ސުޕްރީމް ކޯޓު

Supreme Court

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Male’, Republic of Maldives

ނަންބަރު2008/SC-J/03:

އިޖްރާޢީ ގޮތުން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް
 ހުށަހެޅި ފަރާތް :ލުބްނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން  /ހ .ނީލްވިލާ
އަޙުމަދު މަޙްލޫފް  /ގ .ހާފްސީ
ރޮޒައިނާ އާދަމް  /މ .ފީރޯޒް ލޮޖް
ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް  /މ .ލިލީޒް
 ހުށަހެޅި ތާރީޚް 12 :ނޮވެމްބަރު 2008
 ޖަވާބުދިން ތާރީޚް 13 :ނޮވެމްބަރު 2008
 ޖަވާބުދިން ގަޑި21:30 :

ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ ޚުލާސާ
މި

މައްސަލައަކީ

2008

ނޮވެމްބަރު

11

ވަނަ

ދުވަހު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމު ެ

ޙއްމަދު ނަޝީދު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ،އިންތިޤާލީ
ހުވައިކުރެއްވި އަލްފާޟިލް މު ަ
މަރުޙަލާގައި ދެމިއޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  2008ނޮވެމްބަރު  11ވަނަ ދުވަހު  7މީހަކު ޢައްޔަންކޮށް 2008
ނޮވެމްބަރު  12ވަނަ ދުވަހު ހެދުނު މި ދަ ު
ޢވާ ކުރައްވާ ބޭފުޅުން )އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި ދެމިއޮންނަ ރައްޔިތުންގެ
މމްބަރުންކަމުން
މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން( ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެ

ވަކިކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

)ކާނަލް( މެދުވެރިކުރައްވައި މި ދަޢުވާ ކުރައްވާ  4ބޭފުޅުންނަށް އަންގަވާފައިވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން މި
ބޭފުޅުން ވަކިކުރެއްވި ވަކިކުރެއްވުމާއި ،އެމަޖިލީހަށް އަލަށް ޢައްޔަނު ކުރެއްވި  7މެމްބަރުން ޢައްޔަނު ކުރެއްވި ކުރެއްވުމަކީ

ސުޕްރީމް ކޯޓު ،މުލީއާގެ ،މެދުޒިޔާރަތްމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court, Mulee’aage, Medhuziyaarai Magu, Male’, Republic of Maldives
ފޯން Phone: 00 960 3009990 :ފެކްސްFax: 00 960 3008554 :

ޔ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ކަ ނޑައަޅައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
ށ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި ދެމިއޮންނަ
ދެއްވުމަށާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނީ އަސާސީއާއި ޚިލާފަ ް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  2008ނޮވެމްބަރު  11ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނު ކުރެއްވި މީހުން ހިމަނައިގެން
ލސާއެއް ބާއްވާފައިވާނަމަ އެޖަލްސާ އަކީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ،ބާއްވާފައިވާ ޖަލްސާއެއް ނޫން ކަމުގައި
އެމަޖިލީހުގެ ޖަ ް
ކަނޑަޅައި ދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެއެވެ.
ދެންފަހެ ،މިމައްސަލަ މި ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވެންއޮތްތޯ ބެލިއިރު މި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ކަމަށްވާ އުއްތަމަ
އންއާއި މި  3ފަނޑިޔާރުންގެ
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުއާއި ފަނޑިޔާރު މުޖްތާޒް ފަޙުމީއާއި ފަނޑިޔާރު ޔޫސުފް ޙުސަ ި
ރަޢުޔުއަކީ:
 .1މިމައްސަލަ

