޙާެ
ޚިލާފުކަމެއްެކަމާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެދެވަނަެބާބުގައިެބުނާެއެއްވެސްެޙައްޤެއްެ
ނުވަތަެމިނިވަންކަމެއްެޤާނޫނަކުންެވިއަސްެހިފެހެއްޓިފައިވަނީެރަނގަޅަށްތޯެކަނޑައެޅުމުގައި ެކޯޓުންެއެކަމާެ
ގުޅޭ ެހުރިހައި ެކަންތައްތަކަށް ެފުރިހަމައަށް ެރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ ެކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައެޅިގެން ެބުނާތީެ ،ދިވެހި ެދައުލަތުގައި ެހިމެނޭ ެތިންބާރުގެެ
އިރުެ ،އަހުރެންނަށް ެވިސްނެނީ؛ ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
އަދުގެ ެއުޅުމާ ެގުޅުމުގެ ެމައްޗަށް ެއަހުރެން ެވިސްނާ ެ
(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ 11ވަނަެމާއްދާއިންެފެށިގެންެ
ެ 16ވަނަ ެމާއްދާގެ ެނިޔަލަށް ެއެހުރި ެއިޖްރާއާތުތައް ެމާބޮޑަށް ެހަނިކޮށްފިނަމަ ެނުވަތަ ެހިފަހައްޓައިފިނަމަެ
ފިނަމަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެ"ސެޕެރޭޝަންެ
ނުވަތަ ެއުވާލައި ެ
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އޮފްެޕަވަރސް"ެއަދިެދައުލަތުގެެއެއްބާރުެއަނެއްެބާރުގެެމައްޗަށްެއޮންނަެ"ޗެކްސްެއެންޑްެބެލެންސަސް"ެ
ތިން ެދައުލަތް ެހިންގުމަށްެ
ގެ ެބެލެންސް ެގެއްލި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެބުނާގޮތުގެމަ ެ
ބުރޫއަރާނެެކަމެވެެ .
(ތ) ެތޭރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުންެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
މެންބަރުންނަށްެޤާނޫނުންެދީފައިވާެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތައްެނަހަމަެގޮތުގައިެބޭނުންކޮށްގެންެނުވާނެކަމެވެެ ެ.
(ލ) ެސާދަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
އިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެެޤާނޫނު) ެގެެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއަކީވެސްެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފު ެމާއްދާއެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެދިނުމަށް ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެއެދިފައިވާކަމާއި ެއެެ
މާއްދާއަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެމާއްދާގައި ެބުނަނީ ެމަޖިލީހުގެ ެނުވަތަ ެކޮމެޓީއަކުން ެސުވާލުކުރެވޭ ެމީހަކު ެއެެ
މާއްދާގެެ(ހ)ެގައިވާެގޮތުގެމަތިންެޖަވާބުދާރީެނުވެއްޖެެހިނދެއްގައިެނުވަތަެލިޔުމެއްެނުވަތަެމަޢުލޫމާތެއްެ
ނަމަެ،ނުވަތަެނުގެނެސްފިނަމަެ،
ހާ ،އެެލިޔުމެއްެނުވަތަެމަޢުލޫމާތެއްެނުފޮނުވައިފި ެ
ފޮނުވުމަށްެއަންގާފައިވާެމީ ެ
އޭނާއަކީ ެމަޖިލީހުގެ ެއަމުރަށް ެނުކިޔަމަންތެރިވި ެމީހެއްކަމަށް ެބެލެވޭނެކަމާއި ެމި ެމާއްދާވެސް ެއޭގެ ެޒާތުގައިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީއާެޚިލާފުކަމަށްެއަހުރެންެނުދެކޭެކަމެވެެ .
(ގ)ެފަނަރަވަނަެކަމަކީެ،މީހެއްގެެމައްޗަށްެކުށެއްެސާބިތުވެއްޖެކަމަށްެކަނޑައަޅާެއަދަބެއްެ
ދެވޭނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބުނާ ެގޮތުގެމަތިން ެއުފައްދާފައިވާ ެކޯޓަކުންކަމާއިެެ
ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 18ވަނަެ
މާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެބުނާެމަޖިލީހުގެެއަމުރަށްެނުކިޔަމަންތެރިވިކަންެކަނޑައަޅަންޖެހޭނީެވެސްެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޝަރުޢީ ެކޯޓަކުން ެކަމާއި ެއަދި ެމީހެއްގެ ެމައްޗަށް ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 5/2013ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
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އިމްތިޔާޒުތަކާއި ެބާރުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެބުނާ ެއަދަބު ެކަނޑައެޅޭނީ ެވެސްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޝަރުޢީެކޯޓަކަށްެކަމެވެެ .
ދެންފަހެެ ،އިސްވެފާހަގަކުރި ެނުކުތާތައް ެއެހެން ެހުރުމާއެކުެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ5/2013
(ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ17ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ(ށ)ެއަދިެ
އެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެތަޢާރުޟުެ
ނުވާކަމަށާއި ެއެ ެމާއްދާތަކުގައި ެބުނާ ެބާރުތަކަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަެ
ށްެ ،ތަރުޖަމާކޮށް ެއަދިެ
ބާބުގައި ެބުނާ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމަށް ެއުނިކަން ެނުލިބޭެގޮތަށް ެމާނަކޮ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ެއެހެނިހެން ެބާރުތަކާއިެ ،އިމްތިޔާޒުތަކަށް ެއުނިކަންެ
ނުލިބޭގޮތަށް ެޢަމަލުކޮށްެ ،ތަންފީޒު ެކުރަންޖެހޭ ެމާއްދާތަކެއް ެކަމަށާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ5/2013
ކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ11ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ(ށ)ެއަދިެ
(ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިމްތިޔާޒުތަކާއިެބާރުތަ ެ
ެ 18ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއަކީ ެވެސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެތަޢާރުޟުވާެ
މާއްދާތަކެއްެނޫންކަމަށްެބުނެެއަހުރެންގެެރައުޔުެއިއްވީމެވެެ .
ެ
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