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ެ
ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2012/SC-C/13ެ:
ދޫ
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:އިބްރާހީމްެރިޟާެ،ޖަންބުމާގެެެ/ކެ.ގުރައި ެ
ލެ ެ
ޢަލީެއަބްދުﷲެ،ގެ.ފަރިދޫެެ/މާ ެ
ށި
ޝަހީމްެއަޙްމަދުެ،އޮނުފީނިގެެެ/ކެ.ދިއްފު ެ
ވާލިބޭެފަރާތްެ:ދައުލަތްެ(އެޓާރނީެޖެނެރަލް)
 ދަޢު ެ
ދޫ
 ތަދައްޚުލުވިެފަރާތްެ:މޫސާެއަންވަރުެ،ލާމިގެެ/ސ.ހިތަ ެ
ލަ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ދުސްތޫރީެމައްސަ ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:ދުސްތޫރީެމައްސަލަެހުށަހެޅުމުގެެހުއްދައަށްެއެދޭފޯމު ެ
ންެ2012
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ17ެ:ޖޫ ެ
 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ22ެ:އޮގަސްޓްެ2012
 ނިމުނުެތާރީޚްެ04ެ:ޑިސެމްބަރެެ 2012
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި12:55 :
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސް:
ދުﷲެ
ދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރު ެޢަބް ެ
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ެއަޙްމަދު ެފާއިޒު ެޙުސައިންެ ،ފަނޑިޔާރު ެޢަބް ެ

ދުﷲެ ،ފަނޑިޔާރުެޑރެ.
ޢަރީފްެ ،ފަނޑިޔާރުެޢަލީެޙަމީދުެމުޙައްމަދުެ ،ފަނޑިޔާރުެއާދަމްެމުޙައްމަދުެޢަބް ެ
އަޙްމަދުެޢަބްދުﷲެދީދީެ،ފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާން.
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ޞާ
ގެ ޚުލާ ެ
މައްސަލައި ެ
މިއީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ 2/2011އިން ެ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ނު ެދެވަނަ ެއިޞްލާޙަކީެ
އިދާރީ ެދާއިރާތައް ެލާމަރުކަޒީ ެއުޞޫލުން ެހިންގުމުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށް ެގެނެވު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 4ވަނަެމާއްދާއާއިެ 22ެ ،ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެއާއިެ30ެ،
ށްެ
ޞލާޙުެބާޠިލުކޮށްދިނުމަ ެ
ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެކަނޑައެޅިގެންެޚިލާފުެއިޞްލާޙެއްެކަމަށްެބުނެެ،އެެއި ް
އެދި ެއިބްރާހީމްެރިޟާ ެ(ޖަންބުމާގެެ/ކ.ގުރައިދޫ)ެއާއިެ،ޢަލީެޢަބްދުެﷲެ(ގ.ފަރިދޫެ/މާލެ)ެއާއިެ،ޝަހީމްެ
އަޙްމަދު ެ(އޮނުފީނިގެެ /ކ.ދިއްފުށި) ެގެ ެފަރާތުން ެދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެމައްޗަށް ެދަޢުވާލިބޭގޮތަށް ެހުށަހެޅުމުންެ
ބެލިފައިވާެމައްސަލައެކެވެެ ެ.
އަދި ެބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ 2/2011އިން ެ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ7/2010
ޞލުން ެހިންގުމުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށް ެގެނެވުނު ެދެވަނަެ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިދާރީ ެދާއިރާތައް ެލާމަރުކަޒީ ެއު ޫ
އިޞްލާޙަކީެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 4ވަނަެމާއްދާއާއިެ 22ެ،ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެ
އ ެޚިލާފު ެބާޠިލު ެއެއްޗެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ެއެދި ެމޫސާެ
އާއިެ 30ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާ ި
އްސަލާގައިެތަދައްޚުލުވެފައިވެއެވެެ .
އަންވަރުެ(ެލާމިގެެ/ސެ.ހިތަދޫ)ެގެެފަރާތުންެމިެމަ ެ

އް
 ފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
މިމައްސަލާގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެ ،ޤާނޫނުތަކަށާއިެ،
ނު)ެ
ޤާނޫނު ެނަންބަރުެ(ެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިދާރީ ެދާއިރާތައް ެލާމަރުކަޒީ ެއުޞޫލުން ެހިންގުމުގެ ެޤާނޫ ެ
ބޭެ
އަށް ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ 2/2011އިން ެގެނެވުނު ެއިޞްލާޙަށާއިެ ،ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުންނާއި ެދަޢުވާލި ެ
އިެ
ގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅި ެލިޔުންތަކަށާއިެ ،ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގަ ެ
މް ެކޯޓު ެ
ފަރާތުން ެސުޕްރީ ެ
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ޅިެ
ގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެ ެ
ދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،މައްސަލާގައި ެތަދައްޚުލުވި ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތު ެ
ލިޔުންތަކަށާއި ެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށާއިެ،މިބާވަތުގެެމައްސަލަތަކާއިެގުޅޭެޢާންމުެދުސްތޫރީެއަދިެޤާނޫނީެ
މްެ
ގެ ެސުޕްރީ ެ
ނީ ެނަޒަރަކުން ެބަލައި ެވިސްނިއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ދި ެޤާނޫ ެ
މަބްދައުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަ ެ
ށްެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ .
ކޯޓުގައިެމިމައްސަލަބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެއަޢުލަބިއްޔަތަ ެ
ލްެ
(ހ)ެފުރަތަމަެކަމަކީެ،ޤާނޫނީެދައުލަތެއްގެެއެންމެެމުހިއްމުެއެއް ެއަސާސަކީެ"މަބްދައު ެ
މަޝްރޫޢިއްޔާ" ެ(ެ )Principle of Legalityގެ ެއަސާސްކަމާއިެ ،މި ެމަބްދައުގެ ެމުރާދައަކީ ެދައުލަތުގައިެ
ދިެ
ޤާނޫނުގެ ެސިޔާދަތު ެކަށަވަރުވެެ ،ދައުލަތުގެ ެއެންމެހައި ެބާރުތަކާއިެ ،މުއައްސަސާތަކާއިެ ،އިދާރާތަކާެ ،އަ ެ
އެންމެހައި ެރައްޔިތުން ެޤާނޫނަށް ެބޯލެބުންކަމާއިެ ،ތަހްޒީބުވެފެއިވާ ެދައުލަތްތަކުގައި ެމި ެމަބްދައުެ
ގެރެންޓީކޮށްދޭ

