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ސަޢުދު ާޙުސައިންާ
 ދަޢުވކުރ ާފަރތްާ :މުޙައްމަދުާވަޙީދުާއިބްރހީމްާމއާ.އައިވަރީާހައުސްާ/މލެާ ،
ޙައްމަދު ާއަމީތުާ
އަޅިވިލގެާ /ގއ.ވިލިނގިލިާ ،ޢަބްދުލްލަޠީފް ާމުޙައްމަދު ާފުނަމގެާ /ހއ.ދިއްދޫާ ،މު ާ
ދޫ
އަޙްމަދުާމަނިކުާރޯސްމގެާ/ގދ.ގައް ާ
ރ
ުވލިބޭާފަރތްާ:އިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަންގެާއިދ ާ
 ދަޢ ާ
ލަ
 މައްސަލައިގެާބވަތްާ:ދުސްތޫރީާމައްސަ ާ
ން
 މައްސަލަާއައިގޮތްާ:ދުސްތޫރީާމައްސަލަާހުށަހެޅުމުގެާހުއްދައަށްާއެދޭފޯމު ާ
 ހުށަހެޅުނުާތރީޚްާ20ާ:ޖުލައިާ2017
 ރަޖިސްޓަރީާކުރެވުނުާތރީޚްާ25ާ:ޖުލައިާ2017
 ނިމުނުާތރީޚްާ27ާ:އޮގަސްޓްާާ 2017
ދުﷲ ާސަޢީދުާ ،ފަނޑިޔރުާ
 މައްސަލަ ާބެލި ާފަނޑިޔރުންގެ ާމަޖިލިސްާ :އުއްތަމަ ާފަނޑިޔރު ާޢަބް ާ

ދުﷲާ،
ޢަބްދުﷲ ާޢަރީފްާ ،ފަނޑިޔރު ާޢަލީ ާޙަމީދު ާމުޙައްމަދުާ ،ފަނޑިޔރު ާއދަމް ާމުޙައްމަދު ާޢަބް ާ
ފަނޑިޔރުާޑރާ.އަޙްމަދުާޢަބްދުﷲާދީދީާ ާާާ،
ާ
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ާ

ޞ:
ޚުލ ާ
 މައްސަލައިގެާ ާ
ާ

ގެާ
އް ާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހު ާ
މި ާމައްސަލަތަކަކީާ ،މައްސަލަތައް ާހުށަހެޅި ާފަރތްތަ ާ
ޝަންސް ާކޮމިޝަނުންާ
އް ާހުސްވެއްޖެކަމަށް ާއިލެކް ާ
މެންބަރުކަމަށް ާއިންތިޚބުވެފައިވ ާދއިރތަކުގެ ާގޮނޑިތަ ާ
މުން ާޞައްޙަ ާނޫންކަމަށް ާބުނެާ ،އެ ާފަރތްތަކުންާ
ާ 19ޖުލައި ާާ 2017ވަނަ ާދުވަހު ާނިންމފައިވ ާނިން ާ
ދުސްތޫރީާމައްސަލައެއްގެާގޮތުގައިާހުށަހަޅފައިވާމައްސަލަތަކެކެވެާ ާ.
ާ

