ގެ 1
ްޙ ެ 7
ެެޞަފ ެ

ެ

ެ

ޞ ެ
ެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލ ެ

 ޤަޟިއްޔެނަންބަރު2013/SC-C/47ެ:
ލެ
މުޙައްމަދުެވަޙީދުެއިބްރހީމްެ،މއެ.އައިވަރީހައުސްެ،މ ެ
 ދަޢުވކުރެފަރތްެ ެ:
 ދަޢުވެލިބޭެފަރތްެ:ދައުލަތްެ(ރައްޔިތުންގެެމަޖިލިސް)
ލަ
 މައްސަލައިގެެބވަތްެ:ދުސްތޫރީެމައްސަ ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:ދުސްތޫރީެމައްސަލަެހުށަހެޅުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތރީޚްެ29ެ:އޮކްޓޯބަރެ2013
 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތރީޚް307ެ:ނޮވެމްބަރެ2013
 ނިމުނުެތރީޚް309ެ:ނޮވެމްބަރެ2013
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި16:16 :
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔރުންގެ ެމަޖިލިސް :އުއްތަމަ ެފަނޑިޔރު ެއަޙްމަދު ެފއިޒު ެޙުސައިންެ،
ދުﷲެޢަރީފްެ،ފަނޑިޔރުެޢަލީެޙަމީދުެމުޙައްމަދު،
ދުﷲެސަޢީދުެ،ފަނޑިޔރުެޢަބް ެ
ފަނޑިޔރުެޢަބް ެ
ފަނޑިޔރު ެއދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބްދުﷲެ ،ފަނޑިޔރު ެޑރެ .އަޙްމަދު ެޢަބްދުﷲ ެދީދީެ ،ފަނޑިޔރުެ
ން
އަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނ ެ

ެ
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މައްސަލައިގެެޚުލޞެ:
މި ެމައްސަލައަކީެ ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2013/SC-C/42
ކަ ނޑައަޅފައިވެ
ިވ ެ"ޤނޫނުއަސސީގައި ެ ެ
ޤަޟިއްޔގެ ެޙުކުމް ެބިނކުރި ެނުކުތ ެެ 3ގައި ެބަޔންކޮށްފައ ެ
މުއްދަތުގައި ެކުރަން ެއޮތްކަމެއް ެޤނޫނުއަސސީއއި ެއެއްގޮތަށް ެކުރުމަށް ެ"ނެސެސިޓީ" ެނުވަތަ ެޙލަތުއްެ
އ ެކޮންޓިނުއިޓީ ެއޮފް ެލީގަލް ެގަވަރމެންޓް ެއ ެމި ެދެ ެމަބްދައުގެ ެދަށުން ެސަރުކރުެ
ޟަރޫރ ެއ ިެ
ދެމިއޮންނނެކަމީ ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤނޫނީ ެފިޤްހު ެނުވަތަ ެޖުރިސްޕުރޫޑެންސްގައި ެއިސްތިޤްރރުވެެ
ބަލައިގެންފައިވ ެއުޞޫލެއް" ެކަމަށް ެކަ ނޑައަޅފައިވަނިކޮށްެ ،ޤނޫނުއަސސީގެ ެ 107ވަނަ ެމއްދގައިެ
ންނައޮތުމެ
ޢަމަލުކުރުމަށް ެއޮ ެ
ބުނފަދަގޮތަކަށް ެ ެ
ްދގައި ެ ެ
ކަނޑައަޅފައިވ ެދައުރުގެ ެތެރޭގައި ެ 124ވަނަ ެމއ ެ
ގެެ
ން ެ
ޚިލފަށް ެއަދި ެމުޅި ެޤނޫނުއަސސީގެ ެރޫޙއި ެމަޤްޞަދ ެޚިލފުވގޮތަށް ެޤނޫނުއަސސީން ެރައްޔިތު ެ
ޟުވގޮތަށްެ
ދީފައިވ ެބރުން ެތަޖވުޒުވެެ ،ޤނޫނުއަސސީގެ ެެ 75ވަނަ ެމއްދއ ެތަޢރު ެ
މަޖިލީހަށް ެލިބި ެ
ންބަރު ެެ 11ވަނަ ެދުވަހުގެެ
ވެ ެ
އިންތިޤލީގޮތުން ެޢަމަލުކުރނެ ެގޮތެއްކަމަށް ެބުނެެ 2013ެ ،ވަނަ ެއަހަރުގެ ެނޮ ެ
ޖިލީހުންެ
ސްޢޫލިއްޔަތުެޙަވލުކުރުމެގުޅޭގޮތުންެރައްޔިތުންގެެމަ ެ
ލްޖުމްހޫރިއްޔކަމުގެެމަޤމުގެެމަ ެ
ފަހުންެރައީސު ެ
ްމފައިވެނިންމުމަކީެއެއަށްެޢަމަލުކުރަންެނުޖެހޭެ
ނިނ ެ
ދެެހުށަހެޅުމެއްެހުށަހަޅައިެއެެދެެހުށަހެޅުންެފސްކޮށްެ ެ
ތެ
ޣައިރު ެދުސްތޫރީ ެދެ ެނިންމުންކަމަށްެކަނޑައަޅައިދިނުމަށްެއެދި ެ ެދިވެހިެރައްޔިތުންގެ ެޢންމު ެމަސްލަހ ެ
ގުޅިފައިވެޕަބްލިކްެއިންޓަރެސްޓްެލިޓިގޭޝަންގެެމައްސަލައެއްގެެގޮތުގައިެމއެ.އައިވަރީހައުސްެ،މުޙައްމަދުެ
ވަޙީދު ެއިބްރހީމް ެމި ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުން ެބެލެވިފައިވ ެމައްސަލައެކެވެެ .މިއީ ެޕަބްލިކް ެލޯ ެގެެ
އިގައިެ
މައްސަލައަކަށްވެފައި ެމި ެމައްސަލައިގައި ެދައުވ ެލިބޭ ެފަރތަކީ ެދައުލަތްކަމަށްވތީ ެމިމައްސަލަ ެ
ދައުލަތުގެ ެފަރތުން ެޖަވބުދރީވުމަށް ެމި ެކޯޓުން ެފުރުޞަތު ެއެރުވުމުން ެމި ެވަގުތު ެދައުލަތުގެެ
މިެ
ރަނއިބުގެ ެމަޤމް ެހުސްވެފައިވތީކަމަށް ެބުނެ ެބަންޑރަނައިބުގެ ެއޮފީހުން ެޖަވބުދރީވެފައިނުވތީ ެ ެ
ބަންޑ ެ
ވެެއެވެެ.
މައްސަލަެއެކްސްޕޓޭެމައްސަލައެއްގެެގޮތުގައިެހިންގުމަށްެމިެކޯޓުންެކަނޑައަޅފައި ެ
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 ފހަގަކުރެވުނުެނުކުތތައްެ:
މި ެމައްސަލައިގައި ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅި ެފަރތުން ެދައްކފައިވެ
ވހަކަތަކަށއި ެހުށަހަޅފައިވ ެލިޔުންތަކަށއި ެޤނޫނުއަސސީއއި ެކަމބެހޭ ެޤނޫނުތަކއި ެދުސްތޫރީ ެއަދިެ
ޤނޫނީ ެމަބދީ ެތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢޔަތްކުރއިރު ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެއަންނަނިވި ެކަންތައްތައްެ
ފހަގަކުރެވިފައިވެެއެވެ.
ނަެ
ރު ެެ 11ވަ ެ
ވެންބަ ެ
ނަ ެއަހަރުގެ ެނޮ ެ
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައަކީ ެެ 2013ވަ ެ
ދުވަހުގެ ެފަހުން ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔކަމުގެ ެމަޤމުގެ ެމަސްޢޫލިއްޔަތު ެޙަވލުކުރުމ ެގުޅޭގޮތުން ެރައްޔިތުންގެެ
ދެ ެނިންމުމަކީ ެދުސްތޫރީ ެމައްސަލަތައް ެބަލައިެ
މަޖިލީހުން ެެ 2013އޮކްޓޯބަރ ެެ 27ވަނަ ެދުވަހު ެނިންމި ެ ެ
ޤނޫނުއަސސީގައިވގޮތަށްެ
ނިންމުމުގެެއަސްލީެއިޚްތިޞޞްގެދަށުންެސުޕްރީމްެކޯޓުންެޖުޑީޝަލްެރިވިޔުކޮށްެ ެ
ރަންއޮތްކަމެއް ެއެ ެމުއްދަތުގައި ެފުރިހަމަނުކުރެވުމުގެެ
ޤނޫނުއަސސީގައި ެކަ ނޑައަޅފައިވ ެމުއްދަތުގައި ެކު ެ
ސަބަބުން ެމުއްދަތެއް ެއިތުރުވނަމަވެސް ެއެކަމަކީ ެދައުލަތް ެޤނޫނީ ެހުސްކަމަކަށް ެއަންނަންޖެހޭކަމެއްެ
ނޫންކަމަށއި ެމިފަދަ ެޙލަތެއް ެމެދުވެރިވިނަމަވެސް ެ"ނެސެސިޓީ" ެނުވަތަ ެޙލަތުއް ެޟަރޫރ ެއއިެ
ކޮންޓިނުއިޓީ ެއޮފް ެލީގަލް ެގަވަރނމެންޓް ެއއި ެމި ެދެމަބްދައުގެ ެދަށުން ެޤނޫނީ ެސަރުކރު ެދެމި ެއޮތުމަކީެ
ގެމަތިން ެއެކަންެ
ްވ ެގޮތު ެ
ޤނޫނުއަސސީ ެއއި ެއިސްތިޤްރރުވެފައިވ ެދުސްތޫރީ ެމަބދީތަކ ެއެއްގޮތ ެ
އޮންނަންޖެހޭގޮތްކަމަށް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޤަޟިއްޔއަކުން ެކަނޑައަޅފައިވ ެކަނޑައެޅުމ ެއަދިެ
ުވގޮތަށްެނިންމފައިވ ެދެ ެނިންމުންކަމަށްެހުށަހަޅފައިވ ެމައްސަލައަކަށްެ
ޤނޫނުއަސސީގެެމއްދތަކަކ ެޚިލފ ެ
ންނައޮތުމެވެެ .
