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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 ވަނަ ޖަލްސާ  10ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19 ޖަލްސާ:

 (ބުދަ) 2019 ޖޫން 19 ތާރީޚް:

އަމުރާ ޚިލާފަށް ޖުޑީޝަލް  SC-VA-J/02/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު  :މައްސަލަ 
ވެސް ނިންމުމެްއގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ރަްއޔިުތންގެ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިްނމާފައިވާ ެއއް 

ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުގެ ެއއްެވސް ކޮމިީޓއަކުްނިވއަސް ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ  މަޖިލީހާއި،
ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުްއިވ ެއ  ގެަގއި ދިވެހިާރއްޖޭ 2019ޖޫން  17ށް ބާޠިލް ނިންމުމެއްކަމަ
ން ކަނަޑއަޅުްއަވއި، އެކަްނ ރަްއޔިތުންގެ މުރުއަ SC-SJ/02/2019ކޯޓުެގ ނަންބަރު 

 މަޖިލީހަށް އަންގާފައިވާ މައްަސލަ
 

   ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މެންބަރު: އްވި ތާއީދުކުރެ
 
 

 :ޅުން ހުށަހެ 
 

 

 

ދީދީގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއިން هللا ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދު

 ސަރިވސް ވަނަ ާމއްދާާއއި، ޖުޑީޝަލް 45ތަޙުޤީޤުކުރަމުން ގެންދާ މަްއސަލައާ ުގޅިގެްނ، ފަނޑިޔާުރންގެ ޤާނޫނުގެ 

ރުގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރު ށް ލިބިދޭ ބާ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަވަނަ މާއްދާގެ 42ކޮމިޝަންގެ ަގވާއިުދގެ 

 ދީދީ هللا ޠަޢުނުކޮށް ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވިފައިވާީތ، އެ ނިންމުމަށް  ދީދީهللا ޢަބްދު

ވާ ދުވަހު ނެރުއްވާފައި  2019ޖޫން  17 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ުގޅިގެން އެ ކޯޓުން

      ދުވަހު ނެރުއްވާފަިއވާ ނަންބަރު 2019ޖޫން  18އަިދ ކޯޓު އަމުރާއި،  SC-SJ/02/2019ނަންބަރު 

2019/SC-SJ/03 ުގައި، ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ ހޯދުންތަކާއި، އެ ކޮމިޝަންގެ ނިންމުމާމެދު ކޯޓު ައމުރ

ރު މި މަޖިލީހަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ވިޔަސް ލިބިގެން ނުވާކަަމށް ބާ ގެބަސް ބުނެ، ގޮތް ކަނޑައެުޅމު

 ކަނޑައަޅާަފިއވާހިނދު؛ 



އި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އެްއވެސް ކަމެއް ހިނިގގޮުތގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަ 88އެ އަމުރަކީ، ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

އްނޭޅޭނެކަމަށް ބަޔާްނޮކށްފައިވަނިކޮްށ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެެއްއ ހުށަލަސަޞައްޙަކަން ބެލުމަށްޓަަކއި ެއއްވެްސ ކޯޓަކަށް ަމއް

ވަަނ  26ވަނަ މާއްދާާއއި،   4 ބާރުތައް ހަނިކުެރވޭގޮތަްށ، އަދި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިެގންވާ

 ހިނދު؛ އަދި ނަންމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން، ަރްއޔިތުންގެ ސީދާ ބާރު ހަނިކުރުމުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ފެ
 

އެ އަމުރުން ކޮށްފަިއވާ ޤަިއދުތަކަށް ތަބާވުމަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލިބިގެންވާ ބާރުަތްއ 

ކުރެވޭހިނދު، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ެއންމެ އިސްފަރާތުން ނެރުއްވި ެއ ދޫކޮށްލުންކަމަށް ޤަބޫލު

ގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ހިންގުުމގެ ނިާޒމު ބޮއްސުންލައި، ޤާނޫނުައސާސީއިން ތަރުތީބުކޮށްފަިއާވ އޭ  އަމުރަކީ

ލާފް، ތަޢައްސުފީ އަމުރެއްަކމަށް ފެނުނުހިނދު، އެ އަމުރުގެ އަރާ ޮގތަށް ނެރެފައިވާ، އަދި ޤާނޫނާ ޚިންމުތަކަށް ލޮޅުއިންތިޒާ