ެއެންމެ

ެމުހިއްމު

ެއެއް

ެދުސްތޫރީ

ެމަބްދައަކީ

ެ"ސުމުއްވުއް

ެދުސްތޫރު"ެެެެެެެެެ

(ެ )supremacy of constitutionގެ ެމަބްދައު ެކަމާެ ،އަދި ެމިމަބްދައަކީ ެދުނިޔޭގެ ެއެންމެހައި ެޤާނުނީެ
ނިޒާމްތަކުގައި ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެދުސްތޫރީ ެމަބްދައެއްކަމަށްވާ ެ"މަބްދައުއް ެދުސްތޫރިއްޔާ"ެެެެ
ޔަެ
(ެ )Principle of Constitutionalityއޭގެ ެމައްޗަށް ެބިނާވެގެންވާ ެއަސާސްވެސް ެކަމާއިެ ،ބުނެވިދި ެ
"މަބްދައުއްެދުސްތޫރިއްޔާ"ެގެެމަފްހޫމަކީެދައުލަތުގެ ެޤާނޫނީެނިޒާމުގެެތެރޭގައިެހިމެނޭެއެންމެހައިެޤާނޫނީެ
ޤާޢިދާ ެ(ެ )Legal Ruleތަކަކީ ެެ -އެއީ ެޕާރލަމެންޓުން ެފާސްކުރާ ެޤާނޫނަކަށްވިއަސްެ ،ދައުލަތުގެެ
އިދާރާއަކުން ެނެރޭެޤަވާޢިދަކަށްެވިއަސްެނުވަތަެއިދާރީެޤަރާރަކަށްެވިއަސްެެ-ދައުލަތުގެެޤާނޫނީެހަރުފަތުގެެ
އެންމެ ެމަތީގައިވާ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެނައްޞަކާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނުއަސާސީން ެޤާއިމުކޮށްފައިވާ ެއެއްވެސްެ
ދުސްތޫރީ ެމަބްދައަކާ ެތަޢާރުޟުނުވާ ެޤާޢިދާތަކަކަށް ެވުންކަމުގައި ެވީހިނދުެ ،މި ެމަފްހޫމު ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 222ވަނަ ެމާއްދާގައި ެއެއްވެސް ެއޮޅުމެއް ެނާރާގޮތަށްެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
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(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ކޮންޓެމްޕްރަރީ ެސިޔާސީ ެނިޒާމްތަކުގައި ެދައުލަތުގެ ެއެންމެހައިެ
ވެރިކަމުގެ ެބާރުތަކަކީ ެރައްޔިތުންގެ ެކިބައިން ެފެށިގެން ެއަންނަ ެއަދި ެރައްޔިތުންގެ ެކިބައިގައި ެދެމިއޮންނަެ
ބާރުތަކެއްކަމާއިެ ،މިޒަމާނުގެ ެޑިމޮކްރސީތަކުގައި ެބުނެވިދިޔަ ެބާރުތައް ެހިންގަނީ ެއަސާސިގޮތެއްގައިެ
"ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްެޑިމޮކްރަސީ"ެގެެއުޞޫލުންެ،ރައްޔިތުންެތަމްޘީލުކުރުމަށްޓަކައިެރައްޔިތުންެއިންތިޚާބުކުރާެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަންދޫބުން ެމެދުވެރިކޮށްގެންކަމާއިެ ،އެހެންނަމަވެސް ެބައެއް ެއިޙްތިޞާޞްތައް ެހިންގުމުގައިެ
"ކްވާޒީ ެޑައިރެކްޓް ެޑިމޮކްރެސީ" ެ(ެ )Quasi Direct Democracyގެ ެއުޞޫލުން ެސީދާ ެރައްޔިތުންެ
ބައިވެރިވުން ެއެކި ެދުސްތޫރީ ެނިޒާމްތަކުގައި ެއެކި ެފެންވަރަށް ެތަންޒީމް ެކުރެވިފައިވާކަން ެއެނގެންެ
އޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެދުސްތޫރީ ެނިޒާމުގައިވެސް ެއިސްވެދިޔަ ެއުޞޫލުތައް ެޤާއިމުވެގެންވާކަންެ
އެނގޭކަމާ؛ެމިގޮތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 4ވަނަެމާއްދާގައިެ"ދިވެހިދައުލަތުގެެ
އެންމެހައި ެބާރުތައް ެފެށިގެން ެއަންނަނީ ެރައްޔިތުންގެ ެކިބައިންނެވެެ .އަދި ެމި ެބާރުތައް ެދެމިއޮންނަނީެ
ރައްޔިތުންގެ ެކިބައިގައެވެެ ".މިފަދައިން ެބަޔާންކުރުމަށް ެފަހުެ ،އެ ެމީހަކު ެއަމިއްލައަށްެ ،ނުވަތަ ެއެ ެމީހަކުެ
މިނިވަންކަމާއެކު ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެމަންދޫބުން ެމެދުވެރިކޮށް ެރައްޔިތުންގެ ެކަންތައްތައް ެހިންގުމުގައިެ
ބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤަކީ ެޢުމުރުން ެެ 12އަހަރު ެފުރިފައިވާ ެކޮންމެ ެރައްޔިތަކަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގައިވާގޮތުގެެ
މަތިން ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤެއްކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 22ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެއިން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންެ
އޮންނަކަމެވެެ ެ.
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 2ވަނަެ
މާއްދާގައިެދިވެހިރާއްޖެއަކީެޔުނިޓަރީެދައުލަތެއްކަމަށްެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެއިދާރީެދާއިރާތައްެ
ހިންގާންވާނީ ެލާމަރްކަޒީ ެއުޞޫލުންކަމުގައި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 230ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ
ލްެ
ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއިެ ،ލާމަރްކަޒީ ެއުޞޫލުން ެއިދާރީ ެދާއިރާތައް ެހިންގުމަށްޓަކައި ެއުފައްދާ ެލޯކަ ެ
ންެ
އް ެލާމަރްކަޒީ ެއުޞޫލު ެ
ށް ެވުމަކީ ެލޯކަލް ެދާއިރާތަ ެ
ކައުންސިލްތަކަކީ ެމިނިވަން ެމުސްތަޤިއްލު ެއިދާރާތަކަކަ ެ
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ންެ
ހިންގުމުގެ ެނިޒާމް ެއޭގެެމައްޗަށް ެބިނާވެގެންވާެއެންމެެމުހިއްމުެއެއް ެއަސާސްކަމާއިެ،ނަތީޖާއެއްގެ ެގޮތު ެ
އްެ
މިޒަމާނުގެ ެތަފާތު ެއިދާރީ ެނިޒާމްތަކުގައި ެލޯކަލް ެކައުންސިލްތަކުގެ ެމެންބަރުންނަކީ ެއެ ެކައުންސިލްތަ ެ
ންެ
ރާެމެންބަރުންކަންެއެނގެންެއޮންނަެހިނދުެ،މިކަ ެ
ނިސްބަތްވާެލޯކަލްެދާއިރާތަކުގެެރައްޔިތުންެއިންތިޚާބުކު ެ
ޙަެ
ކަށަވަރުކުރަމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 231ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެޞަރީ ެ
އެެ
ނައްޞުގައި ެ"އިދާރީ ެދާއިރާތައް ެހިންގުމަށްޓަކައި ެއުފައްދާ ެކައުންސިލްތަކުގައި ެހިމެނެންވާނީ ެހަމައެކަނި ެ ެ
ންެ
ކައުންސިލް ެނިސްބަތްވާ ެސަރަޙައްދުގެ ެރައްޔިތުން ެދީމިޤްރާޠީ ެއުޞޫލުތަކުގެމަތީންެ ،ސިއްރު ެވޯޓަކު ެ
ވެެ".މިހެންެކަނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެެ.
އިންތިޚާބުކުރާެމެންބަރުންނެ ެ
ރު ެެ7/2010
ނު ެނަންބަ ެ
ނު ެނަންބަރު ެެ 2/2011އިން ެެޤާނޫ ެ
(ރ)ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫ ެ
ނަެ
ޞލުން ެހިންގުމުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށް ެގެނެވުނު ެދެވަ ެ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިދާރީ ެދާއިރާތައް ެލާމަރުކަޒީ ެއު ޫ
ންެ
ޒީ ެއުޞޫލު ެ
އް ެލާމަރުކަ ެ
ރީ ެދާއިރާތަ ެ
އެ ެއިޞްލާޙަކީ ެބުނެވިދިޔަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިދާ ެ
ށް ެބެލިއިރުެ ެ ،
އިޞްލާޙަ ެ
ވާެ
ގެ ެމެންބަރުން ެމަޤާމުން ެވަކިވާގޮތްތައް ެބަޔާންކޮށްފައި ެ
ހިންގުމުގެ ެޤާނޫނުގައި ެކައުންސިލްތަކު ެ
މާއްދާކަމުގައިވާ ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 112ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެއަކުރެއް ެއިތުރުކުރުމަށް ެގެނެވުނު ެއިޞްލާޙެއްކަމާެ،
އިެ
ސީ ެޕާޓީއެއްގެ ެޓިކެޓްގަ ެ
ނު ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ބ) ެގައި ެސިޔާ ެ
ން ެއެ ެމާއްދާއަށް ެއިތުރުކުރެވު ެ
މިގޮތު ެ
ކުެ
ތަ ެއެމީހަ ެ
ން ެނުވަ ެ
ވި ެޕާޓީއިން ެވަކިވު ެ
ވާ ެފަރާތްތައްެ ،އިންތިޚާބުވިއިރުެ ،ނިސްބަތް ެ
ން ެއިންތިޚާބު ެ
ކުރިމަތިލައިގެ ެ
އިެ
ވާ ެސަބަބެއްގެ ެގޮތުގަ ެ
ނިސްބަތްވާ ެޕާޓިއަކުން ެވަކިކުރުމަކީެ ،ކައުންސިލްގެ ެމެންބަރުން ެމަޤާމުން ެވަކި ެ
ންެއޮންނަކަމެވެެ .
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެއެނގެ ެ
(ބ)ެފަސްވަނަެކަމަކީެ،ސިޔާސީެޕާޓީއަކީެތަފާތުެދީމްޤުރާޠީެއަދިެޤާނޫނީެ(ެ)Legitimate
ވަސީލަތްތައް ެބޭނުންކޮށްގެން ެވެރިކަން ެކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކާ ެއިއްތިޙާދުވެ ،ވަކި ެޙާއްޞަ ެސިޔާސީެ
ކަން ެއެނގޭކަމާއި ،މި ެމާނާގައިެ
އްކަތްކުރާ ެޖަމާޢަތެއް ެ
މެނިފެސްޓޯއެއް ެތަންފީޒުކުރުމުގެ ެމަޤްޞަދުގައިެ ،މަސަ ެ
ގެ ެޢާންމުެރައުޔުެ،އޭގެެ
ން ެ
ދައުލަތުގެެތަފާތުެސިޔާސީެ،އިޤްތިޞާދީެއަދިެއިޖްތިމާޢީެކަންކަމާމެދުެރައްޔިތު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ވުމަށްޓަކާ ެސިޔާސީ ެޕާރޓީތަކުގެ ެދައުރަކީ ެމިޒަމާނުގެ ެދީމްޤުރާޠީެ
ރު ެ
އެންމެ ެފުރިހަމަގޮތުގައި ެހޭލުންތެރި ެކު ެ
ނިޒާމްތަކުގައި ެޟަރޫރަތްތެރި ެދައުރެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 30ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެ"ސިޔާސީ ެޕާޓީ ެއުފައްދައިެ ،ހިންގައިެ ،ޕާޓީތަކުގެެ
ޙަރަކާތްތަކުގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤު ެކޮންމެ ެރައްޔިތަކަށްމެ ެލިބިގެންވެއެވެެ ".މިފަދައިންެ
ކަނޑައަޅައިފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ނު ެނަންބަރު ެެ7/2010
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ 2/2011އިން ެ ެޤާނޫ ެ
ނަެ
ޞލުން ެހިންގުމުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށް ެގެނެވުނު ެދެވަ ެ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިދާރީ ެދާއިރާތައް ެލާމަރުކަޒީ ެއު ޫ
އިެ
ސީ ެޕާޓީއެއްގެ ެޓިކެޓްގަ ެ
އިޞްލާޙުގެ ެދަށުންެ ،އެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 112ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ބ) ެގައި ެސިޔާ ެ
ކުެ
ތަ ެއެމީހަ ެ
ން ެނުވަ ެ
ވި ެޕާޓީއިން ެވަކިވު ެ
ވާ ެފަރާތްތައްެ ،އިންތިޚާބުވިއިރުެ ،ނިސްބަތް ެ
ން ެއިންތިޚާބު ެ
ކުރިމަތިލައިގެ ެ
އިެ
ވާ ެސަބަބެއްގެ ެގޮތުގަ ެ
ނިސްބަތްވާ ެޕާޓީއަކުން ެވަކިކުރުމަކީެ ،ކައުންސިލްގެ ެމެންބަރުން ެމަޤާމުން ެވަކި ެ
ބަޔާންކޮށްފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމުގެ ެދުސްތޫރިއްޔަތު ެ(ެ )Constitutionalityކަމާމެދު ެޤާނޫނީގޮތުންެ
އިެ
ނަޒަރުކުރިއިރުެ ،ޢާންމު ެއިންތިޚާބުތަކުގައި ެބައިވެރިވެެ ،ރައްޔިތުން ެތަމްޘީލުކުރާ ެމަޖިލިސްތަކަށާ ެ
ކައުންސިލްތަކަށް ެމެންބަރުން ެއިޚްތިޔާރުކުރުމަކީ ެރައްޔިތުންގެ ެސިޔާދަތު ެ ެ(مبدأ ެسيادة ެالشعبެ /