ވތީެމިއީެޖުޑީޝަލްެރިވިޔުގެެމައްސަލައެއްކަންެއެނގެންެއޮ ެ
ނުއަސސީގައިެމަބްދައުލްެމަޝްރޫޢިއްޔަތއިެ(ޕްރިންސިޕަލްެއޮފްެ
(ށ)ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤނޫ ެ
ލީގަލްޓީ) ެމަބްދައުއް ެދުސްތޫރިއްޔަތު ެ(ޕްރިންސިޕަލް ެއޮފް ެކޮންސްޓިޓިޔުޝަނަލިޓީ) ެކަނޑައެޅިފައިެ
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އޮތްގޮތުގެެމައްޗަށްެބަލއިރުެ،ޤނޫނެއްެނުވަތަެޤަވޢިދެއްެނުވަތަެއިޖުރއތެއްެނުވަތަެދައުލަތުގެެރަސްމީެ
ސްނއެއްނެތި ެޤނޫނުއަސސީގެ ެއެންމެހައި ެމއްދތަކެ
ކޮންމެ ެނިންމުމެއްވިޔަސް ެއެއްވެސް ެއިސްތި ެ
ސްެ
އެއްގޮތްވންވނެކަމއިެ ،ދައުލަތުގައި ެޢަމަލުކުރެވޭ ެއެއްވެސް ެޤަވޢިދެއްެ ،ނުވަތަ ެދައުލަތުގެ ެއެއްވެ ެ
ބރެއްގެ ެނުވަތަ ެމުއައްސަސއެއްގެ ެއެއްވެސް ެޤަރރެއްެ ،ނުވަތަ ެއެއްވެސް ެނިންމުމެއް ،ނުވަތަ ެއެއްވެސްެ
އިޖްރއެއް ެނުވަތަެއެއްވެސްެޤނޫނެއްގެެއެއްވެސްެމއްދއަކ ެއަދިެޤނޫނުއަސސީގެެއެއްވެސްެމއްދއަކެ
ތަޢރުޟުވެއްޖެނަމަެއެެތަޢރުޟުވިެމިންވަރުެބޠިލުވނެކަންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ .
އިވ ެގޮތުގެމަތިންެ ،ޤނޫނުއަސސީގައި ެއެހެންެ
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤނޫނުއަސސީގަ ެ
ގޮތަކަށް ެބަޔންކޮށްފައިނުވ ެކަންތައްތަކުގައިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގައި ެޕްރޮސީޑިންގއެއް ެނުވަތަ ެކަމެއްެ
ސަލައެއްެކޯޓުގައިެހިންގުމަކީެ
ހިނގިގޮތުގެެޞައްޙަކަންެނުވަތަެއިރެގިޔުލަރިޓީެހަމައެކަނިެބެލުމަށްޓަކައިެމައް ެ
ނަގޮތްެނޫންކަމުގައިވިޔަސްެ،ޤނޫނުއަސސީގެެެ 5ވަނަެމއްދ ެއއިެެ 6ވަނަެ
ގެގޮތުންެއެކަންެއޮން ެ
އުސޫލެއް ެ
ޞްތަކުގެ ެދއިރ ެކަނޑައެޅުމަށްފަހުެ
މއްދ ެއއި ެެ 7ވަނަ ެމއްދގައި ެދައުލަތުގެ ެތިން ެބރުގެ ެއިޚްތިޞ ެ
ިވެ
ންވނީ ެޤނޫނުއަސސީގައ ެ
ޤނޫނުއަސސީގެ ެެ 8ވަނަ ެމއްދގައި ެދައުލަތުގެ ެއެންމެހައި ެބރުތައް ެހިންގ ެ
އިެ
ގޮތުގެމަތިންކަމަށް ެބަޔންކޮށްފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަށއި ެޤނޫނުއަސސީގައި ެދައުލަތުގެ ެތިން ެބރުގެ ެމެދުގަ ެ
"ސެޕަރޭޝަން ެއޮފް ެޕަވަރސް" ެގެ ެމަބްދައުގެމަތިން ެއެއް ެބރު ެއަނެއް ެބރުގެ ެމައްޗަށް ެތަޖވުޒުނުވެވޭނޭެ
ނުވަތަ ެނުފޫޒު ެނުފޯރުވޭނޭ ެއަދި ެއެއް ެބރުން ެއަނެއް ެބރަކުން ެކުރކަންތައްތަކއި ެނިންމނިންމުންތައްެ
ިވ ެދުސްތޫރީެ
ލުމަށް ެކަނޑައެޅިފައ ެ
ކަމަށް ެފރަވެރިވެ ެބެ ެ
ހުންނަނީ ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤނޫނީ ެއިމުގެ ެތެރޭގައި ެ
އިޖްރއތުތަކަކއިެގެރެންޓީތަކުގެެތެރޭގައިެހިމެނޭެއެންމެެމުހިންމުެދުސްތޫރީެއެއްެމަބްދައުއަކީެމިެއިންތައްެ
އްެ
އެއްވެސްެބރަކުންެނުވަތަެމުއައްސަސއަކުންެވިޔަސްެފަހަނައަޅގޮސްފިކަމަށްެނުވަތަެއެއް ެބރުންެއަނެ ެ
ބރުގެ ެފަންކްޝަނުގެތެރެއަށް ެވަދެއްޖެކަމަށް ެނުވަތަ ެދުސްތޫރ ެޚިލފުވެއްޖެކަމަށް ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލަތައްެ
ޖުޑިޝަރީން ެބަލައި ެޖުޑީޝަލް ެރިވިޔުކުރުންކަމއި ެއެގޮތުންެ ،ޖުޑީޝަލް ެރިވިޔު ެކުރުމަކީ ެޖުޑީޝަރީގެެ
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އަސްލު ެފަންކްޝަނެއް ެކަމއި ެ"އަލްޓްރވައެރަސްއެއް" ެނުވަތަ ެދުސްތޫރުން ެބަޔންކޮށްފައިވ ެއިންެ
ޅޭެމައްސަލަތައްެބަލައިެ
ފަހަނައަޅެގޮސްފައިވކަމަށްެނުވަތަެޤނޫނެއްެޤނޫނުއަސސީއެޚިލފުވކަމަށްެހުށަހެ ެ
ރީގޮތުންެޞައްހަކަންެނުވަތަެނޫންކަންެކަނޑައެޅުމއިެޤނޫނުގެެޙުކުމަކީެކޮބައިކަންެކަނޑައެޅުމއިެ
ދުސްތޫ ެ
ޤނޫނު ެތަފްސީރުކުރުމަކީ ެއިސްވެ ެބުނެވިދިޔަ ެދުސްތޫރީ ެމަބްދައުގެދަށުން ެޖުޑިޝަރީގެ ެއިޚްތިޞޞެއްކަންެ
އެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީ ،ދުސްތޫރީ ެމައްސަލަތައް ެބަލައި ެއެފަދަ ެމައްސަލަތަކމެދު ެގޮތެއްެ
ކަނޑައެޅުމަކީ ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެއަޞްލީ ެއިޚްތިޞޞްގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކަމަކަށްވެފައިެ،
މްެ
ޤނޫނުއަސސީ ެއއިެޤނޫނުެމނަކުރުމުގައްޔއިެޝަރީޢަތުންެބަލ ެއެނޫންވެސްެމައްސަލަތަކުގައިެސުޕްރީ ެ
ކޯޓުން ެނިންމ ެނިންމުމަކީ ެއެންމެ ެފަހުގެ ެނިންމުންކަމަށް ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީގެެެ
145ވަނަެމއްދގެެ(ނ)ެގައިެބުނެފައިވއިރުެ،ދިވެހިރއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެ"ޖުޑީޝަލްެރިވިޔު"ެކޮށްެ
ޤނޫނުގައިެނުވަތަެޤނޫނުއަސސީގައިެކަމެއްެއޮތްގޮތްެކަނޑައަޅައިެބަޔންކޮށްފައިވ ެއަޙްކމްތަކ ެޚިލފަށްެ
ޤނޫނެއް ެނުވަތަ ެޤނޫނަކުން ެބައެއްވިޔަސް ެނުވަތަ ެދައުލަތުގެ ެއެއްވެސް ެފަރތެއްގެ ެއެއްވެސް ެބވަތެއްގެެ
އެެ
ނިންމުމެއްެނުވަތަެނިންމުމެއްގެެބައެއްެނުވަތަެއިޖްރއތެއްެނުވަތަެއިޖްރއތަކުންެބައެއްެހުރެއްޖެނަމަެ ެ
މްެ
ސްޖުޑިކޓގެެއުޞޫލ ެޚިލފުެއަދިެޣައިރު ެދުސްތޫރީެއެއްޗެއްކަމއިެއަދިެސުޕްރީ ެ
ޚިލފުވީެމިންވަރަކީެރެ ެ
ކޯޓުންެނިންމ ެނިންމުންތަކުގައިެކަނޑައަޅައިެބަޔންކުރ ެއަދިެތަޠްބީޤުކުރ ެޤނޫނުގެެޤއިދތަކއިެޤނޫނީެ
މަބދީތަކަކީެއެއަށްެތަބވންޖެހޭެޤއިދތަކއިެމަބދީތަކެއްކަމއިެއެއްވެސްެޤަޟިއްޔއެއްގައިެއެެޤަޟިއްޔގެެ
ަމެ
މަބދީތަކއިެވަކިެނުކުރެވޭނެކ ެ
ޙުކުމއިެއެެޙުކުމްެބިނކުރެޤނޫނީެސަބަބުތަކއިެދުސްތޫރީެއަދިެޤނޫނީެ ެ
އަދިެ،މިެއުޞޫލުެދިވެހިރއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޤަޟިއްޔތަކުގައިެޤއިމްކޮށްފައިވއިރު،
އިންތިޚބުތަކ ެއަދި ެއެނޫނަސްެ ،ޤނޫނުއަސސީ ެއއި ެޤނޫނުތަކުގައި ެވަކިގޮތަކަށް ެކުރަންެ
ކަނޑައަޅފައިވ ެކަންތައް ެކުރަންވނީ ެޤނޫނުއަސސީގައި ެބުނެފައިވ ެގޮތުގެމަތިންކަމަށއި ެއަދިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ގެ 6
ްޙ ެ 7
ެެޞަފ ެ

ޤނޫނުއަސސީގައި ެވަކި ެތރީޚެއްގެ ެކުރިން ެކުރަން ެއޮންނަކަމެއް ެއެ ެތރީޚުގެ ެކުރިން ެކުރުމަކީވެސްެ
ޤނޫނުއަސސީއ ެއެއްގޮތަށް ެކަންތައް ެކުރުމުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭނެކަމެއް ެކަމަށއި ެޤނޫނުއަސސީގައިވެ
ރުޢީެ
ކުގައިެކަނޑައަޅފައިވެއިޖްރއތެއެއްގޮތަށްެކަންތައްެކުރެވިފައިނުވކަންެޝަ ެ
ނުތަ ެ
އިޖްރއތުތަކއިެޤނޫ ެ
ކޯޓަކަށްެސބިތުވުމެގުޅިގެންެޤނޫނުއަސސީ ެއއިެޤނޫނުތަކއިެއެއްގޮތްވެގޮތުގެމަތިންެފުރިހަމަކުރަންޖެހޭެ
ނީގޮތުން ެހުއްދަކުރެެ
ސަބަބުން ެނުވަތަ ެއެނޫންވެސް ެޤނޫ ެ
ކަންތައްތައް ެފުރިހަމަކުރަންޖެހުމުގެ ެ ެ
އެ ެމުއްދަތުެ
ޙލަތުއްޟަރޫރ ެނުވަތަ ެނެސެސިޓީގެ ެމަބްދައުގެ ެދަށުން ެމުއްދަތެއް ެއިތުރުވންޖެހިއްޖެނަމަެ ެ ،
މުވެފައިެއޮތްެޤނޫނީެސަރުކރުެދެމިއޮތުންެނިމުމަކަށްެއަންނަންޖެހޭެ
އިތުރުވެއިތުރުވުމަކީެދައުލަތުގައިެޤއި ެ
ޙލަތްތަކުގައި ެސްޓޭޓް ެއޮފް ެނެސެސިޓީ ެއއި ެކޮންޓިނިއުޓީ ެއޮފް ެލީގަލްެ
ސަބަބެއް ެނޫންކަމަށއި ެމިފަދަ ެ ެ
ގަވަރމެންޓްގެ ެމަބްދައުގެ ެދަށުން ެޤއިމްވެ ެއޮތް ެޤނޫނީ ެސަރުކރު ެދެމި ެއޮންނނެކަމަށްެ
ގެެ
އިސްތިޤްރރުވެފައިވ ެޤނޫނީ ެއަދި ެދުސްތޫރީ ެފިޤްހަށް ެރިޢޔަތްކޮށް ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓު ެ
ނަންބަރުެެ2013/SC-C/42ޤަޟިއްޔގައިެކަނޑައަޅައިެބަޔންކޮށްފައިވކަމެވެެ .