ޔަތްކޮށް، އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް މި މަޖިލިސް އެއްބަސްވިހިނދު؛ ސަބަބުން ނުކުމެދާނެ ޚައްޞާޞް ނަތީޖާތަކަށް ރިޢާ

 ؛އަދި
 

ްއގެ ލަފައެްއ، އިރުޝާެދއް ނުަވތަ ޤާނޫނުއަސާސީއިން ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހާ މަތިކޮށްފައިވާ ިޒންމާތަކަކީ، ެއއްެވސް ފަރާތެ

 ނުލެވޭނޭ އަދި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް އޮްތ އަމުރަކަށް ތަބާވުމުގެ ގޮތުން ިވޔަސް، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދޫކޮށް

  ވީހިނދު؛  ބަރީއަ ނުެވވޭނޭ ދުސްތޫރީ އިްލތިޒާމުތަކެްއކަމަށް
 

ގެްނވާ، އިސްާލމީ އުސޫލުތަކުގެ ަމއްޗަށް ިބނާކުރެވިފަިއވާ އަިމއްލަ ވެިރަކން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބި

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވިއރު، އެ ދައުލަތުގެ އެންމެހައި  2ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކުރާ ދިމިޤްރާޠީ ދައުލަތެއް

ތައް ދެމި އޮންނާީނވެސް ރަްއޔިތުންގެ ކިބަިއގައި ށިގެން އަންނަނީ ަރއްޔިތުންގެ ކިބައިްނކަމަށާއި، ައދި އެ ބާރުބާރުތައް ފެ

ބާުރގެ ތެރެއިްނ، ޤާނޫނު ހެދުމުގެ އެންމެހައި  3ދައުލަތުގެ  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮްށ، 4ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އޮންނަހިނދު؛ ވަނަ މާއްދާަގއި ަބޔާންކޮށްފައި 7ހަށްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީ
 

ަވނަ  70ހަށްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ލިިބެގންވަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ

ތްއިރު، މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަްނތަކާއި، މުސްތަިޤއްލު މަޤާމުތަކާ އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮ ޙަަގއި ސަރީ މާއްދާގެ )ހ(

ނިންމާންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުމަކީ ޤާނޫނު ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ތެޭރގައި ބެހޭ ގޮތުން 

ފައި އޮތްިއރު، ށްވަނަ ނަންބަރުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮ 5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  70ހިމެނޭކަމެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގޮތް ކަނަޑއެުޅމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ޚާްއސަ ބާރެއްކަްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ކަްނކަން ހިންގާނޭ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އިން އެނގެން އޮވެަފއި، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުން ކުރާ ކަމެްއގެ ސައްަޙކަން  88ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ވަނަ މާއްދާެގ  88ން ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބަލައި އެއާމެދު ފައިސަލާ ކުުރމަށް އެއްވެސް ކޯަޓކަށް ލިބިެގންވާ ބާރެއް ނޫންކަ

 )ށ( އިން އެނގެން އޮތްހިނދު؛
 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސއެްއގައި ުނވަތަ އެމަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީއެްއގައި މެންބަރަކު ނުވަަތ އެނޫންވެސް މީހަކު އިސްލާމް 

ޅި ހުށަހެޅުމެއް ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމުަގއި ހެދީނުގެ އަސްލަާކ ޚިލާފް ނުާވނޭ ގޮތުގެ މަތީން ދަްއކާ ވާަހކަެއއް ނުވަތަ ހުށަ



ޢަމަލުކުރި ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ވިޔަސް ޯކޓަކަށް އެމީހަކު ހާޟިރުކޮށް ނުވަތަ އެ މީހަކާމެދު އެއްެވސް ތަޙްޤީޤެއް ހިންަގއި 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮްށފައި އޮތްހިނދު؛ 90ދަޢުވާއެއް ކޮށްގެން ުނވާނޭކަަމށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 

ސްވެ ބަޔާްނކުރެވުނު ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް ބެލުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާޫނނު އި

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި  ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ހަމައެކަނި މުއަްއސަސާކަމާިއ،  ދައުލަތުގެ ެއްއވެސް މުއައްަސާސއަކަށް މި

 އަދި ުނކުރެޭވނެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ކުެރވޭނެ ާރނެ ގޮތް ިކޔުމާއި، މި މަޖިލީހާއި މިކުއާއި ކޮމިޓީތަުކގައި ކަން