އިެ
 )Principle of the Sovereignty of the Peopleގެ ެމަބްދައުގެ ެދަށުން ،މިޒަމާނުގެ ެއެންމެހަ ެ
ޙައްޤެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާެ ،އަދި ެރައްޔިތުންެ
ދުސްތޫރީ ެ ެ
ދުސްތޫރީ ެނިޒާމްތަކުގައި ެރައްޔިތުންގެ ެ ެ
ތަމްޘީލުކުރާެމަޖިލިސްތަކަށާއިެކައުންސިލްތަކަށްެއިންތިޚާބުކުރެވޭެމެންބަރުންެދުސްތޫރީގޮތުންެތަމްޘީލުކުރަނީެ
އެމީހުންެއިންތިޚާބުކުރާެރައްޔިތުންކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމާެ،ވުމާއިއެކުެ،ރައްޔިތުންެމިނިވަންކަމާެފުރިހަމަެ
ރާ ެމީހަކީ ސިޔާސީ ެޕާޓީއެއްގެ ެރުހުމުގައި ެމެނުވީ ެއެ ެމީހަކު ެއިންތިޚާބުކުރިެ
އިޚްތިޔާރާއެކު ެއިންތިޚާބުކު ެ
ންމަތީގައި ެދެމިނުހުރެވޭ ެމީހަކަށްވުމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ރައްޔިތުން ެތަމްޘީލުކުރު ެ
ވާެ،
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 22ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެމަފްހޫމާއި ެތަޢާރުޟު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އަދި ެއެ ެމީހަކު ެމިނިވަންކަމާއެކު ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެމަންދޫބުން ެމެދުވެރިކޮށް ެރައްޔިތުންގެ ެކަންތައްތައްެ
ހިންގުމުގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤަށް ެހުރަސްއެޅޭ ެކަމެއްކަމާ ،އަދި ެމީގެ ެއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
އްޞުގައި ެ"ސިޔާސީ ެޕާޓީެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 30ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެޞަރީޙަ ެނަ ެ
އުފައްދައިެ ،ހިންގައިެ ،ޕާޓީތަކުގެ ެޙަރަކާތްތަކުގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤު ެކޮންމެ ެރައްޔިތަކަށްމެެ
ން ެއޮތުމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސިޔާސީ ެނިޒާމަކީ ެމަލްޓިެ
ލިބިގެންވެއެވެެ ".މިފަދައިންެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެގެ ެ
ޕާޓީ ެސިސްޓަމަށް ެޖާގަދޭ ެސިޔާސީ ެނިޒާމެއްކަން ެއެނގޭކަމާެ ،އަދި ެއެ ެފަދަ ެނިޒާމެއްގައި ެކޮންމެެ
މީހަކަށްވެސް ެއެމީހަކު ެބޭނުން ެޕާޓީއެއްގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާކަމާއިެ ،ވަކި ެފާޓީއެއްގައިެ
ހުރުން ެއެއްވެސް ެމީހެއްގެ ެމައްޗަށް ެސީދާކޮށްވެސް ެނުވަތަ ެނުސީދާކޮށްވެސް ެލާޒިމް ެކުރެވޭނެ ެޤާނޫނީެ
ންެ
ހަމައެއް ެނެތްކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާެ ،އެހެންކަމުންެ ،ސިޔާސީ ެޕާޓީއެއްގެ ެޓިކެޓްގައި ެކުރިމަތިލައިގެ ެ
ވާެ
ތަ ެއެމީހަކު ެނިސްބަތް ެ
ވި ެޕާޓީއިން ެވަކިވުން ެނުވަ ެ
އިންތިޚާބުވާ ެފަރާތްތައްެ ،އިންތިޚާބުވިއިރުެ ،ނިސްބަތް ެ
ޕާޓިއަކުން ެވަކިކުރުމަކީެ ،ރައްޔިތުން ެތަމްޘީލުކުރުމަށްޓަކައިެ ،ރައްޔިތުން ެއިންތިޚާބުކުރާ ެމީހަކު ެއެމީހަކުެ
އީެ
އިންތިޚާބުވެފައިވާ ެމަޖިލީހަކުން ެނުވަތަ ެކައުންސިލަކުން ެވަކިވާންޖެހޭ ެސަބަބެއް ެނޫންކަމާ ،އަދި ެއެ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 30ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބުނެފައިވާެ ،އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެޙައްޤަށް ެހުރަސްއެޅޭެ
ކަމެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ބ) ެހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނުނުއަސާސީގެ ެއަސާސީެ
ޤާނޫނުއަސީގެ ެެ 12ވަނަެ
ޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމާބެހޭ ެބާބުގައިވާ ެކޮންމެ ެޙައްޤަކީ ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމަކީ ެ ެ
މާއްދާގައި ެބުނެފައިވާ ެމިންގަނޑުތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެހިފެހެއްޓިދާނެ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަންެ
ކަމަށް ެވާތީ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ 2/2011އިން ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިދާރީެ
ދާއިރާތައް ެލާމަރުކަޒީ ެއުޞޫލުން ެހިންގުމުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށް ެގެނެވުނު ެދެވަނަ ެއިޞްލާޙަކީ ެރައްޔިތުންގެެ
ތުގެެ
މަޖިލީހުން ެއެ ެބީދައިން ެފާސްކޮށްފައިވާ ެއިޞްލާޙެއްކަމަށް ެބުނެ ެމި ެމައްސަލާގައި ެދަޢުވާލިބޭ ެދައުލަ ެ
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އެޓާރނީެޖެނެރަލްގެެފަރާތުންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެވަކާލާތުކޮށްފައިެއޮންނައޮތުމަށްެޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެ
ވިފައިވާެކަމެވެެ .
ބެލިއިރުެއަންނަނިވިެނުކުތާތައްެފާހަގަކުރެ ެ
ނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ
ެ .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާ ެ
އެންމެހައި ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަން ެކަށަވަރުކުރަމުން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 12ވަނަ ެމާއްދާގެ ެޞަރީޙަެ
ޢިބާރާތުގައި ެ" ެމި ެބާބުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއެންމެހައި ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަން ެއިސްލާމްދީނުގެެ
އަޞްލަކާ ެޚިލާފު ެނުވާނޭ ެގޮތުގެމަތިން ެކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބިގެންވާކަން ެމި ެޤާނޫނުއަސާސީންެ
ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެެ .އަދި ެމިއިން ެއެއްވެސް ެޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމެއްގެ ެއެއްވެސް ެމިންވަރެއްެ
ގޮތެއްގެމަތީންެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާެ
ހިފެހެއްޓޭނީ ެމި ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެތަޢާރުޟުނުވާ ެ ެ
ޤާނޫނަކުންނެވެެ .ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެޤާނޫނަކުން ެވެސް ެއެއިން ެޙައްޤެއް ެނުވަތަެ
މިނިވަންކަމެއްގެެއެއްވެސްެމިންވަރެއްެހިފެހެއްޓޭނީެ،މިނިވަންެ،ދީމިޤްރާޠީެމުޖްތަމަޢެއްގައިެމިފަދަެޙައްޤެއްެ
ށެވެެ".މިފަދައިންެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ،އެެ
ނުވަތަެމިނިވަންކަމެއްެހިފެހެއްޓިދާނެކަމަށްެޤަބޫލުކުރެވޭެމިންވަރަކަ ެ
މާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެ" ެއިސްލާމްދީނުގެ ެއަޞްލުތައް ެރައްކާތެރިކޮށް ެދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިެ ،މި ެބާބުގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމެއް ެމި ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތުގެމަތިންެ،
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެޤާނޫނަކުން ެހިފެހެއްޓުމަކަށް ެމި ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެހުރަހެއް ެނާޅައެވެެ".
މިފަދައިންެކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެެ .
ެ .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ
ރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަން ެއެއްވެސް ެމިންވަރަކަށް ެޤައިދުކުރެވޭނީ ެއިސްވެެ
އުޞޫލުތަކުގެ ެމަތިންކަމާެ،
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 12ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެ ެ
މިގޮތުން؛ ެބުނެވިދިޔަ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަން ެހިފެހެއްޓޭނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާެ
ޤާނޫނަކުންކަމާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެއެފަދަ ެޤާނޫނަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެތަޢާރުޟުނުވާެ
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ގޮތެއްގެމަތީންެފާސްވާެޤާނޫނަކަށްެވާންޖެހޭކަމާއިެ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއިެތަޢާރުޟުެނުވުމަކީެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ޟުެ
ޞަރީޙަ ެނައްޞަކާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނުއަސާސީއިން ެޤާއިމުކޮށްފައިވާ ެދުސްތޫރީ ެމަބްދައަކާއިވެސް ެތަޢާރު ެ
ޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެޤާނޫނަކުންވިއަސް ެރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީެ
ނުވުންކަމާެ ،މީގެ ެއިތުރުން ެރައްޔިތުންގެ ެމަ ެ
ޙައްޤެއްެނުވަތަެމިނިވަންކަމެއްެހިފެހެއްޓޭނީެ ،މިނިވަންެދީމިޤްރާޠީެމުޖްތަމަޢެއްގައިެމިފަދަެޙައްޤެއްެނުވަތަެ
ނިވަންކަމެއްެހިފެހެއްޓިދާނެކަމަށްެޤަބޫލުކުރެވޭެމިންވަރަކަށް ެކަމާއިެ،މިނިވަންެދީމިޤްރާޠީެމުޖްތަމަޢެއްގައިެ
މި ެ
ރުެ
ރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމެއް ެހިފެހެއްޓިދާނެކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭ ެމިންވަ ެ
ކަނޑައެޅުމުގައި ،ހިފަހައްޓަން ެބޭނުންވާ ޙައްޤު ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަން ެދީމްޤުރާޠީ ެމުޖްތަމަޢުތަކުގައިެ
ހިފެހެއްޓުމުގައި ެރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ެޤާނޫނީ ެއަސާސްތަކަށް ެބަލައި ެވަޒަންކުރުމުގައިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ12
ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެގައިެބުނެފައިވާެކަންތަކަށްެރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
"ެ.3ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް"ެނިޒާމެއްގައިެރައްޔިތުންެތަމްޘީލުކުރުމަށްެއެކުލަވާލެވޭެމަޖިލީހަކަށްެ
ތްވާ ެސިޔާސީ ެޕާޓީއެއްެ
ނުވަތަ ެކައުންސިލަކަށް ެރައްޔިތުން ެހޮވާ ެމެންބަރަކުެ ،އެ ެމެންބަރު ެނިސްބަ ެ
ދޫކޮށްލުމުންެނުވަތަެއެެފާޓީއަކުންެއެެމެންބަރަކުެވަކިކުރުމުންެ،އެެމެންބަރަކުެހޮވިފައިވާެމަޖިލީހުގެެނުވަތަެ
ން ެހުޅަނގު ެޔޫރަޕްގެ ެޑިމޮކްރަސީތައްފަދަ ެއެސްޓަބްލިޝްވެ ެކުރިއަރާފައިވާ ެގިނަެ
ކައުންސިލްގެ ެމެންބަރުކަ ެ
ޑިމޮކްރަސީތަކުގައި ެ ނުގެއްލޭކަމާއިެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޙާލަތުގައި ެމެންބަރުކަން ެގެއްލޭގޮތަށް ެޤާނޫނުތައްެ
ހެދިފައިވަނީ ެޢާންމުގޮތަކަށް ެޅަފަތުގެ ެޑިމޮކްރަސީތަކުގަޔާއި ެ(ެ )nascent democraciesޑިމޮކްރެޓިކް ެނޫންެ
ނަލްެ
މުޖްތަމަޢުތަކުގައިކަން ެޕޮލިޓިކަލް ެސައިންސްގެ ެއެކްސްޕާޓުންގެ ެލިއުންތަކުންނާއި" ،އިންޓަރނޭޝަ ެ
އިންސްޓިޓިއުޓް ެފޮރ ެޑިމޮކްރަސީ ެއެންޑް ެއެލެކްޓޯރަލް ެއެސިސްޓެންސް" ެ(ެ )International IDAފަދަެ
އޮރގަނައިޒޭޝަންތަކާއިެދިރާސާކުރާެމަރްކަޒުތަކުގެެރިޕޯޓްތަކުންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ެ .4ސިޔާސީ ެޕާޓީއެއްގެ ެޓިކެޓުގައި ެރައްޔިތުން ެތަމްޘީލުކުރާ ެމަޖިލިހަކަށް ެނުވަތަެ
ކައުންސިލަކަށް ެއިންތިޚާބުކުރެވޭ ެމެންބަރަކު ެއޭނާ ެނިސްބަތްވާ ެޕާޓީ ެދޫކޮށްލަންޖެހޭ ެޙާލަތުގައިެ ،އޭނާެ
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::