ެ

މްެ ެ
ޙުކު ެ
ނަެ
އިސްވެ ެބަޔންކުރެވުނު ެސަބަބުތައް ެއެގޮތަށް ެހުރުމއެކުެ ،މީލދީ ެސަނަތުން ެެ 2013ވަ ެ
އަހަރުގެ ެސެޕްޓެމްބަރު ެެ 7ގައި ެބޭއްވި ެރިޔސީ ެއިންތިޚބަކީ ެބޠިލް ެއިންތިޚބެއްކަމަށް ެދިވެހިރއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެކަނޑައަޅައިެ ،ޤނޫނުއަސސީ ެއއި ެއިންތިޚބުތަކބެހޭ ެޤނޫނުތަކުގައި ެކަނޑައަޅފައިވެ
ނީގޮތުން ެޞައްޙަ ެއިންތިޚބެއް ެބޭއްވުމަށްޓަކައި ެއެެ
ޤނޫނީ ެއިޖްރއތ ެއެއްގޮތްވ ެގޮތުގެމަތިން ެޤނޫ ެ
ބު ެނުބޭއްވިެ
ޤަޟިއްޔގައި ެކަނޑައަޅފައިވ ެގައިޑްލައިންތަކ ެއެއްގޮތްވ ެގޮތުގެމަތިން ެބއްވަންޖެހޭ ެއިންތިޚ ެ
ސް ެމިހރު ެދައުލަތުގައިެޤއިމްވެ ެއޮތްެޤނޫނީެސަރުކރއިެ
އިތުރުެމުއްދަތަކަށްެފަސްވެގެންެދިޔަކަމުގައިވިޔަ ެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔެމަޤމުގައިެދެމިހުންނެވުންެނިމުމަކަށްެނައިސް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔގެެމަޤމަށްެމީހަކުެ
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ިވ ެގޮތުގެމަތިން ެމަޤމެ
ލްޖުމްހޫރިއްޔ ެޤނޫނުއަސސީގައ ެ
އިންތިޚބުކުރެވިެ ،އަލަށް ެއިންތިޚބުވ ެރައީސު ެ
ންެ،
ޓުގެެމަބްދައުގެެދަށު ެ
ޙަވލުވަންދެންެ،ސްޓޭޓްެއޮފްެނެސެސިޓީެއއިެކޮންޓިނިއުޓީެއޮފްެލީގަލްެގަވަރމެން ެ
ދިވެހިރއްޖޭގައި ެމިހރު ެޤއިމްވެ ެއޮތް ެޤނޫނީ ެސަރުކރއި ެޤނޫނީ ެސަރުކރުގެ ެއިސްވެރިޔެ،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެމަޤމުގައި ެދެމިހުންނނެކަމަށއި ެމިނޫންގޮތެއް ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެދުސްތޫރީ ެނިޒމުގައިެ
ންގައިެޙުކުމްެކޮށްފީމެވެ.
ނެތްކަމަށްެދައުލަތުގެެއެންމެހައިެފަރތްތަކަށްެއަ ެ
ެ
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ގެ ެތަފާތުވިެ
ދުﷲެ ެ
އުއްތަމަެފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެފާއިޒުެޙުސައިންެއާއިެފަނޑިޔާރުެޢާދަމްެމުޙައްމަދުެޢަބް ެ
ޔު
ރަޢު ެ
މި ެމައްސަލައަކީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/SC-C/42ޤަޟިއްޔާގައިެ
ފާހަގަކުރެވުނު ެތިންވަނަ ެނުކުތާގައި ެ"ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެމުއްދަތުގައި ެކުރާން ެއޮތްކަމެއްެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާެއެއްގޮތަށްެކުރުމަށްެނެސެސިޓީގެެއުޞޫލުންެމުއްދަތެއްެއިތުރުވާންެޖެހިއްޖެނަމަެމުއްދަތުެ
ކޮށްފައި ެއޮތް ެސަރުކާރު ެދެމިއޮތުން ެނިމުމަކަށް ެއަންނަންޖެހޭެ
އިތުރުވާ ެއިތުރުވުމަކީ ެދައުލަތުގައި ެޤާއިމް ެ
ސަބަބެއް ެނޫންކަމަށާއި ެސްޓޭޓް ެއޮފް ެނެސެސިޓީ ެނުވަތަ ެޙާލަތުއްޟަރޫރާ ެއާއި ެކޮންޓިނިއުޓީ ެއޮފް ެލީގަލްެ
ގަވަރމެންޓްއާއި ެމިެދެ ެމަބްދަޢުގެ ެދަށުންެސަރުކާރު ެދެމިއޮންނާނެކަމީ ެދުސްތޫރީެއަދި ެޤާނޫނީ ެފިޤުހުގައިެ
ނުވަތަެޖުރިސްޕްރޫޑެންސްެގައިެއިސްތިޤްރާރުވެެ،ބަލައިގެންފައިވާެއުޞޫލެއްކަމަށްެކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށްެ،
ޔާގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެއެެނިންމުމާެޚިލާފަށްެޤާނޫނުއަސާސީގެެބާރު ެކުޑަވާގޮތަށްެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއް ެ
ނޫނުއަސާސީގެ ެެ 701ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެދައުރުގެ ެތެރޭގައި ެެ 721ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ޤާ ެ
ދާވެސްެ
ށްެޢަމަލުކުރުމަށްެއޮންނަެއޮތުމާވެސްެޚިލާފަށްެއަދިެޤާނޫނުއަސާސީގެެރޫޙާއިެމަޤްޞަ ެ
ބުނާފަދަެގޮތަކަ ެ
ޚިލާފަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެޤާނޫނުއަސާސީން ެލިބިދީފައި ެނުވާ ެބާރެއްގެ ެބޭނުންކޮށްގެން ެރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހުގެ ެޤަރާރަކަށް ެނުވަތަ ެޤާނޫނަކަށް ެނުވަތަ ެޤާނޫނީ ެހަމަޔަކަށް ެނުވާގޮތަށް ެއަދި ެޤާނޫނުއަސާސީއަށްެ
ގެނައިެބަދަލެއްެނޫންެގޮތަށްެެ2072ވަނަެއަހަރުގެެއޮކްޓޯބަރެމަހުގެެެ21ވަނަެދުވަހުެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ެ17ވަނަެމާއްދާގައިެބުނެފައިވާެގޮތާެޚިލާފަށްެޤާނޫނީގޮތުންެކޮންެބާވަތެއްގެެނިންމުމެއްެކަންެނޭނގޭގޮތަށްެ
އިންތިޤާލީގޮތުން ެޢަމަލުކުރާނޭ ެގޮތެއް ެކަމަށްބުނެެ 2072ެ ،ނޮވެމްބަރ ެެ 77ވަނަ ެދުވަހުގެ ެފަހުންެ
ންގެ ެމަޖިލީހުން ެެ2
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ެމަޤާމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެޙަވަލުކުރުމާ ެގުޅޭގޮތުން ެރައްޔިތު ެ
ހުށަހެޅުމެއް ެހުށަހަޅައި ެެ 2ހުށަހެޅުން ެފާސްކޮށް ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުމަކީ ެއެ ެހުށެހެޅިއިރުވެސް ެއަދިެ
ފާސްކޮށްެނިންމިެއިރުވެސްެބާޠިލްެނިންމުމެއްެކަމަށްެބުނެެ ،އެއަށްެޢަމަލުކުރަންެނުޖެހޭެޣައިރުެދުސްތޫރީެ
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ެ 2ނިންމުމެއް ެކަމަށް ެކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ެއެދި ެދިވެހިރައްޔިތުންގެ ެޢާއްމު ެމަޞްލަޙަތު ެ(ޕަބްލިކްެ
ޝަން) ެމައްސަލައެއްގެ ެގޮތުގައި ެމއެ .އައިވަރީހައުސް ެމުޙައްމަދު ެވަޙީދު ެއިބްރާހީމްެ
އިންޓްރެސްޓް ެލިޓިގޭ ެ
ހުށަހެޅުމުންެބެލިެމައްސަލައެކެވެެ ެ.