 މަސައްކަތްތައް ކަނޑަެއޅުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ނުވާކަން ސާފުޮކށް އެނގެން އޮތްހިނދު؛ އަދި 
 

ވިލާުތގެ އިނގިރޭސި  ޔަތްކުރާއިރު،ޢާރި ދުނިޔޭގެ ތަޚްޒީބު ޑިމޮކްރެިޓްކ މުޖްތަމަޢުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ދުސްތޫރީ ހަމަތަކަށް

ަމއްސަލަިއގައި  Prebble vs. Television New Zealand Ltdކޮމިޓީ އޮފް ދަ ޕްރިީވ ަކުއންސިލްއިން 

ބުނެފައިވާ ފަދައިްނ، މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތެްއ ނުވަތަ މަަސއްކަުތގެ ތެރެއިން އުފަންާވ ަކމަކާ ގުޭޅ ކަމެްއަގއި ިވޔަްސ، 

މަޖިލީހުންކަމީ މަޖިލީހުގެ   ދަްއކަިއ، ގޮތެއް ނިންމައި، އަދި އެނިްނމުމެއް މުރާޖައާ ކުރާނީވެސް ހަމަ އެކަހަބަހުސްކޮށް، ވާ

 މަސައްކަުތގެ މައްޗަށް ހިނގާެނ ހަމައެކަނި ޤާނޫނީ ނިޔާކަމަށް ކަނޑައަޅާަފއިވީހިނދު؛
 

ލީހުގައި ކޮށްފަިއވާ މަސައްކަެތްއގެ ޖިމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަމސައްކަތަށް ނުފޫެޒއް ފޯރުުވމާއި، ރަްއޔިތުންގެ

ސައްޙަކަން ބަލަިއ، ެއ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ބަސްބުނުމަކީ ެއއްވެސް މީހަކު ުނވަތަ ބަަޔކު ނުވަތަ މުއަްއސަސާައކަށްިވަޔސް 

 މަޖިލިސް އިއްތިފާޤުވާހިނދު؛  ލިބިގެންވާ ބާރެއް ނޫންކަމަށް މި
 

ލީހުގެ ޮކމިޓީއެްއގެ މަަސއްކަތާ ގުޭޅޮގތުން، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް މަޖިމި  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މަްއަޗށް ނުވަތަ

ޯކޓު  SC-SJ/03/2019ކޯޓު އަމުާރއި، ނަންަބރު  SC-SJ/02/2019ކޯޓުން ނެރުއްވާަފއިވާ އެކޯުޓގެ ނަންބަރު 

 ؛ށާއިކަމައަމުރަކީ، މި މަޖިލިސް ނުވަަތ މި މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެްނބަރަކު ބަނދެވޭ އަމުރެއް ނޫން 
 

 ކޯޓު އަމުާރއި، ނަންބަރު  SC-SJ/02/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓން ނެރުއްވާފަިއވާ ެއކޯުޓެގ ނަންބަރު 

2019/SC-SJ/03  ްޯކޓު ައމުރަކީ މި މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކުގެ މަްއޗަށް އަަރއިގަެނވޭގޮަތށް، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށ

 ޤްރާުރވެ؛ށް އިކަމަކޮށްފައި އޮތް ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރެއް
 

ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ އިސް، އިސްތިއުނާފީ ކޯުޓގެ ޙައިިސއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

މަޖިލީހުން އިޙްތިރާމްކުރާހިނދު، އެ ބާރުތަުކގެ އިުމގެ  ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޤާނޫނުއަާސސީއިން ލިބިދީފައިާވ ބާރުތަަކށް މި

މަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިުރޝާދު ދިނުމަށާއި، އެ ބާރުތަކުގެ އިމުން ބޭރުވެ، ރަްއޔިތުންެގ މިއޮތު ދެތެރޭގައި

މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ އެްއެވސް ބާރަކަށް އަަރއިގަނެ، މި މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް އެްއވެސް ނުފޫެޒއް ފޯރުަވއިފިނަމަ، 

މަޖިލީހުގެ ދުސްތޫރީ ބާރުތަްއ  މިޖިލީހުގެ ބާރުތަކާިއ، ނާ މަސްބުދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގ ފަރާތުން ބަ

 ނެގެހެއްޓުމަށްޓަަކއި އަޅާންޖެޭހ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުމަށް މި މަޖިލިސް އިޤްރާރުވަމެވެ.

 