ސަފްޙާެ13ގެެ10

އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާެމަޖިލީހުގެެނުވަތަެކައުންސިލްގެެގޮނޑިެގެއްލޭގޮތަށްެޤާނޫނުތައްެފާސްކޮށްފައިވާެގިނަެ
ތީެ
ނިޒާމުތަކުގައި ެއެކަން ެސިޔާސީގޮތުން ެދިފާޢުކުރަނީެއެއީ ެޕާޓީެސިސްޓަމްެހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކާެއެޅޭެވަޤު ެ
އި،
ފިޔަވަޅެއްގެ ެގޮތުގައި ެކަން ެއެނގޭކަމާ ،އަދި ެއެކަމުގެ ެޤާނޫނީ ެއަސާސަކީ ެބުނެވިދިޔަ ެނިޒާމްތަކުގަ ެ
ލްެ
ން ެތަމްސީލުކުރުމުގެ ެނިޒާމް" ެނުވަތަ ެ'ޕްރޮޕޯޝަނަ ެ
ރައްޔިތުން ެވޯޓްދޭ ެއިންތިޚާބީ ެނިޒާމަކީ ެ" ެނިސްބަތު ެ
ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން ެސިސްޓަމް' ެ(ެ )Proportional Representation Systemކަމަށްވެފައިެ ،ގިނަ ެމަލްޓިެ
ފާޓި ެސިސްޓަމްތަކުގައި ެތަޠްބީޤުކުރެވޭ ެމި ެއިންތިޚާބީ ެނިޒާމް ެޤާއިމުވެގެންވާ ެއަސާސީ ެމަފްހޫމަކީ ،މިެ
ނިޒާމުގައި ެރައްޔިތުން ެވޯޓުދެނީ ެއޭގެ ެޒާތުގައި ެވަކި ެކެންޑިޑޭޓަކަށް ެނޫންކަމާއިެ ،ނަމަވެސް ެސިޔާސީެ
ޅާެ
ޕާޓީތަކުން ެހުށަހަޅާ ެސިޔާސީ ެފިކްރަށާއި ެމެނިފެސްޓޯގެ ެމައްޗަށް ެބުރަވެތިބެ ެޕާޓީތަކުން ެހުށަހަ ެ
ޓުގައި ެބަޔާންވެގެންވާެކެންޑިޑޭޓުންގެެ
ބުގައި ެވޯޓުދިނުމުގައި ެލިސް ެ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ެލިސްޓަކަށްކަމާއިެ ،އިންތިޚާ ެ
ނަންތަކަށްވުރެ ެވޯޓުދޭމީހުންެޕާޓީތަކުގެ ެސިޔާސީ ެއައިޑިއޮލޮޖީއަށާއި ެފިކުރަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެއެމީހުންގެ ެވޯޓްެ
ސީދާެޕާޓީއަށްެދޭކަންެފާހަގަކުރެވޭކަމާެ،ވުމާއެކުެމިފަދަެއިންތިޚާބީެނިޒާމްތައްެތަޠްބީޤުކުރާެދައުލަތްތަކުގައިެ
އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެގޮތުގެމަތިން ެސިޔާސީ ެޕާޓީއެއްގެ ެޓިކެޓްގައި ެރެޕްރެޒެންޓެޓިވެ ެމަޖިލިސްތަކަށާއިެ،
ކައުންސިލްތަކަށް ެއިންތިޚާބުވާ ެމީހުން ެއެމީހުން ެނިސްބަތްވާ ެޕާޓީ ެދޫކޮށްލަންޖެހޭ ެޙާލަތުގައި ެއެމީހުންގެެ
ދަެ
މެންބަރުކަން ެގެއްލޭގޮތަށް ެއޮތް ެއޮތުން ެޤާނޫނީގޮތުން ެހުއްދަ ެކުރެވުނުކަމުގައި ެވިއަސްެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ެފަ ެ
"އަޣުލަބިއްޔަތުގެ