އިެެެެ
މި ެމައްސަލާގައި ެދަޢުވާކުރާފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެއްކި ެވާހަކަތަކަށާ ެ
ެ 21އޮކްޓޯބަރ ެެ 2072ވަނަ ެދުވަހު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރި ެދެ ެނިންމުން ެކަމަށް ެބުނެެ
ދަޢުވާކުރިފަރާތުން ެމި ެމައްސަލާގެ ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅި ެލިޔުމަށާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޤަވާޢިދަށާއިެ
ގެެޤާނޫނުއަސާސީއަށްެބަލާއިރުެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާ ެ
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީ،

ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވުން ެފަދައިން ެމި ެމައްސަލައަކީެ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެމުއްދަތުގައި ެކުރާން ެއޮތްކަމެއް ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއެއްގޮތަށް ެކުރުމަށްެ
ނެސެސިޓީގެ ެއުޞޫލުން ެމުއްދަތެއް ެއިތުރުވާން ެޖެހިއްޖެނަމަ ެމުއްދަތު ެއިތުރުވާ ެއިތުރުވުމަކީ ެދައުލަތުގައިެ
ށްފައިއޮތް ެސަރުކާރު ެދެމިއޮތުން ެނިމުމަކަށް ެއަންނަންޖެހޭ ެސަބަބެއް ެނޫންކަމަށް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުންެ
ޤާއިމްކޮ ެ
ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށްެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 701ވަނަެމާއްދާގައިެކަނޑައަޅާފައިވާެދައުރުގެެތެރޭގައިެެ721
ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނާފަދަ ެގޮތަކަށް ެޢަމަލުކުރުމަށް ެއޮންނަ ެއޮތުމަށާއި ެޤާނުނުއަސާސީގެ ެރޫޙާއިެ
ދާވެސްެޚިލާފަށްެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެޤާނޫނުއަސާސީންެލިބިދީފައިނުވާެބާރެއްގެެބޭނުންކޮށްގެންެ
މަޤްޞަ ެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޤަރާރަކަށް ެނުވަތަ ެޤާނޫނަކަށް ެނުވަތަ ެޤާނޫނީ ެހަމަޔަކަށް ެނުވާގޮތަށް ެއަދިެ
ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ެގެނައި ެބަދަލެއް ެނޫން ެގޮތަށް ެެ 2072ވަނަ ެއަހަރުގެ ެއޮކްޓޯބަރ ެމަހުގެ ެެ 21ވަނަެ
ދުވަހުެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 17ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނެފައިވާ ެގޮތާ ެޚިލާފަށް ެއިންތިޤާލީގޮތުން ެޢަމަލުކުރާނެެ
ގޮތްތަކެއް ެކަނޑައަޅައި ެެ 2072ނޮވެމްބަރ ެެ 77ވަނަ ެދުވަހުގެ ެފަހުން ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެކަމުގެެ
އޫލިއްޔަތު ެޙަވަލުކުރުމާ ެގުޅޭގޮތުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެެ 2ހުށަހެޅުން ެފާސްކޮށްެ
މަޤާމުގެ ެމަސް ެ
ނިންމާފައިވާެނިންމެވުމަކީެއެެހުށެހެޅިއިރުވެސްެއަދިެފާސްކޮށްެނިންމިއިރުވެސް ެބާޠިލްެނިންމުމެއްކަމަށާއިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ގެ 3
ސަފްޙާ ެ 7

އެއަށް ެޢަމަލުކުރަން ެނުޖެހޭ ެޣައިރު ެދުސްތޫރީ ެދެ ެނިންމުމެއް ެކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެދިނުމުގެ ެއިތުރުންެ
ދަޢުވާކުރާެފަރާތުންެއެދިފައިވަނީެމިެމައްސަލަ ެބަލައިެވަކިގޮތަކަށްެނިންމަންދެންެެ 2072ނޮވެމްބަރެެ77
ންެެެެެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ެމަޤާމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެޙަވާލުކުރުމާއި ެގުޅޭގޮތު ެ
ވަނަ ެދުވަހުގެ ެފަހުން ެ ެ
ެ 21އޮކްޓޯބަރ ެެ 2072ވަނަ ެދުވަހު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރި ެދެ ެނިންމުމަށް ެޢަމަލުކުރުންެ
ންގެ ެމަޖިލީހުގެެރައީސްެ
މުގެެވަގުތީެއަމުރަކަށާ ،އަދިެމިެމައްސަލަެނިންމުގެެތެރޭގައިެރައްޔިތު ެ
ފަސްކޮށްދިނު ެ
ންބަރަކު ެނުވަތަ ެމުވައްޒަފަކު ެވިޔަސް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމަޤްޞަދާއި ެރޫޙާ ެޚިލާފަށް ެއިމްތިޔާޒެއްެ
މެ ެ
ނުވަތަ ެ ެ
ޢިދެއްގައިވާ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފުވާ ެމިންވަރުެ
ނުވަތަ ެބާރެއް ެބޭނުންކުރުމަށް ެޤާނޫނެއްގައި ެނުވަތަ ެޤަވާ ެ
ޢުވާކުރިެފަރާތުންެއެދިފައިވާެކަމެވެެ .
ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށްވެސްެދަ ެ
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެދަށުން ެއަންނަނިވި ެކަންކަމާެ
ގުޅޭގޮތުން ެޤަރާރު ެފާސްކުރެވިދާނެކަން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޤަވާޢިދުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި؛ ެ(ެ)7
ދަށްެ
ވާޢި ެ
މަޖިލީހުގެ ެމަސައްކަތް ެހިންގާނެ ެއުޞޫލަށް ެގެނޭވޭ ެބަދަލު ެފާސްކުރުމަށާއި ެ(ެ )2މަޖިލީހުގެ ެޤަ ެ
ގެނެވޭެބަދަލުތަކަށާއިެ(ެ)2މަޖިލީހުންެކަމަކާެދޭތެރޭގައިެދެކޭގޮތްެހަމައެކަނިެހާމަކުރުމަށްޓަކައިެފާސްކުރާެ
ޤަރާރުތައްކަމާއިެ ،އެހެންކަމުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެޤާރާރުތަކަކީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ޤަވާޢިދުގެ ެެ 712ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެފާސްކުރާ ެޤަރާރުތަކެއް ެކަމަށްވާނަމަެ ،އެ ެޤަރާރުތައް ެވާންވާނީެ
ބުނެވުނުެކަންކަމުގެެމައްޗަށްެފާސްކުރެވޭެޤަރާރުތަކެއްކަންެއެެޤަވާޢިދުގެެެ 712ވަނަެމާއްދާއިންެއެނގެންެ
އޮންނަކަމެވެެ .
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ 21ެ ،އޮކްޓޯބަރ ެެ 2072ވަނަ ެދުވަހު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންެ
ކަމަށްބުނެެދަޢުވާކުރިފަރާތުންެހުށަހެޅިެލިއުމަށްެބަލާއިރުެއެެލިޔުމުގައިވަނީެ"ެމިެ
ފާސްކުރިެެ 2ނިންމުންެ ެ
ނީ ެެ 77ނޮވެމްބަރު ެެ 2002ގައި ެފެށުނު ެރިޔާސީ ެދައުރު ެހަމަވާއިރުެ،
އިޞްލާޙު ެހުށަހަޅާފައިވަ ެ
ޞަތުެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 777ވަނަެމާއްދާގައިވާެގޮތުގެމަތިންެއިންތިޚާބުކޮށްފައިވާެރައީސަކުެނެތުމުގެެފުރު ެ
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އޮތްކަމަށާއިެ ،އަދި ެމިޙާލަތަކީ ެޤާނޫނީ ެމައްސަލަތަކެއް ެދިމާވާނެ ެޙާލަތެއްކަމަށާއިެ ،އަދި ެމި ެމައްސަލަތައްެ
މިެ
ޙައްލުކުރުން ެއެންމެ ެއެކަށީގެންވަނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެތެރެއިން ެކަމަށް ެދެކޭކަމަށާއި ެ ެ
ނަގައިގެން ެކުރިއަށްެ
އްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެއިސް ެ
ހޯދުމުގެ ެމަސައްކަތް ެރަ ެ
މައްސަލަތަކަށް ެޙައްލު ެ ެ
ގެންގޮސްދިނުމަށް ެެ 22އޮކްޓޯބަރު ެެ 2072ވީ ެބުދަ ެދުވަހު ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެފޮނުވި ެސިޓީންެ
އެދިފައިވާކަމަށާއި ެހިންނަވަރު ެދާއިރާގެ ެމެންބަރު ެއިބްރާޙިމް ެމުޙަންމަދު ެޞާލިޙު ެހުށަހެޅި ެހުށަހެޅުމަކީެ
ެ 2072ވަނަ ެއަހަރުގެ ެނޮވެމްބަރު ެމަހުގެ ެެ 70ވަނަ ެދުވަހުގެ ެރޭގަނޑު ެެ 72:00ވާއިރު ެެ 2072ވަނަެ
ވެފައި ެނުވާނަމަ ެކަންކުރާނެެ
އަހަރު ެބާއްވާ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުން ެއައު ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް ެއިންތިޚާބު ެ
ގޮތް ެއެމަޖިލީހުން ެނިންމުމަށް ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެއޮފީހުން ެެ 22އޮކްޓޯބަރު ެެ 2072ގައި ެފޮނުވިެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެެ
ސިޓީން ެއަންގަވާފައިވާތީެ ،މި ެޙާލަތުގައި ެކަންކުރާނެގޮތްކަމަށާ ެއެގޮތުން ެ(ހ) ެ ެ
މަޤާމަށް ެއަލުން ެމީހަކު ެއިންތިޚާބުކުރެވެންދެން ެއެ ެމަޤާމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެވާޖިބުތައް ެއަދާކުރާނީެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެރައީސްކަމަށާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެރައީސަށް ެއެކަމާ ެޙަވާލުވެވެން ެނެތްނަމަެ
އެކަމާ ެޙަވާލުވާނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެނައިބުރައީސްކަމަށާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެނައިބުރައީސަށްެ
އެކަމާ ެޙަވާލުވެވެން ެނެތްނަމަ ެއެކަމާ ެޙަވާލުވާނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެޤަރާރަކުން ެހޮވާ ެއެެ
މަޖިލީހުގެ ެމެންބަރެއް ެކަމަށާއި ެމީގެއިތުރުން ެއިންތިޤާލީ ެމަރުޙަލާއަށް ެތައްޔާރުވުމުގެ ެގޮތުން ެރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހުން ެއަވަސްކޮށް ެނިންމަންޖެހޭކަމަށް ެމަޖިލީހުގެ ެރައީސަށް ެފެންނަކަންކަން ެވާނަމަ ެއެކަންކަން ެކޮށްެ
ނިންމުމުގެެއިޚްތިޔާރާއިެބާރުެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެރައީސަށްެދިނުމަށްެފާސްކޮށްފައިވާކަމެއެވެެ .