ހުށަހަޅާފައިވަނީ

ޤާނޫނު

އަސާސީގެ

74

ވަނަ

މާއްދާގެ

ދަށުން

ކަމަށް

ދަޢުވާ

ފޯމުގައި

ލ
ޔގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟި ް
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މި ދަޢުވާއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ޤާނޫނު އަސާސީގެ  294ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޚިލާފުވޭތޯ ބެލުމުގެ
މައްސަލައެއް ކަންއެގެއެވެ.
ރއް ނުވަތަ އެއިން
ޤާނޫނު އަސާސީގެ  144ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބަލާއިރު ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނެރޭ ޢަމު ެ
ވނަމަ އެ
އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު ކުރާކަމެއް ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ވިޔަސް ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޚިލާފު ާ
ޚިލާފުވާ މިންވަރު އެއީ ބާޠިލު އެއްޗެއް ނުވަތަ ބާޠިލު ކަމެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލައަކީ ހަމައެކަނި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޚާއްސަ ޖޫރިސްޑިކްޝަންއެއް ނޫންކަމާއި އެބަވާތުގެ މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ ބެލުމުގެ އިޚްތިސާސް
ލިބިގެންވަނީ ކަމާބެހޭ ދަށުކޯޓަށްކަން އެނގެއެވެ.
 .2މިމައްސަލައަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  74ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބެލިދާނެ މައްސަލައެއްތޯ ބަލާއިރު
ގ
ޤާނޫނު އަސާސީގެ  74ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިމައްސަލަ މިކޯޓުން ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަކަށް މި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ެ
އަޤުލަބިއްޔަތަކަށް ނުފެނެއެވެ .ސަބަބަކީ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  74ވަނަ މާއްދާގައި "
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތު މީހެއްގައި ހަމަވޭތޯ ނުވަތަ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރާން ޖެހިއްޖެތޯ
ބެލުމުގައި ނުވަތަ މެންބަރުކަމުގެ ގޮޑިއެއް ހުސްވެއްޖެކަމާމެދު ޚިލާފުއުފެދިއްޖެނަމަ އެމައްސަލައެއް ބަލައި ގޮތެއް
ކަނޑައަޅާނީ ސުޕްރީމް

ކޯޓުން" ނެވެ .މި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މިހާރުއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

މެންބަރުންނަކީ މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުން މިއަންނަ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެގެން މި
ކރެވިފައިވާ މެންބަރުންކަމަށް ނުވާއިރު ޤާނޫނު އަސާސީގެ  74ވަނަ މާއްދާ
ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ު
ތަޚުޞީޞް ކުރަންޖެހޭނީ މި ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރާ މެ ް
ނބަރުންނަށް ކަން އެނގެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓު ،މުލީއާގެ ،މެދުޒިޔާރަތްމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court, Mulee’aage, Medhuziyaarai Magu, Male’, Republic of Maldives
ފޯން Phone: 00 960 3009990 :ފެކްސްFax: 00 960 3008554 :

ޚިލާފްވި ރަޢުޔު
މިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފުއާއި ފަނޑިޔާރު އަޙުމަދު ފާއިޒު ޙުސައިންއާއި ދެ
ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޢުޔަކީ ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ތިން ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ،އިންތިޤާލީ ަ
ނގެ
މރުޙަލާގައި ދެމި އޮންނަ ރައްޔިތު ް
ކ
މަޖިލީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން ވަކިކުރެއްވުމަކީ އެމެންބަރުން ވަ ި
ކުރަންޖެހިގެން ކުރެއްވި ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަކީ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  74ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސުޕްރީމްކޯޓަށް

ލިބިދީފައިވާ ޚާއްޞަ އިޚްތިޞާސަކަށް ވާތީ އެކަން ބަލަންޖެހޭނީ މިކޯޓުން ކަމަށެވެ.

ކޯޓުން ނިންމިގޮތް :ވީމާ ،މަތީގައިވާ ސަބަބުތައް އެހެންހުރުމާއެކު މި ަ
މއްސަލަ ،މި ކޯޓުން ބަލައިގަނެވެން ނެތްކަމަށް މި
ކޯޓުގެ  3ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމައި އެކަން އެންގީމެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓު ،މުލީއާގެ ،މެދުޒިޔާރަތްމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court, Mulee’aage, Medhuziyaarai Magu, Male’, Republic of Maldives
ފޯން Phone: 00 960 3009990 :ފެކްސްFax: 00 960 3008554 :