ޚާބު"
ެއިންތި ެ

ެގެ

ެނިޒާމް

ެނުވަތަ

ެ'މެޖޯރިޓީ

ެއިލެކްޝަން

މްެެެެެެެެެ
ެސިސްޓަ ެ

(ެ )Majority Election Systemގެ ެދަށުންެ ،ފަރްދީ ެކެންޑިޑޭޓަކަށް ެނުވަތަ ެކެންޑިޑޭޓުންތަކަކަށް ެވޯޓުދޭެ
ސިސްޓަމްތަކުގައިެ ،ޕާޓީ ެދޫކޮށްލުމަކީ ެރައްޔިތުން ެއިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ެމީހަކުެ ،އެމީހަކު ެއިންތިޚާބުވެފައިވާެ
ކަންެއެނގެއެވެެ .
މަޖިލީހަކުންެނުވަތަެކައުންސިލަކުންެވަކިވާންޖެހޭފަދަެޤާނޫނީެސަބަބެއްެނޫން ެ
(ޅ)ެއަށްވަނަެކަމަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ22ވަނަެމާއްދާގެެ
(ނ) ެގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާެ ،އެ ެމީހަކު ެއަމިއްލައަށްެ ،ނުވަތަ ެއެ ެމީހަކު ެމިނިވަންކަމާއެކު ެއިޚްތިޔާރުކުރާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤުފަދަ ެފަރުދީ ެއަދިެ
ގުމުގަ ެ
މަންދޫބުން ެމެދުވެރިކޮށް ެރައްޔިތުންގެ ެކަންތައްތައް ެހިން ެ
ން ސިފަކުރެވެނީ ެ"ސަލްބީ ެޙައްޤު" ެ(ެ )Negative Rightsތަކުގެެ
ސިޔާސީ ެޙައްޤުތައް ެދުސްތޫރީ ެގޮތު ެ
ގޮތުގައިކަމާެ ،އަދި ެއެ ެފަދަ ެޙައްޤުތަކަކީ ެދައުލަތުން ެއެ ެޙައްޤުތަކަށް ެފުރިހަމަޔަށް ެއިޙްތިރާމްކުރުންެ
ޤުތަކާމެދު ެތަންޡީމީގޮތުންކުރެވޭ ެޤައިދެއްފިޔަވައިެ ،އެހެން ެއެއްވެސް ެޤައިދެއްެ
ލާޒިމްވެގެންވާެ ،އެ ެޙައް ެ
ވޭނެ ެޙައްޤުތަކެއްކަންެ ،އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެދުސްތޫރީ ެޢާންމު ެމަބްދައުތަކަށް ެބެލުމުން ެއެނގެންެ
ނުކުރެ ެ
އޮންނަެކަމެވެެ .
(ކ)ެނުވަވަނަެކަމަކީ"ެ،ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް"ެމަޖިލީހަކަށްެނުވަތަެކައުންސިލަކަށްެރައްޔިތުންެ
ގެެ
އިންތިޚާބުކުރާެމެންބަރަކާެއެެމެންބަރަކުެއިންތިޚާބުކުރާެރައްޔިތުންނާެދެމެދުގައިެ،ރައްޔިތުންގެެސިޔާދަތު ެ
މަބްދައުގެ ެދަށުން ެޤާއިމުވެފައިވާ ެތަމްޘީލީ ެގުޅުމާއި ެއެކުވެސްެ ،ބުނެވިދިޔަފަދަ ެމަޖިލީހަކަށް ެނުވަތަެ
ގެ ެމެންބަރުކަމުންެ
ކައުންސިލަކަށް ެއިންތިޚާބުވެފައިވާ ެމެންބަރަކުެ ،އެ ެމަޖިލީހުގެ ެނުވަތަ ެކައުންސިލް ެ
ރާެ
ވަކިކުރުމުގެ ެބާރު ެ ެ"ރެޕްރެޒެންޓެޓިވެ ެސިސްޓަމް" ެގައި ެސީދާ ެއެ ެމެންބަރަކު ެއިންތިޚާބުކު ެ
ޓީގެ ެމެންބަރުކަމުން ެވަކިވުމުންެ ،އެެ
ރައްޔިތުންނަށްވެސް ެލިބިގެން ެނުވާއިރުެ ،އެމެންބަރަކު ެނިސްބަތްވާ ެޕާ ެ
ލްެ
މެންބަރަކު ެއިންތިޚާބުވެފައިވާ ެމަޖިލީހުގެ ެމެންބަރުކަން ެގެއްލޭ ެގޮތަށް ެއޮތުމަކީ'ެ ،ޕްރޮޕޯޝަނަ ެ
ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން ެސިސްޓަމް' ެއެއްގައިެސިޔާސީެޕާޓީގެެލިސްޓަށްެވޯޓުދޭެއިންތިޚާބީެނިޒާމެއްެގެެދަށުންެ
މެނުވީެހުއްދަެނުކުރެވޭނެެކަމެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ނުެ
(އ) ެދިހަވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްވެދިޔަ ެޤާނޫނީ ެނުކުތާތަކަށް ެރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،ޤާނޫ ެ
ރީ ެދާއިރާތައް ެލާމަރުކަޒީެ
ނަންބަރު ެެ 2/2011އިން ެ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިދާ ެ
ނަ ެއިޞްލާޙުގެ ެދަށުންެ ،އެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 112ވަނަެ
އުޞޫލުން ެހިންގުމުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށް ެގެނެވުނު ެދެވަ ެ
ވާ ެފަރާތްތައްެ،
މާއްދާގެ ެ(ބ) ެގައި ެސިޔާސީ ެޕާޓީއެއްގެ ެޓިކެޓްގައި ެކުރިމަތިލައިގެން ެއިންތިޚާބު ެ
ވާ ެޕާޓިއަކުން ެވަކިކުރުމަކީެ،
ކު ެނިސްބަތް ެ
ން ެވަކިވުން ެނުވަތަ ެއެމީހަ ެ
އިންތިޚާބުވިއިރުެ ،ނިސްބަތްވި ެޕާޓީއި ެ
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ން ެމަޤާމުން ެވަކިވާ ެސަބަބެއްގެ ެގޮތުގައި ެކަނޑައަޅައި ެފާސްކޮށްފައި ެއޮންނަެ
ކައުންސިލްގެ ެމެންބަރު ެ
އިޞްލާހަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 22ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައިެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެޢުމުރުން ެެ 12އަހަރު ެފުރިފައިވާ ެކޮންމެ ެރައްޔިތަކަށް ެއެ ެމީހަކު ެމިނިވަންކަމާއެކުެ
އި،
އިޚްތިޔާރުކުރާ ެމަންދޫބުން ެމެދުވެރިކޮށް ެރައްޔިތުންގެ ެކަންތައްތައް ެހިންގުމުގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 30ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކޮންމެެ
ރައްޔިތަކަށްމެ ެލިބިގެންވާ ެސިޔާސީ ެޕާޓީ ެއުފައްދައިެ ،ހިންގައިެ ،ޕާޓީތަކުގެ ެޙަރަކާތްތަކުގައި ެބައިވެރިވުމުގެެ
ކަން ެފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރުެ ،އެެ
ހެއްޓޭފަދަ ެގޮތަކަށް ެފާސްކޮށްފައިވާ ެއިޞްލާޙެއް ެ
ޙައްޤާއިެ ،ދެ ެޙައްޤު ެހިފެ ެ
ގެެ
އިޞްލާޙުގެެދަށުންެހިފެހެއްޓިފައިވާެއިސްވެދިޔަެޙައްޤުތައްެހިފެހެއްޓިފައިވަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާ ެ
ންެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 12ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއުޞޫލުތަކާއި ެއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ެމަތިން ެނޫންކަ ެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމެވެެ ެ.
ެ
ޙުކުމްެ :
އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެއެންމެހައި ެސަބަބުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،ޤާނޫނުެ
ނަންބަރު ެެ 2/2011އިން ެ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިދާރީ ެދާއިރާތައް ެލާމަރުކަޒީެ
ސީެ
އުޞޫލުން ެހިންގުމުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 112މާއްދާ ެއަށް ެއިތުރުކުރެވުނު ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ބ) ެގައި ެސިޔާ ެ
ންެ
ޕާޓީއެއްގެ ެޓިކެޓްގައި ެކުރިމަތިލައިގެން ެއިންތިޚާބުވާ ެފަރާތްތައްެ ،އިންތިޚާބުވިއިރުެ ،ނިސްބަތްވި ެޕާޓީއި ެ
ވާެ
މުން ެވަކި ެ
ވަކިވުން ެނުވަތަ ެއެމީހަކު ެނިސްބަތްވާ ެޕާޓިއަކުން ެވަކިކުރުމަކީެ ،ކައުންސިލްގެ ެމެންބަރުން ެމަޤާ ެ
ސަބަބެއްގެ ެގޮތުގައި ެކަނޑައަޅާފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ22
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެއާއިެ ،އަދި ެެ 30ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެތަޢާރުޟްވާކަމަށް ،މި ެމައްސަލަ ެބެލިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެއަޢުލަބިއްޔަތަށްެއިއްތިފާޤުވެވުނުެހިނދުެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ
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ންެ
ެ 2/2011އިން ެ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިދާރީ ެދާއިރާތައް ެލާމަރުކަޒީ ެއުޞޫލު ެ
ހިންގުމުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 112މާއްދާ ެއަށް ެއިތުރުކުރެވުނު ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ބ) ެބާޠިލްކަމަށްެ
ކަނޑައަޅައިފީމެވެެ .
ެ
ެެ ެ
ެ
ެ
ެ ެ
ެ
ެެެ
ެ
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ޔު
ފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާންގެެތަފާތުވިެރަޢު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ ،ކެ .ގުރައިދޫެ ،ޖަންބުމާގޭ ެއިބްރާޙީމް ެރިޟާ ެއަދި
ންެެ2012ވަނަެދުވަހުެ،
ދުﷲެއަދިެކެ.ދިއްފުށީެއޮނުފީނިގޭެޝަހީމްެޢަހްމަދުެ17ެ،ޖޫ ެ
ގ.ފަރިދޫެޢަލީެޢަބް ެ
ދުސްތޫރީ ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅުމުގެ ެހުއްދައަށް ެއެދޭ ެފޯމުންެ ،ހުށަހެޅި ެމައްސަލަ ެއަކީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
ގެެ
(ެ2/2011ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެއިދާރީެދާއިރާތައްެލާމަރުކަޒީެއުސޫލުންެހިންގުމު ެ
ނު) ެއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ޤާނޫނު)ެއަށްެެ 2ވަނަެއިޞްލާޙްެގެނައުމުގެެޤާނޫ ެ
ެ 4ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 26ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެއާއިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 30ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާ ެކަނޑައެޅިގެން ެޚިލާފްެ
ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިދާރީެ
ޤާނޫނަކަށް ެވާތީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ (ެ 2/2011