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލާގައި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔުމަށް ެބަލާއިރު ެއިސްވެެ
ބަޔާންކުރެވުނު ެދެ ެނިންމުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 721ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ)ެ
ކުގައި ެކަންކުރަންވީ ެގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެއޮތްެ
އާއި ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެއެ ެމާއްދާ ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޙާލަތްތަ ެ
ނިންމުމެއް ެނޫންކަން ެއެނގޭކަމާއި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 721ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެވަނީެ
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއާއި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެނައިބަށް ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިެ
ނުވަތަެ
ވާޖިބުތައްެއަދާނުކުރެވޭެފަދަެޙާލަތެއް ެވަގުތީގޮތުންެމެދުވެރިެވެއްޖެނަމަެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްެ ެ
ވެވެންދެންެވަގުތީގޮތުންެއެެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިެ
އިބަށްެމަސައްކަތާެއަލުންެޙަވާލު ެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެެނަ ެ
ވާޖިބުތައް ެއަދާކުރުމަށް ެޙަވަލުވާނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެރައީސްކަމާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
އިެ
ވާލުވެވެން ެނެތްނަމަ ެއެކަމާ ެޙަވާލުވާނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެނައިބު ެރައީސްކަމާ ެ
ރައީސަށް ެއެކަމާ ެޙަ ެ
ސަށް ެއެކަމާ ެޙަވާލުވެވެން ެނެތްނަމަެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެނައިބު ެރައީ ެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެވާޖިބުތަކާ ެޙަވާލުވާނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެޤަރާރަކުން ެހޮވާ ެއެެ
މެންބަރެއްކަމާއިެއެެމާއްދާއްގެެ(ށ)ެގައިވަނީެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއިެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
މަޖިލީހުގެެ ެ
ގެންެ
ނައިބަށް ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެވާޖިބުތައް ެއަދާކުރަން ެހުރަސްއެޅޭފަދަ ެދާއިމީ ެޙާލަތެއް ެކުރިމަތިވެ ެ
އުފާދީގެން ެނުވަތަ ެމަޤާމުން ެދުރުކުރުމުގެ ެސަބަބުން ެނުވަތަ ެމަރުވެގެން ެއެ ެދެެ
މަޤާމުން ެއިސްތި ެ
ނުވަތަ ެ ެ
މަޤާމު ެއެއްފަހަރާ ެހުސްވެއްޖެނަމަ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ެމަޤާމަށާއި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ނައިބުކަމުގެެމަޤާމަށްެއަލުންެމީހުންެއިންތިޚާބުކުރެވެންދެންެއެެދެެމަޤާމުގެެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިެވާޖިބުތައްެ
ވަގުތީގޮތުންެއަދާކުރާނީެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެރައީސްކަމަށާއިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެރައީސަށްެއެކަމާެ
ބު ެރައީސްކަމަށާއި ެރައްޔިތުންގެެ
ވާނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެނައި ެ
ވާލުވެވެން ެނެތްނަމަ ެއެކަމާ ެޙަވާލު ެ
ޙަ ެ
މަޖިލީހުގެ ެނައިބު ެރައީސް ެއެކަމާ ެޙަވާލުވެވެން ެނެތްނަމަެ ،ޙަވާލުވާނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާެ
ޤާރާރަކުން ެހޮވާ ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރެއްކަމާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެރައީސް ެނުވަތަ ެރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހުގެ ެނައިބު ެރައީސް ެނުވަތަ ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެމަޤާމާ ެޙަވާލުވެވޭނެެ
ގޮތްކަމަށް ެހަމައެކަނި ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޙާލަތަކީ ެއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ެފަދައިންެ
ސީގެެެ 721ވަނަެމާއްދާގައިވާެގޮތުގެމަތިންކަންެއެނގޭއިރުެ ،ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެފާސްކުރާެ
ޤާނޫނުއަސާ ެ
އޫލިއްޔަތުތަކާއި ެވާޖިބުތައްެ
ކަށް ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެމަސް ެ
ޤަރާރަކުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަ ެ
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ވަގުތީގޮތުން ެޙަވާލުކުރެވޭނީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމި ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެމި ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ
ގުތީގޮތުން ެރައްޔިތުންގެެ
ޙާލަތްތަކުގައިކަމާއި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެވާޖިބުތައް ެވަ ެ
ނޫނުއަސާސީގެ ެެ 721ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ނީ ެޤާ ެ
މަޖިލީހުގެ ެރައީސާ ެނުވަތަ ެނައިބު ެރައީސާ ެޙަވާލުވެވޭ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާެޙާލަތުގައިކަންެއެނގެންެއޮތްއިރުެ،އެނޫންގޮތަކަށްެޤާނޫނުއަސާސީގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެ
އެނގެންނެތްކަމެއެވެެ .
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެވާޖިބުތައްެ
ޖިލީހުގެ ެނައިބު ެރައީސް ެނުވަތަ ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކާެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެރައީސް ެނުވަތަ ެއެ ެމަ ެ
ޙަވާލުކުރެވޭނެ ެޙާލަތާއި ެއުޞޫލުތައް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 721ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވަނީެ
ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެނައިބަށްެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ެރިޔާސީ ެދައުރެއްގެ ެތެރޭގައި ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ެރައީސު ެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެކަމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެތަކާއި ެވާޖިބުތައް ެއަދާނުކުރެވޭ ެފަދަ ެވަގުތީ ެޙާލަތެއްެ
ޙާލަތެއްެމެދުވެރިވެގެންެނުވަތަެ
މެދުވެރިވެގެންެނުވަތަެއެެވާޖިބުތައްެއަދާކުރުރުމަށްެހުރަސްއެޅޭެފަދަެދާއިމީެ ެ
މުެ
މުގެ ެސަބަބުން ެނުވަތަ ެމަރުވެގެން ެއެ ެދެ ެމަޤާ ެ
މަޤާމުން ެއިސްތިއުފާދީގެން ެނުވަތަ ެމަޤާމުން ެދުރުކުރު ެ
ށްވާއިރުެ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ެރިޔާސީ ެދައުރެއް ެނިމޭއިރު ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ
ހުސްވެއްޖެ ެޙާލަތެއްގައި ެކަމަ ެ
ގެެނައިބަކުެއިންތިޚާބުެނުކުރެވިއްޖެެޙާލަތެއްގައިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެރައީސްެ
އާއިެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެ
ވަތަ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެނައިބު ެރައީސް ެނުވަތަ ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކާ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ނު ެ
ބާރުތަކާއި ެމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ެޙަވާލުކުރާން ެއިންތިޤާލީ ެޚާއްޞަ ެއުޞޫލުތަކެއް ެޤާނޫނުއަސާސީއަށް ެގެނެވޭެ
އިސްލާޙަކަށް ެނުވާގޮތަށް ެކަނޑައެޅުމުގެ ެބާރު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެލިބިދީފައިވާކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގައިެ
ބަޔާންވެފައިނުވާތީެެ 21އޮކްޓޯބަރ ެެ 2072ވަނަެދުވަހުެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެފާސްކުރިެދެެނިންމުމަކީެ
ކަމަށްެބެލެވޭނެެތަނެއްެނެތްކަމެއެވެެ .
ޅިފައިވާެނިންމުމެއް ެ
ޤާނޫނުއަސާސީންެކަނޑައެ ެ
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(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލަ ެނިންމުގެ ެތެރޭގައި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެރައީސްެ
ންބަރަކު ެނުވަތަ ެމުވައްޒަފަކު ެވިޔަސް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމަޤްޞަދާއި ެރޫޙާ ެޚިލާފަށް ެއިމްތިޔާޒެއްެ
މެ ެ
ނުވަތަ ެ ެ
ޢިދެއްގައިވާ ެޤާނޫނުއަސާސިއާ ެޚިލާފުވާ ެމިންވަރުެ
ނުވަތަ ެބާރެއް ެބޭނުންކުރުމަށް ެޤާނޫނެއްގައި ެނުވަތަ ެޤަވާ ެ
އެ ެއެދުމަކީ ެއެފަރާތުންެ
ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށްވެސް ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެއެދިފައި ެއޮތް ެކަމުގައިވިއަސް ެ ެ
ކޮށްފައިވާެދަޢުވާއިންެބޭރުެއެދުމެއްކަމަށްެވާތީެ ،މިމައްސަލާގައިެއެކަމާމެދުެގޮތެއްެކަނޑައެޅިދާނެެކަމަކަށްެ
ނުފެނެއެވެެ .