ލަާނިންމިގޮތް:
މައްސަ ާ
ާ 
ާ

ާދިވެހިރއްޖޭގެ ާސުޕްރީމް ާކޯޓުގެ ާނަންބަރު ާާ 2017/SC-C/17ޤަޟިއްޔއަށްާ
ބަލއިރުާ ،އެާޤަޟިއްޔގައިާކަނޑައަޅައިފައިވ ާއަޙްކމްތަކަށް ާފެތޭނީާއެާޤަޟިއްޔގައިާޙުކުމްކުރިާތރީޚްާ
ކަމުގައިވ ާާ 13ޖުލައި ާާ 2017ގެ ާފަހުން ާހިނގ ާކަންތައްތަކުގެ ާމަށްޗަށް ާކަމަށްވެފައިާ ،އަދި ާއެާ
ޤަޟިއްޔގައި ާކަނޑައަޅައިފައިވ ާއަޙްކމްތައް ާސުޕްރީމް ާކޯޓުގެ ާނަންބަރު ާާ 2017/SC-SJ/09ކޯޓުާ
އަމުރުގެ ާޒަރީއއިން ާއިތުރަށް ާކަށަވަރުކޮށްދެވިފައި ާއޮތުމއެކުާ ،އަދި ާއެ ާޤަޟިއްޔއަކީ ާއެ ާޤަޟިއްޔގައިާ
ޙުކުމްކުރި ާތރީޚުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުންގެ ާގޮތުގައި ާތިބި ާބައެއްގެ ާމެންބަރުކަމމެދުާ
ވަކިގޮތެއް ާކަނޑައެޅުމުގެ ާބަދަލުގައި ާއެ ާތރީޚުގެ ާފަހުން ާއެ ާފަރތްތަކުން ާޢަމަލުކުރ ާގޮތެއްގެ ާމައްޗަށްާ
ތަޠުބީޤުވނެ ާއަޙްކމްތަކެއް ާބަޔންކުރ ާޤަޟިއްޔއަކަށްވއިރުާ ،އެ ާޤަޟިއްޔގެ ާދަށުން ާއަދި ާއެާ
ޤަޟިއްޔގައި ާބުނެފައިވ ާސަބަބުތަކަށްޓަކައި ާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރެއްގެ ާމެންބަރުކަން ާގެއްލޭނެާ
ގޮތްތައް ާބަޔންކޮށްފައި ާއޮތުމުން ،އެ ާޤަޟިއްޔގައި ާކަނޑައެޅިފައިވ ާގޮތުގެމަތިން ާމެނުވީ ާއެ ާތރީޚާ
ހަމައަށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާގޮތުގައިާތިބިާމެންބަރުންގެާތެރެއިންާއެއްވެސްާމެންބަރެއްގެާ
މެންބަރުކަމމެދު ާޚިލފެއް ާއުފެދެންޖެހޭ ާސަބަބެއްނެތްކަމަށް ާސުޕްރީމް ާކޯޓުގެ ާބުނެވިދިޔަ ާޙުކުމއި ާކޯޓުާ
އަމުރުންާއެނގެންާއޮންނތީާއއިާއަދިާއެާޙުކުމއިާކޯޓުާއަމުރުންާއެާޙުކުމްކުރިާތރީޚުންާފެށިގެންާއެާ
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ޙުކުމުގައި ާބަޔންކޮށްފައިވ ާއަޙްކމްތައް ާތަޠްބީޤުކޮށް ާތަންފީޛުކުރުމުގެ ާއިޖުރއތު ާސފުކޮށް ާބަޔންކޮށްާ
އްލެއްާދެވިފައިވތީާއއިާދިވެހިރއްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔގެާ
ފްލޯރާކްރޮސިންގކުރުމުގެާމައްސަލައަށްާޤނޫނީާޙަ ާ
ޤނޫނުއަސސީގެ ާާ 145ވަނަ ާމއްދގެ ާ(ނ) ާގައި ާޤނޫނުއަސސީ ާއއި ާޤނޫނު ާމނަކުރުމުގައި ާއަދިާ
ޝަރީޢަތުން ާބަލ ާއެނޫންވެސް ާމައްސަލަތަކުގައި ާސުޕްރީމް ާކޯޓުން ާނިންމ ާނިންމުމަކީ ާއެންމެފަހުގެާ
ން ާބުނެފައިވއިރުާ ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ާޖުމްހޫރިއްޔގެ ާޤނޫނުއަސސީ ާއއިާ
ނިންމުންކަމަށް ާސފުބަހު ާ
ޤނޫނުތަކުގެ ާބެލެނިވެރިކަމއި ާއަދި ާދިވެހިރއްޖޭގެ ާޢަދުލު ާއިންޞފު ާޤއިމްކުރުމުގެ ާބރުގެ ާއެންމެާ
އިސްފަރތުގެ ާޙައިޘިއްޔަތުން ާޤނޫނުގައި ާކަންއޮތްގޮތް ާބަޔންކޮށް ާދިވެހިރއްޖޭގެ ާސުޕްރީމް ާކޯޓުންާ
ނިންމައިފައިވ ާނިންމުމެއް ާއޮތުމއެކު ާއަދި ާސުޕްރީމް ާކޯޓުގެ ާނިންމުމަކީ ާއެ ާމައްސަލައެއްގެ ާއެންމެފަހުގެާ
ނިންމުން ާކަމަށް ާދިވެހިރއްޖޭގެ ާޖުމްހޫރިއްޔގެ ާޤނޫނުއަސސީގައި ާކަނޑައަޅައި ާބަޔންވެފައިވތީާ ،ޤނޫނީާ
ގޮތުން ާޙައްލު ާދެވިފައިވ ާމި ާމައުޟޫއ ާގުޅިގެން ާއިތުރު ާޙުކުމެއްކުރަން ާނުޖެހޭތީާ ،ދިވެހިރއްޖޭގެާ
ޖުމްހޫރިއްޔގެ ާޤނޫނުއަސސީގެ ާާ 145ވަނަ ާމއްދގެ ާ(ނ) ާއއި ާދިވެހިރއްޖޭގެ ާޖުމްހޫރިއްޔގެާ
ޤނޫނުއަސސީގެ ާާ 299ވަނަ ާމއްދގެ ާ(ހ) ާއއި ާއަދި ާދިވެހިރއްޖޭގެ ާޖުމްހޫރިއްޔގެ ާޤނޫނުއަސސީގެާ
ާ 268ވަނަާމއްދގެާމައްޗަށްާރިޢޔަތްކޮށްާދިވެހިރއްޖޭގެާސުޕްރީމްާކޯޓުގެާނަންބަރުާާ2017/SC-C/17
ޤަޟިއްޔގެ ާޙުކުމަށްފަހު ،ހުށަހެޅިފައިވ ާނަންބަރު ާާ 2017/SC-C/19ޤަޟިއްޔ ާއއި ާނަންބަރުާ
ރުާާ
ާ 2017/SC-C/20ޤަޟިއްޔ ާއއި ާނަންބަރު ާާ 2017/SC-C/21ޤަޟިއްޔ ާއއި ާނަންބަ ާ
އްޔގެާޤނޫނުއަސސީގެާާ 74ވަނަާމއްދގެާދަށުންާ
ާ 2017/SC-C/22ޤަޟިއްޔ ާދިވެހިރއްޖޭގެާޖުމްހޫރި ާ
ބަލައިާއިތުރުާގޮތެއްާކަނޑައަޅަންޖެހޭާތަނެއްާނެތްކަމަށްާދިވެހިރއްޖޭގެާސުޕްރީމްާކޯޓުގެާފަނޑިޔރުންގެާ
އިއްތިފޤުންާނިންމައިފީމެވެާ .
ާ
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