ސޫލުން ެހިންގުމުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށް ެެ 2ވަނަ ެއިޞްލާޙް ެގެނައުމުގެ ެޤާނޫނު) ެއެއީެ
ދާއިރާތައް ެލާމަރުކަޒީ ެއު ެ
ބާޠިލްެޤާނޫނެއްކަމަށްެކަނޑައަޅައިެދިނުމަށްެއެދިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅިެމައްސަލައެކެވެެ .
ފައެވެެ.
މި ެމައްސަލައަށް ެސެ .ހިތަދޫ ެލާމިގޭ ެމޫސާ ެއަންވަރު ެވަނީ ެތަދައްޚުލް ެވެ ެ
ން ެކަމަށް ެމޫސާ ެއަންވަރު ެބުނަނީ؛ ެއެ ެމީހަކުެ
މޫސާ ެއަންވަރާ ެހުރި ެގުޅު ެ
ތަދައްޚުލްވި ެމައްސަލައާ ެ ެ
އަމިއްލައަށްެ ،ނުވަތަ ެއެ ެމީހަކު ެމިނިވަންކަމާއެކު ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެމަންދޫބުން ެމެދުވެރިކޮށް ެރައްޔިތުންގެެ
ދަށުންެ
ނުއަސާސީގެ ެެ 26ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގެ ެ ެ
ކަންތައްތައް ެހިންގުމުގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤުެ ،ޤާނޫ ެ
މޫސާެއަންވަރަށްެލިބިދީފައިވާެއިރުެ،މޫސާެއަންވަރުެނިސްބަތްވާެއައްޑުެއަތޮޅުގައިެއިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާެ
ސިޓީ ެކައުންސިލްގެ ެމެންބަރުން ެވަކިގޮތަކަށް ެޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ެއެ ެމެންބަރުން ެނިސްބަތްވާ ެޕާޓީއިންެ
ވަކިކޮށް ެމަޤާމު ެގެއްލުމުގެ ެފުރުޞަތު ެއޮތުމުންެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަސްލަޙަތަށްވުރެ ެޕާޓީގެ ެމަސްލަޙަތުެ
ކައުންސިލަރުންެއިސްކުރަމުންދާކަންެބަހާއިެޢަމަލުންެފެންނަމުންދާތީެ،ސިޔާސީެނުފޫޒުންެކައުންސިލަރުންެ
މިނިވަންވެ ެއައްޑު ެއަތޮޅުގެ ެރައްޔިތުންނަށް ެޚިދުމަތް ެކުރުމުގެ ެފުރުޞަތު ެކައުންސިލަރުންނަށް ެލިބުމަކީެ
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މޫސާ ެއަންވަރަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއިން ެލިބިފައިވާ ެއެތައް ެޙައްޤެއް ެއޭގެެ
މަށާއިެސިޔާސީެޕާޓީއެއްގެެޓިކެޓުގައިެކުރިމަތިލައިގެންެއިންތިޚާބުވާެ
މައްޗަށް ެބިނާވެފައިވާެމަޞްލަހަތެއްެކަ ެ
ސްބަތްވާ ެޕާޓީއަކުންެ
ން ެވަކިވުމުން ެނުވަތަ ެއެމީހަކު ެނި ެ
ފަރާތްތައްެ ،އިންތިޙާބްވިއިރުެ ،ނިސްބަތްވި ެޕާޓީއި ެ
ވަކިކުރުމުންެއެމީހަކުެކައުންސިލްގެެމެންބަރުކަމުންެވަކިވާނެެކަމަށްެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 2/2011ޤާނޫނުެ
ނަންބަރުެ(ެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެއިދާރީެދާއިރާތައްެލާމަރުކަޒީ ެއުޞޫލުންެހިންގުމުގެެޤާނޫނު)ެއަށްެެ2
ވަނަެއިޞްލާޙްެގެނައުމުގެެޤާނޫނު)ެގައިެކަނޑައަޅާފައިއޮތްެއޮތުމަކީެދިވެހިރާއްޖޭގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ26
ވަންކަމާއެކު ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެމަންދޫބުންެ
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެދަށުން ެމޫސާ ެއަންވަރަށް ެލިބިފައިވާ ެމިނި ެ
މެދުވެރިކޮށް ެރައްޔިތުންގެ ެކަންތައްތައް ެހިންގުމުގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤަށް ެހުރަސްއެޅޭ ެކަމެއް ެކަމަށެވެެ.
މިެމައްސަލައިގައިެދަޢުވާެލިބޭެފަރާތަކީެދިވެހިެދައުލަތެވެެ .
މި ެމައްސަލައިގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
ގެެ
(ެ2/2011ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެއިދާރީެދާއިރާތައްެލާމަރުކަޒީެއުސޫލުންެހިންގުމު ެ
އިެެެެެެެެ
ވަނަ ެއިޞްލާޙް ެގެނައުމުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގަ ެ
ޤާނޫނު) ެއަށް ެދެ ެ
ދުﷲ ެއަލީ ެއަދި ެކެ .ދިއްފުށީެ
ކެ .ގުރައިދޫެ ،ޖަންބުމާގޭ ެއިބްރާޙީމް ެރިޟާ ެއަދި ެގެ .ފަރިދޫ ެޢަލީ ެޢަބް ެ
ވި ެސެ .ހިތަދޫެ
ގޭ ެޝަހީމް ެޢަހްމަދު ެދެއްކި ެވާހަކަތަކަށާއި ެމި ެމައްސަލައިގެ ެތެރެއަށް ެތަދައްޚުލް ެ
އޮނުފީނި ެ
ބުގެެ
ތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެބަންޑާރަނައި ެ
ލާމިގޭެމޫސާެއަންވަރުެޝަރީޢަ ެ
ތުންމެ ެހުށަހެޅި ެލިޔުންތަކަށާއިެ
ފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއި ެދެ ެފަރާ ެ
ދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުންެ
"ޖުޑީޝަލް ެރިވިއު ެއޮފް ެލެޖިސްލޭޝަން" ެގެ ެއުޞޫލުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރްޢީ ެއަ ެ
ރެވެއެވެެ .
ނާ ބެލިއިރުެ،އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެއަހުރެންނަށްެފާހަގަެކު ެ
ވިސް ެ
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(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެއެންމެހައި ެބާރުތައް ެފެށިގެން ެއަންނަނީެ
ރައްޔިތުންގެ ެކިބައިންކަމާ ެއަދި ެއެ ެބާރުތައް ެދެމިއޮންނަނީ ެރައްޔިތުންގެ ެކިބައިގައިކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ4ވަނަެމާއްދާެބުނާކަމެވެެ .
(ށ) ެދެވަނަެކަމަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 26ވަނަެމާއްދާގެެ
(ނ) ެއަށް ެބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެއެހެން ެގޮތަކަށް ެބަޔާންކޮށްފައިެ
ނުވާހައިެހިނދަކުެ،އެެމީހަކުެއަމިއްލައަށްެ،ނުވަތަެއެެމީހަކުެމިނިވަންކަމާއެކުެއިޚްތިޔާރުކުރާެމަންދޫބުންެ
މެދުވެރިކޮށް ެރައްޔިތުންގެ ެކަންތައްތައް ެހިންގުމުގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤުެ ،ޢުމުރުން ެއަށާރަ ެއަހަރުންެ
މެވެެ .
ށްމެެލިބިގެންވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތު ެ
މަތީގެެކޮންމެެރައްޔިތަކަ ެ
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،ސިޔާސީ ެޕާޓީެއުފައްދައިެ ،ހިންގައިެ،ޕާޓީތަކުގެ ެޙަރަކާތްތަކުގައިެ
ސީގެެ
ޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާ ެ
ބައިވެރިވުމުގެެޙައްޤުެކޮންމެެރައްޔިތަކަށްމެެލިބިގެންވާކަންެދިވެހިރާއް ެ
ދާގެެ(ހ)ެއިންެކަށަވަރުކޮށްދޭެކަމެވެެ .
ެ30ވަނަެމާއް ެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 2/2011ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ7/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިދާރީ ެދާއިރާތައް ެލާމަރުކަޒީ ެއުޞޫލުން ެހިންގުމުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށް ެެ 2ވަނަ ެއިޞްލާޙުެ
ގެނައުމުގެެޤާނޫނު)ެއަށްެބަލާއިރުެއެެޤާނޫނުގައިެބުނަނީެސިޔާސީެޕާޓީއެއްގެެޓިކެޓުގައިެކުރިމަތިލައިގެންެ
ތްވިެ
އިންތިޚާބުވާ ެފަރާތްތައް ެއިންތިޙާބުވިއިރު ެނިސްބަތްވި ެޕާޓީއިން ެވަކިވުން ެނުވަތަ ެއެމީހަކު ެނިސްބަ ެ
ފިނަމަެ،ކައުންސިލްގެެމެންބަރުކަމުންެވަކިވާނެެކަމަށެވެެ .
ޕާޓީއަކުންެވަކިކޮށް ެ
(ބ)ެފަސްވަނަެކަމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ16ވަނަެމާއްދާގެެ
(ހ) ެއަށް ެބަލާއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ
އެންމެހައި ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަން ެއިސްލާމްދީނުގެ ެއަޞްލަކާ ެޚިލާފު ެނުވާނޭ ެގޮތުގެމަތީން ެކޮންމެެ
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ގެންވާކަމާއިެއަދިެއެއިންެއެއްވެސްެޙައްޤެއްގެެނުވަތަެމިނިވަންކަމެއްގެެއެއްވެސްެމިންވަރެއްެ
މީހަކަށްމެެލިބި ެ
ހިފެހެއްޓޭނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެތަޢާރުޟްނުވާ ެގޮތެއްގެމަތީންެ ،ރައްޔިތުންގެެ
މަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެޤާނޫނަކުންކަމާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެޤާނޫނަކުންވެސް ެއެއިންެ
ކްެ
ޙައްޤެއްގެ ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމެއްގެ ެއެއްވެސް ެމިންވަރެއް ެހިފެހެއްޓޭނީެ ،މިނިވަން ،ޑިމޮކްރެޓި ެ
މުޖްތަމަޢެއްގައި ެއެފަދަ ެޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމެއް ެހިފެހެއްޓިދާނެކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭ ެމިންވަރަށްކަމާެ
އަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެގެ ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެއަށް ެބަލާއިރު،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޙައްޤެއްގެ ެނުވަތަެ
މިނިވަންކަމެއްގެ ެއެއްވެސް ެމިންވަރެއް ެހިފަހައްޓާފައިވަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
 ެ 16ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެ(ށ) ެގައިވާ ެގޮތުގެމަތީންތޯ ެކަނޑައެޅުމުގައި ެކޯޓުން ެއެ ެކަމަކާ ެގުޅޭެ
އެންމެހައިެކަންތައްތަކަށްެފުރިހަމައަށްެރިޢާޔަތްެކުރާންވާނެެކަމާއިެއޭގެެތެރޭގައިެ،އެެޙައްޤެއްގެެނުވަތަެއެެ