ވީމާެ ،އިސްވެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެކަންތައްތަކަށް ެރިޢާޔަތްކުރާއިރު ެެ 21އޮކްޓޯބަރ ެެ2072
ވަނަ ެދުވަހު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރި ެެ 2ނިންމުމަކީެ ،އެބާވަތުގެ ެނިންމުންތައް ެނިންމުމަށްެ
ޤާނޫނުއަސާސީން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެލިބިދީފައިވާ ެބާރުތަކާއި ެއިޚްތިޔާރުގެ ެތެރެއިން ެނިންމާފައިވާެ
ދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީގޮތުން ެޢަމަލުކުރުން ެލާޒިމްެ
ނިންމުމެއްކަމަށް ެބެލެވޭނެ ެތަނެއް ެނެތަތީެ ެ ،
ނިންމުމެއްކަމަށްެކަނޑައެޅިދާނެެކަމަކަށްެނުފެނެއެވެެ .
ެ
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ޔު
ފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާންގެެތަފާތުވިެރަޢު ެ
ނަ ެދުވަހު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންެެެެެ،
މި ެމައްސަލައަކީ ެެ 27އޮކްޓޯބަރު ެެ 2013ވަ ެ
ދުވަހުގެ ެފަހުން ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ެއިންތިޚާބު ެނުކުރެވިއްޖެނަމަެ
ެ 11ނޮވެމްބަރު ެެ 2013ވަނަ ެ ެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެކަމުގެެމަޤާމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުެހަވާކުރުމާއި ެގުޅޭގޮތުންެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށްެެ2
މާފައިވާ ެނިންމުމަކީ ެއެ ެހުށަހެޅިއިރުވެސް ެއަދިެ
ހުށަހެޅުމެއް ެހުށަހަޅާ ެއެ ެެ 2ހުށަހެޅުން ެފާސްކޮށް ެނިން ެ
ފާސްކޮށްެނިންމިއިރުވެސްެބާޠިލްެެ 2ނިންމުންެކަމަށާއި ،އެއީެއެއަށްެޢަމަލުކުރަންނުޖެހޭެޣައިރުެދުސްތޫރީެ
ެ 2ނިންމުންކަމަށް ެކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ެއެދިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ ،މއެ .އައިވަރީހައުސްެ
މުޙައްމަދު ެވަޙީދު ެއިބްރާހީމްެ ،ދިވެހި ެރައްޔިތުންގެ ެއާންމު ެމަސްލަޙަތު ެ(ޕަބްލިކް ެއިންޓަރެސްޓްެ
ޢުވާއެއް ެކަމަށްބުނެެ ،ދައުލަތް ެ(ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލިސް) ެގެ ެމައްޗަށް ެހުށަހަޅާފައިވާެ
ލިޓިގޭޝަން) ެގެ ެދަ ެ
މައްސަލައެކެވެެ .
މި ެމައްސަލައިގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ެކަމާގުޅޭެ
ޤާނޫނުތަކަށާއި ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެއްކި ެވާހަކަތަކަށާއި ެހުށަހެޅުނު ެލިޔުންތަކަށާއި ެމި ެމައްސަލަެ
ނާ ބެލިއިރުެއަންނަނިވިެކަންކަންެ
ހިނގާދިޔަގޮތުގެެއިޖުރާއާތުތަކަށްެ،ޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެވިސް ެ
އަހުރެންެފާހަގަެކުރަމެވެެ .
ނީެެ
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވަ ެ
ެ 29އޮކްޓޯބަރު ެެ 2013ގައި ެކަމާއިެ ،މި ެމައްސަލަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެރަޖިސްޓަރީެ
ނީެެެެެެެ
ކުރެވިފައިވަނީ ެެ 07ނޮވެމްބަރު ެެ 2013ގައި ެކަމާއި ެމި ެމައްސަލައިގެ ެއަޑުއެހުން ެބޭއްވިފައިވަ ެ
ެ 8ނޮވެމްބަރު ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހުގެ ެރޭ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެގަޑިން ެެ 21:00ގައި ެކަމާއި ެމި ެމައްސަލަެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމައި ެޙުކުމްކުރަން ެހަމަޖެހިފައިވަނީ ެެ 09ނޮވެމްބަރު ެެ 2013ވަނަެ
ދުވަހުގެެމެންދުރުފަހުެެ15:00ގައިެކަމެވެެ .
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައިގެ ެދައުވާ ެލިބޭ ެފަރާތަކީ ެދައުލަތް ެ(ރައްޔިތުންގެެ
ފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެބަންޑާރަނައިބުގެެއޮފީހުގައިެ
މަޖިލިސް)ެކަމަށްވާތީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެ ެ
އިބްތިދާއީ ެބައްދަލުވުމަށް ެވަޑައިގަތުމަށް ެދެންނެވިކަމާއި ެއެ ެއޮފީހުން ެވިދާޅުވެފައިވަނީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 133ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެ"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއެންމެހައި ެކޯޓުތަކަށްެ
ރަނައިބަށް ެލިބިގެންވެއެވެެ .އަދި ެމި ެޤާނޫނުއަސާސީގައިެ
ހާޒިރުވެ ެވާހަކަދެއްކުމުގެ ެޙައްޤު ެބަންޑާ ެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރެޖެނެރަލްގެެމަސްއޫލިއްޔަތުެކަމުގައިެކަނޑައަޅާފައިވާެކަންކަންެފިޔަވައިެއެހެންެކަންކަމުގައިެ
ކޯޓުތަކުގައި ެދައުލަތް ެތަމްޞީލުކުރާނީ ެބަންޑާރަނައިބު ެނުވަތަ ެއޭނާ ެކަނޑައަޅާ ެފަރާތެއް" ެކަމުގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީެ ،ދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހާޒިރުވެ ެވާހަކަދައްކާ ެފަރާތަކީެ
ބަންޑާރަނައިބުެޢައްޔަންކޮށްފައިވާެނުވަތަެކަނޑައަޅުއްވާފައިވާެފަރާތަކަށްެވާންޖެހޭއިރުެ،ދައުލަތުގެެފަރާތުންެ
ންކުރަނީެބަންޑާރަނައިބުެކަނޑައަޅުއްވާެ
ކޮންމެެމައްސަލައަކަށްވެސްެހާޒިރުވެެވަކާލާތުކުރާނެެފަރާތެއްެޢައްޔަ ެ
ގޮތެއްގެމަތިންެކަމަށްވީހިނދުެ،ދައުލަތުގެެބަންޑާރަނައިބުގެެމަޤާމުެެ 29އޮކްޓޯބަރު ެެ 2013ވަނަެދުވަހުންެ
ފެށިގެން ެހުސްވެފައިވާތީ ެއާއިެ ،އަދި ެބަންޑާރަނައިބަކު ެމިހާތަނަށްވެސް ެޢައްޔަންކުރައްވާފައި ެނުވާތީެ،
ދައުލަތުގެ ެބަންޑާރަނައިބަކު ެމިހާތަނަށްވެސް ެޢައްޔަންކުރައްވާފައި ެނުވާތީެ ،ދައުލަތުގެ ެބަންޑާރަނައިބުގެެ
ނަމުގައި ެއެއްވެސް ެފަރާތަކަށް ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހާޒިރުވެ ެބަންޑާރަނައިބުގެ ެނަމުގައި ެދައުލަތްެ
ތަމްޞީލުކުރެވިދާނެ ެތަނެއް ެއޮތްކަމަށް ެނުފެންނަކަމަށާއިެ ،ދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށްެ
ހާޒިރުވާ ެފަރާތްތަކުން ެތަމްޞީލުކުރަނީ ެބަންޑާރަނައިބުގެ ެނިންމެވުންކަމަށްވާއިރުެ ،މިހާރު ެދައުލަތުގެެ
ބަންޑާރަނައިބުގެ ެމަޤާމު ެހުސްވެފައިވާހިނދު ،ޝަރީޢަތުގެ ެއެއްވެސް ެމަޖިލީހަކަށް ެދައުލަތުގެ ެނަމުގައިެ
ވަކާލާތުކުރަން ެހާޒިރުވާ ެފަރާތަކުން ެތަމްޞީލުކުރާނީ ެކޮންފަރާތެއްގެ ެނިންމެވުމެއްކަން ެއެނގެން ެނެތަތީެ،
އެކަމުގައި ެސުވާލު ެއުފެދިދާނެކަމަށް ެދެކޭ ެކަމަށާއި ެބަންޑާރަނައިބު ެނެތް ެޙާލަތެއްގައި ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުންެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހާޒިރުވެ ެޖަވާބުދާރީ ެނުވެވޭނެކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޝަރުޢީ ެކޯޓުތަކުންެ
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ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ެކަމަށާއިެ 29ެ ،އޮކްޓޯބަރ ެެ 2013އިން ެފެށިގެން ެއެގޮތަށް ެޢަމަލުކުރައްވަމުންދާެ
ކަމަށެވެ.
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައަކީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހާ ެގުޅުންހުރިެ
މައްސަލައަކަށްވާތީ ެމި ެމައްސަލަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެވާހަކަ ެރައްޔިތުންގެެ
އިންެ
މަޖިލީހުގައި ެމި ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 07(ެ 197-B1/57/2013/12ނޮވެމްބަރު ެެ )2013ސިޓީ ެ
ދަންނަވާފައިވާކަމާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިދާރާއިން ެމި ެކޯޓަށް ެފޮނުއްވި ެ ެއެ ެ ެއިދާރާގެ ެ ެނަންބަރުެ
ެ 07(ެ 57-J/197/2013/22ނޮވެމްބަރު ެެ )2013ސިޓީއިން ެވިދާޅުވެފައިވަނީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެ
ރު ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހުގެެ
ކޯޓުގެ ެސިޓީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއިދާރާއަށް ެލިބިފައިވަނީ ެެ 07ނޮވެމްބަ ެ
ެ 16:00ގައި ެކަމަށާއި ެއެ ެސިޓީގައި ެބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެމައްޗަށް ެދަޢުވާެ
ލިބޭގޮތަށް ެހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ެމައްސަލައިގެ ެއަޑުއެހުމެއް ެމާދަމާގެ ެެ 15:30ގައި ެބޭއްވުމަށްެ
ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަމަށް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމަޢުލޫމާތު ެދެއްވާފައިވާ ެކަމަށާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ޤަވާޢިދުގެ ެދަށުން ެޤާނޫނީގޮތުންެމަޖިލިސް ެތަމްޞީލުކުރަންޖެހޭ ެޙާލަތްތަތުގައި ެމަޖިލިސް ެތަމްޞީލުކުރުމުގެެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ެޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެކައުންސެލް ެޖެނެރަލް ެއަލްއުސްތާޛާ ެފާތިމަތުެ
އެންމެެއަވަހަށްވެސްެމާލެެވަޑައިގެންނެވެންެ
ވަގުތުެހުންނެވީެރާއްޖޭންެބޭރުގައިކަމުންެއެކަމަނާއަށްެ ެ
ފިލްޒާެމި ެ
އޮތީ ެމާދަމާެ 8ެ ،ނޮވެމްބަރު ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެރޭގަނޑު ެކަމުގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމަޢުލޫމާތަށްޓަކައިެ
ދެންނެވުމަށްެމަޖިލީހުގެެރައީސްެވިދާޅުވެފައިވާެކަމަށެވެ.
ނެެ
ތޭ ެބު ެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ދައުލަތުގެ ެބަންޑާރަނައިބަކު ެއައްޔަނު ެކުރެވިފައިނެ ެ
ދައުލަތުގެ ެމައްޗަށް ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލަތައް ެކޯޓުގައި ެނުހިންގުމަކީ ެއަހުރެންނަށް ެބަލައިގަނެވޭނެ ެކަމެއްެ
ނޫންކަމެވެެ .

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

ގެ 4
ސަފްޙާ ެ 9

(ބ)ެެފަސްވަނަެކަމަކީެ،މިެމައްސަލަެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއަލުންެބާއްވަންެ
ޝެޑިއުލް ެކުރެވުނީ ެެ 08ނޮވެމްބަރު ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހުގެ ެރޭ ެެ 21:00ގައި ެކަމާއި ެމިކަން ެއެޓަރނީެ
ޖެނެރަންގެ ެއޮފީހާއި ެރައްޔިތުން ެމަޖިލީހަށް ެވެސް ެއެންގިފައިވާކަން ެއަހުރެންގެ ެއަތުގައި ެހުރިެ
ޑޮކިއުމަންޓްތަކުން ެދައްކާ ެކަމާއި ެބަންޑާރަނާއިބުގެ ެފަރާތުންވެސް ެއަދި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެވެސްެ
ހާޒިރުވެފައި ެނުވާކަމާއި ެމައްސަލަ ެބޭއްވިފައިވަނީ ެއެކްސްޕާޓޭ ެމައްސަލައެއްގެ ެގޮތުގައިކަން ެޝަރީޢަތުގެެ
މަޖިލީހުގައިެއިޢުލާންެކުރެވުނުެކަމެވެެ .
ޅިެެެެެެެ
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެ ެ
މއެ.އައިވަރީހައުސްެމުޙައްމަދުެވަޙީދުެއިބްރާހީމްެއެދިފައިވަނީެތިންެކަމަކަށްެކަމާއިެއެއީެ :
ެ .1މައްސަލައިގެ ެޞީޣާ ެއާއި ެސަބަބުތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައިގެ ެވަށައިގެންވާ ެކަންތައްތަކުގެެ
ވެމްބަރު ެެ 2013ވަނަެ
ކިގޮތެއް ެނިންމަންދެންެ 11ެ ،ނޮ ެ
މައްޗަށް ެރިއާޔަތްކޮށް ެމި ެމައްސަލަ ެބަލައި ެވަ ެ
ންެެެެެެެ
ޅޭގޮތު ެ
ދުވަހުގެ ެފަހުން ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ެމަޤާމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެޙަވާލުކުރުމާއި ެގު ެ
ެ 27އޮކްޓޯބަރު ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގައި ެހުށަހަޅާ ެފާސްކުރި ެެ 2ނިންމެވުމަށްެ
ޢަމަލުކުރުންެފަސްކޮށްދެއްވުމުގެެވަގުތީެޢަމުރެއްެނެރެދިނުންެ .
ެ 11ެ .2ނޮވެމްބަރު ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހުގެ ެފަހުން ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ެމަޤާމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުެ
ރު ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގައި ެހުށަހަޅާެ
ޙަވާލުކުރުމާއި ެގުޅޭގޮތުން ެެ 27އޮކްޓޯބަ ެ
ވުންެ
މެ ެ
ނިންމި ެއިރުވެސް ެބާޠިލް ެެ 2ނިން ެ
ފާސްކުރިެ 2ެ ،ނިންމުމަކީ ެއެހުށަހެޅި ެއިރުވެސް ެއަދި ެފާސްކޮށް ެ ެ
ންނުޖެހޭ ެޣައިރު ެދުސްތޫރީެ ،ބާޠިލް ެެ 2ނިންމެވުންކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ
ކަމަށާއި ެއެއީ ެއެއަށް ެޢަމަލުކުރަ ެ
ދިނުންެ .
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ެ .3މި ެމައްސަލަ ެބަލާ ެނިންމުމުގެ ެތެރޭގައިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެރައީސް ެނުވަތަ ެއެ ެމަޖިލީހުގެެ
މެންބަރަކުެވިއަސްެނުވަތަެމުވައްޒަފަކުެވިއަސްެޤާނޫނުއަސާސީގެެމަޤްޞަދާއިެރޫޙާއިެޚިލާފަށްެއިމްތިޔާޒެއްެ
ނުވަތަ ެބާރެއް ެބޭނުންކުރުމަށް ެޤާނޫނެއްގައި ެނުވަތަ ެޤަވާޢިދެއްގައި ެއޮތްނަމަ ެޤާނޫނުއަސާސީން ެދީފައިވާެ
ބާރާއިެ ،އިމްތިޔާޒަށްވުރެ ެއިތުރަށް ެބާރާއި ެއިމްތިޔާޒް ެދީފައިވާ ެޤާނޫނެއްގައި ެނުވަތަ ެޤަވާޢިދެއްގައިވާެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާެޚިލާފްވާެމިންވަރުެބާޠިލްެކޮށްދިނުންެ .
(ކ) ެހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެއެންމެހައި ެބާރުތައް ެފެށިގެން ެއަންނަނީެ
ރައްޔިތުންގެެކިބައިންެކަމާއިެއެެބާރުތައްެއަބަދަށްމެެދެމިއޮންނަނީެރައްޔިތުންގެެކިބައިގައިެކަމެވެެ .
ކަމަކީެ 11ެ،ނޮވެމްބަރު ެެ 2008ގައިެފެށުނުެރިޔާސީެދައުރުެހަމަވާއިރުެ،
(އ)ެއަށްވަނަެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 111ވަނަ ެމާއްދާގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއިންތިޚާބުެ
ޞަތު ެއޮތްކަމަށާއި ެމި ެޙާލަތަކީ ެޤާނޫނީ ެމައްސަލަތަކެއް ެދިމާވެދާނެެ
ކުރެވިފައިވާ ެރައީސަކު ެނެތުމުގެ ެފުރު ެ
ޙާލަތެއްކަމަށާއި ެމި ެމައްސަލަތައް ެޙައްލުކުރުން ެއެންމެ ެއެކަށީގެންވަނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެތެރެއިންެ
ކަމަށް ެދެކެވަޑައިގެން ެމި ެމައްސަލަތަކަށް ެޙައްލެއް ެހޯދުމުގެ ެމަސައްކަތް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެއިސްެ
ސްދެއްވުމަށް ެއެދިވަޑައިގެން ެެ 23އޮކްޓޯބަރު ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހުެ
ނަންގަވައިގެން ެކުރިއަށް ެގެންގޮ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެމައްސަލައެއްެފޮނުއްވިކަމެވެެ .
(ވ) ެނުވަވަނަ ެކަމަކީެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެހުށަހެޅުއްވުމާ ެގުޅިގެން ެރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހަށްެދެެހުށަހެޅުމެއްެހުށަހެޅިެއެެދެެހުށަހެޅުންެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެފާސްވިކަމެވެެ .
(މ)ެދިހަވަނަެކަމަކީެ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެެދައުރަކީެެ5އަހަރުކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
މާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގައިެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 107ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެބުނާކަ ެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ެމި ެފަހުން ެއިންތިޚާބު ެކުރެވި ެމަޤާމާ ެޙަވާލުވެފައިވަނީ ެެ 11ނޮވެމްބަރު ެެ2008
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ނޮވެމްބަރު ެެ 2013ގެެ
ގައި ެކަމާއި ެެ 11ނޮވެމްބަރު ެެ 2008ވަނަ ެދުވަހު ެފެށުނު ެރިޔާސީ ެދައުރު ެެ ެ 10
ނިޔަލަށްެހަމަވާނެކަމެވެެ .
ބުތަށް ެވަގުތީގޮތުން ެއަދާެ
(ފ) ެއެގާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެވާޖި ެ
ވޭފަދަ ެޙާލަތެއް ެވަގުތީގޮތުން ެމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ެޢަމަލުކުރަންވީގޮތް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ނުކުރެ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ124ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެނައްޞުގައިެވަރަށްެސާފުކޮށްެބުނެދީފައިެއެބައޮތްކަމެވެެ .
(ދ) ެބާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެވާޖިބުތައް ެއަދާ ެނުކުރެވޭފަދަ ެޙާލަތެއްެ
ވީގޮތްެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެެ124
ދާއިމީގޮތުންެމެދުވެރިެވެއްޖެނަމަެޢަމަލުކުރަން ެ
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެނައްޞުން ެވަރަށް ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއެބައޮތްކަމާއި ެއެއީ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ
ގެ ެވާޖިބުތައްެއަދާކުރަންެހުރަސްއެޅޭފަދަެ
އާއިެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެެނައިބަށްެ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެކަމު ެ
ން ެނުވަތަ ެމަޤާމުން ެއިސްތިއުފާ ެދީގެން ެނުވަތަ ެމަޤާމުން ެދުރުކުރުމުގެެ
ދާއިމީ ެޙާލަތެއް ެކުރިމަތިވެގެ ެ
ތްކަމާއިެ،
ސަބަބުން ެނުވަތަ ެމަރުވެގެން ެއެ ެދެ ެމަޤާމު ެއެއްފަހަރާ ެހުސްވެސްޖެނަމަ ެޢަމަލުކުރަންވީ ެގޮ ެ
އެގޮތުން ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެކަމުގެ ެވާޖިބުތައް ެއަދާކުރަން ެހުރަސްއެޅޭފަދަ ެދާއިމީ ެޙާލަތެއްެ
ޖެނަމަެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެމަޤާމާ ެފުރަތަމަ ެޙަވާލުވާންޖެހޭނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ކުރިމަތިވެއް ެ
ނީެ
ރައީސް ެކަމާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެރައީސަށް ެއެ ެމަޤާމާ ެޙަވާލުވެވެން ެނެތްނަމަ ެއެކަމާ ެޙަވާލުވާ ެ
ނައިބު ެރައީސްކަމާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެނައިބު ެރައީސަށް ެޙަވާލުވެވެންެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެ ެ
ނެތްނަމަެއެކަމާެޙަވާލުވާނީެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެފާސްކުރާެޤަރާރަކުންެހޮވާެއެެމަޖިލީހުގެެމެންބަރެއްެ
ކަމެވެެ .