މިނިވަންކަމެއްގެ ެޒާތާއި ެބާވަތަށާއި ެއެ ެޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމެއް ެހިފެހެއްޓުމުގެ ެބޭނުމާއިެ،
މުހިންމުކަމަށާއި ެއެ ެޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމެއް ެހިފެހެއްޓިފައިވާ ެގޮތާއި ެމިންވަރަށާއި ެއެ ެޙައްޤެއްގެެ
ނުވަތަ ެއެ ެމިނިވަންކަމެއް ެހިފެހެއްޓުމާ ެއެ ެޙައްޤެއްގެ ެނުވަތަ ެއެ ެމިނިވަންކަމެއްގެ ެމުހިންމުކަމާ ެހުރިެ
ގުޅުމަށާއި ެއެ ެޙައްޤެއްގެ ެނުވަތަ ެއެ ެމިނިވަންކަމެއް ެހިފެހެއްޓިފައިވާ ެމިންވަރަށްވުރެ ެކުޑަކޮށްެ
ހިފަހައްޓައިގެން ެބޭނުންވާ ެމަޤްޞަދު ެޙާޞިލް ެކުރެވިދާނެތޯ ެއަދި ެއެ ެޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެއެ ެމިނިވަންކަމެއްެ
ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުންެ
ނަމަެ ،އިސްލާމްދީނުގެ ެއަޞްލުތައް ެރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ެއެ ެޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެއެ ެމިނިވަންކަމެއްެ
ކޮންމެހެންެހިފަހައްޓަންޖެހޭތޯެބަލަންޖެހޭެކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
އު ެއޮފް ެލެޖިސްލޭޝަން" ެނުވަތަ ެރައްޔިތުންގެެ
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީ"ެ ،ޖުޑީޝަލް ެރިވި ެ
ށްފައިވާ ެޤާނޫނެއް ެނުވަތަ ެޤާނޫނަކުން ެބައެއް ެވިއަސް ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޚިލާފުތޯެ
މަޖިލީހުން ެފާސްކޮ ެ
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ބެލުމުގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެދުސްތޫރީެނިޒާމުގައިެ ،ދެެކޮންސެޕްޓެއްވާކަމާއިެއެއް ެކޮންސެޕްޓަކީެ"ކޮންކްރީޓްެ
ރިވިއު" ެގެ ެކޮންސެޕްޓްކަމާއި ެއެއީ ެމައްސަލައެއް ެބަލަމުންދާ ެކޯޓެއްގެ ެއިޙްތިޞާޞްގެ ެތެރެއިންެ ،އެެ
ކޯޓަކުން ެބަލަމުންދާ ެޙުޞޫމަތްތެރި ެމައްސަލައަކާ ެގުޅިގެންެ ،ޤާނޫނެއް ެނުވަތަ ެޤާނޫނަކުން ެބައެއް ެވިއަސްެ
އެއީެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއިެޚިލާފުތޯެބެލުމުގެެކޮންސެޕްޓްކަމާއިެ ެ
ެ 144ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެދަށުން ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޝަރީޢަތްކުރާ ެކޮންމެ ެކޯޓަކަށްމެ ެލިބިގެންވާެ
އިޙްތިޞާޞްއެއް ެކަމާއި ެއަނެއް ެކޮންސެޕްޓަކީ ެ"އެބްސްޓްރެކްޓް ެރިވިއު" ެގެ ެކޮންސެޕްޓްކަމާއި ެއެއީެ
ޙުޞޫމަތްތެރި ެމައްސަލައެއްގެ ެޙަޤީޤަތަކާ ެނުލައިވެސް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކޮށްފައިވާ ެޤާނޫނެއްެ
ނުވަތަ ެޤާނޫނަކުން ެބައެއް ެވިއަސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޚިލާފުތޯ ެބެލުމުގެެ
ސީގެެެ143ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެދަށުންެ
ކޮންސެޕްޓްކަމާއިެމިއީެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިގެންވާ ެޚާއްޞަ ެއިޙްތިޞާޞްގެ ެދަށުންެ
ބެލިދާނެެމައްސަލަތައްކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
ގެ ެކޮންސެޕްޓުންެ"ކޮންކްރީޓްެރިވިއު"ެ
ނަ ެކަމަކީ"ެ ،އެބްސްޓްރެކްޓްެރިވިއު" ެ ެ
ތްވަ ެ
(ކ) ެހަ ެ
ގެ ެކޮންސެޕްޓް ެވަކިކޮށްެ ،ފާޅުކަން ެބޮޑު ެރޮނގެއް ،ޢަމަލީގޮތުންެ ،ނުދެމޭނެކަމާއި ެޤާނޫނެއް ެނުވަތަެ
ޤާނޫނަކުން ެބައެއްވިއަސް ެއެބްސްޓްރެކްޓްކޮށް ެރިވިއު ެކުރާއިރުެ ،ކޮންކްރީޓް ެރިވިއުގެ ެސިފަތައް ެހިމެނިގެންެ
ޖޭގެެ
ދާނެކަމާއި ެޤާނޫނެއް ެ(ޕްރައިމަރީ ެލެޖިސްލޭޝަން) ެނުވަތަ ެޤާނޫނަކުން ެބައެއް ެވިއަސް ެދިވެހިރާއް ެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޚިލާފުކަމަށް ެބުނެެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެނުވަތަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެހުށަހެޅޭެމައްސަލަތަކުގައިެ ،ޤާނޫނެއް ެނުވަތަ ެޤާނޫނަކުން ެބައެއްެވިއަސް ެއެބްސްޓްރެކްޓްެ
ކޮށްެރިވިއުެކުރާއިރު ،ރިވިއުެކުރާންވާނީެދިމާވެފައިވާެނުވަތަެދިމާވެދާނެެހުރިހާެޙަޤީޤަތްތަކެއްގެެމައްޗަށްެ
ރިޢާޔަތްެކުރެވިގެންެކަމެވެެ .
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ނީެ
(އ)ެއަށްވަނަެކަމަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިެޤާނޫނުެހެދުމުގެެއެންމެހައިެބާރުތައްެލިބިގެންވަ ެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެކަމާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެބޭނުންވެއްޖެ ެކޮންމެ ެކަމަކާ ެބެހޭގޮތުން،
ޤާނޫނަށް ެބަދަލުގެނައުމާއިެ ،ޤާނޫނުެ
އިސްލާމްދީނުގެ ެއަޞްލަކާ ެޚިލާފުނުވާ ެގޮތުގެމަތީން ެޤާނޫނު ެހެދުމާއިެ ެ ،
ބާޠިލުކުރުމުގެ ެބާރު ެއެ ެމަޖިލީހަށް ެލިބިގެންވާކަމާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެޤާނޫނު ެހެދުމުގައި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީއިންެލާޒިމްކުރާެއެންމެހައިެކަންކަންެފުރިހަމަެކުރާންވާނެކަމާއިެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންެ ،ޤާނޫނު ެހަދާންވާނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޚިލާފުނުވާެ
ގޮތެއްގެ ެމަތީންކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފުވާ ެގޮތަށް ެހެދޭ ެކޮންމެެ
ލުވާނެެކަމެވެެ .
ޤާނޫނެއްެ،ނުވަތަެޤާނޫނަކުންެބައެއްވިޔަސްެ"އެބްެއިނީޝިއޯ"ެބާޠި ެ
ސާސީެޙައްޤަކަށްެވަނީެޤާނޫނުއަސާސީއިންެއެެ
ވަވަނަެކަމަކީެ،މީހެއްގެެޙައްޤެއްެއަ ެ
(ވ)ެނު ެ
ޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީއިންެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެ
ށްދިނުމުންެކަމާއިެދިވެހިރާއް ެ
ޙައްޤެއްެކަށަވަރުެކޮ ެ
ވީެ،
ސީގައި ެބުނާ ެގޮތުގެމަތީން ެމެނު ެ
އަސާސީ ެޙައްޤެއްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާ ެ
ނުހިފެހެއްޓޭނެެކަމާއިެއެއްވެސްެޤާނޫނެއްެނުވަތަެޤާނޫނަކުންެބައެއްެވިއަސްެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދެވަނަ ެބާބުގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤަކާ ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމަކާ ެތަޢާރުޟްވާެ
ނޫނުއަސާސީގެެދެވަނަެ
ނެކަމާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާ ެ
ތަޢާރުޟްވާެމިންވަރެއްެބާޠިލުެވާ ެ
ނަމަެ،އެެ ެ
ބާބުން ެކަށަވަރު ެކޮށްދީފައިވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމުގެ ެއެއްވެސް ެމިންވަރެއް ެހިފެހެއްޓޭނީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ16ވަނަެމާއްދާގައިެބުނާެގޮތުގެމަތިންެއެެމާއްދާގައިެބުނާެ
މިންވަރަށްކަމާއި ެއެއިން ެޙައްޤެއްގެ ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމެއްގެ ެއެއްވެސް ެމިންވަރެއް ެހިފަހައްޓާފައިވާނަމަެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތުގެމަތީންެ
ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ެ ެ
އެކަށީގެންވާ ެމިންވަރަށްކަން ެސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ެދައުލަތުގެ ެނުވަތަ ެއެ ެޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެއެ ެމިނިވަންކަމެއްެ
ންނަެއޮތުމެވެެ .
މާއެއްކަންެއެނގެންެއޮ ެ
ހިފެހެއްޓިެފަރާތެއްގެެޒިން ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއިން ެކަށަވަރުެ
(މ) ެދިހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއް ެ
ކޮށްދީފައިވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަން ެލިބިދިނުމުގައިެ ،ޕްރައިވެޓް ެލޯއިން ެލިބިދޭ ެޙައްޤުތައްެ
ނެެކަމެވެެ .
ންވާ ެ
ލިބިދިނުމުގައިެކޯޓުންެގެންގުޅޭެއުޞޫލާެޚިލާފަށްެ،ލުއިެވިސްނުމަކުންެވިސްނާ ެ
ޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއިން ެކަށަވަރުެ
(ފ) ެއެގާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއް ެ
ކޮށްދީފައިވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަން ެލިބިދިނުމުގައި ެލުއި ެވިސްނުމަކުން ެވިސްނިކަމުގައިެ
ވިއަސްެ،ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެފާސްކޮށްފައިވާެޤާނޫނެއްެ(ޕްރައިމަރީެލެޖިސްލޭޝަން)ެނުވަތަެޤާނޫނަކުންެ
ބައެއްެވިއަސްެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީެއާއިެޚިލާފުކަމަށްެކޯޓުންެކަނޑައެޅުމުގައިެ،އެެ
ނެ ެކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ކަނޑައެޅުމުގެެސަބަބުންެނުކުމެދާނެެހުރިހާެނަތީޖާއަކަށްެބަލާެރިޢާޔަތްެކުރާންވާ ެ