(ތ)ެތޭރަވަނަެކަމަކީެ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެެރިޔާސީެދައުރަކީެެ 5އަހަރު ެކަމާއިެެ5
އަހަރު ެހަމަވުމުން ެދައުރު ެހަމަވީ ެކަމާއި ެދައުރު ެހަމަވުމުން ެރިޔާސީ ެއާއުދައުރަކަށް ެނުހޮވޭނަމަ ެއެެ
މަޤާމުގައި ެއޭނާ ެހުރުމުގެ ެޤާނޫނީ ެޙައިޞިއްޔަތެއް ެނެތްކަމާއި ެއަދި ެއެއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
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ގެ ެވާޖިބުތައްެއަދާކުރަންެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 124ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެބުނާެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެކަމު ެ
ފަދަެދާއިމީެޙާލަތެއްެކަމެވެެ .
ހުރަސްއެޅޭ ެ
(ލ) ެސާދަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 124ވަނަެ
އް ެކުރިމަތިވަނީ ެހަމައެކަނި ެރިޔާސީެ
މާއްދާގައި ެބުނާ ެވާޖިބުތައް ެއަދާކުރާން ެހުރަސްއެޅޭފަދަ ެދާއިމީ ެޙާލަތެ ެ
ދައުރުގެެތެރެއިންެނޫންެކަމާއިެރިޔާސީެދައުރުެހަމަވުމުންެއެެކުރިމަތިވަނީެވެސްެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ވާޖިބުތައްެއަދާކުރަންެކަނޑައެޅިގެންެހުރަސްއެޅޭފަދަެޙާލަތެއްެކަމާއިެދިވެހިެދައުލަތުގެެއެންމެހައިެބާރުތައްެ
ފެށިގެން ެއަންނަނީ ެރައްޔިތުންގެ ެކިބައިން ެކަމަށްވެފައި ެއެ ެބާރުތައް ެދެމިއޮންނަނީ ެރައްޔިތުންގެެ
ކަމަށް ެވާއިރުެ،ރައްޔިތުންގެެމައްޗަށްެވެރިކަންކުރާންެރައްޔިތުން ެއިންތިޚާބުެކޮށްފައިނުވާ ެމީހަކުެ
ކިބައިގައި ެ
ނޫންކަމެވެެ .
ހުރުމަކީެޤަބޫލުކޮށްެބަލައިގަނެވޭނެެކަމެއްެ ެ
(ގ) ެފަނަރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 124ވަނަެ
މާއްދާގައި ެބުނާ ެއިބާރާތްތަށް ެދެނެގަނެ ެމާނަ ެކޮށްފައިވާނީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/2011މާނަކުރުމުގެެ
ހަމަތައް ެބަޔާން ެކުރުމުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެތަރަހައިގެ ެތެރެއިން ެކަމާއި ެއަދި ެމި ެކަމުގެ ެޖޫރިސްޕްރުޑަންސްެ
ރާއްޖޭގައިެނެތުމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ124ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެބުނާެ:
ށް ެ
ންެ އިނގިރޭސިެބަހަށްެ ތަރުޖަމާކޮ ެ
އް ެކުރިމަތިވެގެ ެ
ވާޖިބުތައްެއަދާކުރާންެހުރަސްއެޅޭފަދަެދާއިމީެޙާލަތެ ެ
(A permanent situation that results in preventing/inhibiting the execution
)of the duties of the president
ވާމީެ
ޤް ެ
މުތަކުގެ ެޖޫރިސްޕްރުޑަންސް ެއަށް ެވެސް ެއަހުރެން ެވިސްނީމެވެ .އަދި ެބައިނަލްއަ ެ
ެއެހެންވެސް ެޤައު ެ
ގެމަތިން ެވެސް ެއަހުރެންެ
މަތަކު ެ
ޤާނޫނުގެ ެއުންޞުރުތަކާއި ެއުޞޫލުތަކުގެ ެއަލީގައި ެދައުލަތް ެދެމިއޮތުމުގެ ެހަ ެ
ވިސްނީމެވެެ ެ.
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(ޏ) ެސޯޅަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމާއްދާތަކަށާ ެއެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެރޫޙަށްެބަލާއިރުެ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެެދައުރުެހަމަވެެއޭނާއަށްެއެެމަޤާމުގެ ެވާޖިބުތައްެ
ސްެ
އަދާކުރުމަށް ެހުރަސްއެޅިއްޖެ ެނަމަ ެއެ ެމަޤާމާ ެވަގުތީ ެގޮތުން ެޙަވާލުވާނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެރައީ ެ
ށްފަހުެޤާނޫނުއަސާސީގައިެބުނެފައިވާެމުއްދަތުގެެތެރޭގައިެ
ޖިލީހުގެެރައީސްެޙަވާލުވުމަ ެ
ކަމާއިެރައްޔިތުންގެެމަ ެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ެހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ ެކަމާއި ެމި ެޙާލަތުގައިވެސް ެމުޅި ެދައުލަތް ެދެމިއޮވެެ
ދަތައްވެސްެއަދިެދިވެހިެސަރުކާރުގެެބާރަށްެއެއްވެސްެ
ފަންކްޝަންެކުރާނެެކަމާއިެދިވެހި ެދައުލަތުގެެސިޔާ ެ
އުނިކަމެއްެނާންނާނެކަމެވެެ ެ.
(ސ) ެސަތާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 88ވަނަެ
ހާ ެހިނދަކު ެރައްޔިތުންގެެ
ންގޮތަކަށް ެބަޔާންކޮށްފައި ެނުވާ ެ
މާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެމި ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެއެހެ ެ
ހުގެ ެއެއްވެސް ެކަމެއް ެހިނގިގޮތުގެ ެޞައްޙަކަން ެބެލުމަށްޓަކައި ެއެއްވެސް ެކޯޓަކަށް ެމައްސަލައެއްެ
މަޖިލީ ެ
ހުށައެއް ެނޭޅޭނެ ެކަމާއި ެެ 27އޮކްޓޯބަރު ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެނިންމެވި ެދެެ
ވިެމައްސަލައަކާެގުޅިގެންެނިންމެވިެދެެނިންމެވުންެކަމާއިެއެެދެެ
ނިންމެވުމަކީެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެފޮނުއް ެ
ނިންމެވުމަކީެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެލިބިފައިވާެބާރުގެެތެރެއިންެއެެމަޖިލީހުންެނިންމެވިެދެ ެނިންމެވުންެ
ކަމެވެެ .
(ޑ)ެއަށާރަވަނަެކަމަކީެ،މިެމައްސަލަެބަލާެނިންމުމުގެެތެރޭގައިެ،ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެ
ރައީސް ެނުވަތަ ެއެ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރަކު ެވިއަސް ެނުވަތަ ެމުއައްޒަފަކު ެވިއަސް ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
މަޤްޞަދާއިެރޫޙާއިެޚިލާފަށްެއިމްތިޔާޒެއްެނުވަތަެބާރެއްެބޭނުންކުރުމަށްެޤާނޫނެއްގައިެނުވަތަެޤަވާޢިދެއްގައިެ
ން ެދީފައިވާ ެބާރާއިެ ،އިމްތިޔާޒަށްވުރެ ެއިތުރަށް ެބާރާއި ެއިމްތިޔާޒް ެދީފައިވާެ
އޮތްނަމަ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެ
ށްެެެެެެެ
ފުވާ ެމިންވަރު ެބާޠިލްކޮށްދިނުމަ ެ
ޤާނޫނެއްގައި ެނުވަތަ ެޤަވާޢިދެއްގައިވާ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާ ެ
މއެ .އައިވަރީހައުސްެ ،މުޙައްމަދު ެވަޙީދު ެއިބްރާހީމް ެއެދިފައިވާ ެއެދުމަކީ ެމި ެކޯޓަށް ެއަދި ެއެހެންެ
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ކޭ ެކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންެ
ކޯޓަކަށްވެސް ެކުރެވޭނެ ެކަމެއް ެކަމަށް ެއަހުރެން ެނުދެ ެ
ފާސްކޮށްފައިވާ ެހުރިހާ ެޤާނޫނެއް ެއަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޢަމަލުކުރަމުންދާ ެހުރިހާ ެޤަވާޢިދެއް ެބަލައިެެެެެެ
ޔުެ
ވާގޮތަށް ެމި ެމައްސަލައިގެ ެތެރޭގައި ެރިވި ެ
މއެ .އައިވަރީހައުސްެ ،މުޙައްމަދު ެވަޙީދު ެއިބްރާހީމް ެއެދިފައި ެ
ނުކުރެވޭނެެކަމެވެެ ެ.
ދެންފަހެެ ،އިސްވެ ެފާހަގަކުރި ެކަންތައްތަކަށް ެބަލައި ެރިޢާޔަތް ެކުރާއިރުެެެެެެެެެެ،
މް ެއެދިފައިވާ ެކަންތައްތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޙުކުމެއްެ
މއެ .އައިވަރީހައުސްެ ،މުޙައްމަދު ެވަޙީދު ެއިބްރާހީ ެ
ކުރަންޖެހޭފަދަެޟުރޫރަތެއްެއޮތްކަމަށްެއަހުރެންެނުދެކެމެވެެ .
ެ
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