ދުސްތޫރީ ެނިޒާމުގައި ެޤާނޫނު ެހެދުމުގެ ެއެންމެހައި ެބާރަކީ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެއޮތް ެމުޠްލަޤްެ
ޖުމްހޫރިއްޔާއަށްެވެސްެއަދިެ
ބާރެއްކަމާއި ެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެއޮތްެމުޠްލަޤްެބާރެއްގެެތެރެއަށްެރައީސުލް ެ
ސްތަޤިއްލުެ
ސް ެއަދި ެމުސްތަޤިއްލުެކޮމިޝަނަކަށްެވެސްެއަދިެމު ެ
ލު ެއިންޞާފްެޤާއިމްކުރުމުގެެބާރަށްެވެ ެ
ޢަދު ެ
ދެވޭނެ ެކަމާއި ެރައްޔިތުންގެެ
ށްވެސް ެއަދި ެކިއެއްތަ؛ ެއެއްވެސް ެފަރާތަކަށް ެނުވަ ެ
މަޤާމެއްގައި ެހުރި ެމީހަކަ ެ
ރުޙަލާގައިެ ،ބަހުސް ެކުރުމަށްެ
މަޖިލީހުން ެޤާނޫނު ެހަދަނީ ެފުޅާ ެދާއިރާއެއްގައި ެއެކަމަކާ ެދޭތެރޭ ،ތަފާތު ެމަ ެ
ންެބާއްވާކަމާއިެފުރަތަމަެ
ޅުމުންެއެެބިލެއްގެެތިންެކިޔު ެ
ފަހުގައިެކަމާއިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެބިލެއްެހުށަހެ ެ
ކިޔުމަކީެބިލުގެެސުރުޚީެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހަށްެއިއްވުންެކަމާއިެދެވަނަެކިޔުންެބެހިގެންވަނީެމައިގަނޑުެ
ރުޙަލާެ
ތިންެމަރުޙަލާއަކަށްެކަމާއިެއެއީެބަހުސްގެެމަރުޙަލާެއާއިެކޮމެޓީގެެމަރުޙަލާެއާއިެރިޕޯޓުކުރުމުގެެމަ ެ
މާގުޅޭެގޮތުންެމެންބަރުންެފާޅުކުރާންެބޭނުންވާެ
ކަމާެއަދިެތިންވަނަެކިޔުމަކީެބިލުގައިެހުރިެމުހިންމުެކަންކަ ެ
ކަމެއް ެއޮތްކަމަށްވާނަމަ ެއެކަމެއް ެބަޔާންކުރުމާއިެ ،ބިލަށް ެޖަވާބުދާރީވާ ެފަރާތުން ެދެވަނަ ެކިޔުމަށްފަހު ެބިލުެ
އޮތްގޮތުގެ ެމައްޗަށް ެފަހުބަޔާން ެއިއްވުމުގެ ެމަރުޙަލާކަމާއި ެމިގޮތަށް ެ"މަލްޓި ެލެވެލް" ެގައި ެ"ސްކުރުޓިނީ"ެ
ކޮށްެ ،ރައްޔިތުން ެހޮވާފައިވާެރައްޔިތުންގެ ެމަންދޫބުން ެ ،ޒިންމާދާރުެއެތައް ެމަސައްކަތްތަކަކަށް ެފަހުެ ،ހަދާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ޤާނޫނެއްެނުވަތަެޤާނޫނަކުންެބައެއްެވިއަސްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީއާއިެޚިލާފުކަމަށްެ
ބުނެެކޯޓުންެ"ސްޓްރައިކްެޑައުން"ެކުރުމަކީެކުޑަކަމެއްެނޫންކަމާއިެރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުންެފާސްކޮށްފައިވާެ
ޤާނޫނެއް ެނުވަތަ ެޤާނޫނަކުން ެބައެއް ެވިއަސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފުކަމަށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއެއްވެސް ެކޯޓަކުން ެކަނޑައަޅައި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކޮށްފައިވާ ެޤާނޫނެއް ެނުވަތަެ
ންވާނީެކަނޑައެޅިގެންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނަކުންެބައެއްެވިޔަސްެ"ސްޓްރައިކްެޑައުން"ެކުރާ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާެޚިލާފްެކަމަށްެއެެމައްސަލައެއްެބެލިެކޯޓަށްެޤަބޫލުކުރެވިެއަދިެއެެޤަބޫލުެކުރެވުނުެގޮތުގެެ
ފުރިހަމަެ"ލީގަލްެރީޒަނިންގ"ެދިނުމަށްެފަހުެކަމަށްެއަހުރެންެދެކެމެވެެ .
(ދ) ެބާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިދާރީ ެދާއިރާތައްެ
ލަކަށް ެކައުންސެލަރަކުެ
ލާމަރުކަޒީ ެއުޞޫލުން ެހިންގުމުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެދަށުން ެއުފައްދާފައިވާ ެކައުންސި ެ
އައްޔަންެވުމަށްފަހުެ،އޭނާެއެެމަޤާމުގައިެތަމްޞީލުކުރަނީެއޭނާގެެއަމިއްލަެހައިޞިއްޔަތުނޫންކަމާއިެ،އޭނާެ
އެ ެމަޤާމުގައި ެތަމްޞީލްކުރަނީ ެއޭނާ ެއިންތިޚާބް ެކުރި ެރައްޔިތުންކަމާއި ،އޭނާ ެކައުންސިލަށް ެހޮވިެ
ރައްޔިތުންގެ ެޙައްޤަށް ެއިޙުމާލުވެެ ،ކައުންސެލަރަކަށް ެއޭނާގެ ެއަމިއްލަ ެހައިޞިއްޔަތު ެތަމްޞީލް ެކުރުމުގެެ
ޙައްޤެއް ެނުއޮންނާނެ ެކަމާއި ެލޯކަލް ެކައުންސިލްތަކަށް ެއިންތިޚާބް ެކުރެވޭ ެހުރިހާ ެކައުންސިލަރުންމެ ެލޯކަލްެ
ގެ ެއިންތިޚާބަށްެކުރިމަތިލަނީެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެއިދާރީެދާއިރާތައްެ
ލްތަކު ެ
ކައުންސި ެ
ލާމަރުކަޒީެއުޞޫލުންެހިންގުމުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ119ވަނަެމާއްދާގެެ(ބ)ެގައިވާެހިފެހެއްޓުންެއެގޮތަށްެއޮވެެ
ޒީެ
އެކަމާ ެރުހި ެޤަބޫލުވެގެންކަމާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިދާރީ ެދާއިރާތައް ެލާމަރުކަ ެ
އުޞޫލުން ެހިންގުމުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 119ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ބ) ެގައި ެބުނާ ެހިފެހެއްޓުމަކީެ ،މަޤާމުގެެ
ހައިޞިއްޔަތުން ެއަދި ެމަޤާމުގައި ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެޒިންމާއެއްގެ ެސަބަބުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ސީގައިެބުނާެހަމަތަކުގެެމަތިންެޤާނޫނަކުންެހިފެހެއްޓިފައިވާެހިފެހެއްޓުމެއްެކަމާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޤާނޫނުއަސާ ެ
ންެވެސްެވަކިެވަކިެމަޤާމުެތަކުގައިެތިބޭެމީހުންެވަކިެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީއިންެވެސްެއަދިެޤާނޫނު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ކަމާއި ެމިއީ ެތަހުޒީބް ެދުނިޔޭގައި ެމިކަން ެއޮންނަ ެގޮތްކަމާއިެ ،މިގޮތުންެ،
ކަންތައްތަކެއް ެކުރުމުން ެމަނާކުރެވޭ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 119ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއިން ެޢާއްމު ެމީހަކަށް ެކުރެވޭެ
އެކަމަކުެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެނުވަތަެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެެނާއިބުގެެމަޤާމުގައި ެހުންނަެމީހަކުެކޮށްގެންެ
ނުވާނެ ެކަންތައްތައް ެބަޔާން ެކޮށްފައިވާކަމާ ެއަދި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ފަނޑިޔާރުންގެ ެޤާނުނު) ެގެ ެެ 42ވަނަ ެމާއްދާގައި ،ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ެމަޤާމުގައި ެތިބެ ެކުރެވޭނެ ެއަދިެ
ނުކުރެވޭނެ ެކަންތައްތައް ެބަޔާން ެކުރާކަމާ ެއަދި ެހަމަ ެމި ެޤާނޫނުގެ ެެ 43ވަނަ ެމާއްދާގައި ެފަނޑިޔާރުންެ
ކޮށްގެންނުވާނެެމަސައްކަތްތައްެވެސްެބަޔާންކުރާކަންެއަހުރެންެފާހަގަެކުރަމެވެެ .
ރަވަނަެކަމަކީެ،ޕާޓީެޓިކެޓުގައިެކެންޑިޑޭޓަކުެރައްޔިތުންެއިންތިޚާބްކުރަނީެޕާޓީއަށްެ
(ތ)ެތޭ ެ
ކުރާ ެސަޕޯޓް ެނުވަތަ ެއެ ެޕާޓީއެއްގެ ެސިޔާސަތު ެކަމުދާތީ ެއެކަން ެޙާޞިލްކުރުމުގެ ެބޭނުމުގައި ެކަމާ ެއެެ
ޚާބްެކާމިޔާބުެކުރުމަށްފަހުެ،ޕާޓީެދޫކޮށްލުމަކީެ
ކެންޑިޑޭޓަކުެއެގޮތުގެެމަތިންެރައްޔިތުންނާެކުރިމަތިލައިެއިންތި ެ
ނުވަތަ ެޕާޓީއިން ެވަކިވާފަދަ ެކަމެއް ެކުރުމަކީ ެއެފަރާތަކަށް ެވޯޓުދިން ެރައްޔިތުންނަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ތަެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީެގެެެ26ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެއިންެލިބިދީފައިވާެއެމީހަކުެއަމިއްލައަށްެނުވަ ެ
އެމީހަކު ެމިނިވަންކަމާއެކު ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެމަންދޫބުން ެމެދުވެރިކޮށްެ ،ރައްޔިތުންގެ ެކަންތައްތައް ެހިންގުމުގެެ
ލޭނެެޢަމަލެއްކަމުގައިެދިވެހިެދައުލަތުންެބުނާބުނުންެރަނގަޅުެކަމަށްެއަހުރެންެދެކެމެވެެ.އަދިެއެެ
ޙައްޤުެގެއް ެ
މީހަކުެއިންތިޚާބަށްެކުރިމަތިލިެޕާޓީގެެޙައްޤާއިެއެެޕާޓީގެެމަސްލަޙަތާއިެސިޔާސަތަށްެލިބޭނެެގެއްލުމާ ެއަދިެ
ންތައް ެނިންމާއިރު ެކޯޓުން ެވިސްނަންޖެހޭނެެ
އެމީހަކަށް ެވޯޓުދިން ެބައެއްގެ ެޙައްޤަކީ ެވެސް ެމި ެފަދަ ެނިންމު ެ
ކަންތައްތައްެކަމާއި ެމިގޮތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 26ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެގެެ
ބިދީފައިވާ ެޙައްޤުގެ ެބޭނުންހިފައި ެރައްޔިތުން ެއިންތިޚާބްކޮށްފައިވާ ެމީހަކުެ ،ވަކި ެޕާޓީއަކަށްެ
ދަށުން ެލި ެ
ޚާބް ެއެކުރަނީެ ،ވަކި ެފިކުރަކަށް ެނުވަތަެ
ނިސްބަތްވާނަމަެ ،އޭނާ ެއެ ެއިންތިޚާބްކުރާ ެރައްޔިތުން ެއޭނާ ެއިންތި ެ
ވަކި ެމެނިފެސްޓޯއަކަށް ެނުވަތަ ެކަންތައްތަކެއް ެޙާޞިލް ެކުރުމުގެ ެބޭނުމުގައި ެކަމަށްވީއިރުެ ،ޕާޓީ ެޓިކެޓުގައިެ
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 :
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އްެ
އިންތިޚާބްކޮށްފައިވާ ެމީހަކުެ ،ޕާޓީ ެނުވަތަ ެފިކުރު ެނުވަތަ ެމެނިފެސްޓޯ ެނުވަތަ ެކުރާން ެބުނި ެކަމެ ެ
ށް ެވޯޓުދިން ެމީހުންގެ ެޙައްޤުކަމާއި ެވަކި ެސިޔާސީ ެޕާޓީއަކުންެ ،ވަކިެ
ލެނީ ެއޭނާއަ ެ
ބަދަލުކޮށްފި ެނަމަ ެއެގެއް ެ
ޞިލްކޮށް ެދިނުމަށް ެވަޢުދުވެެ،
ފިކުރަކަށް ެނުވަތަ ެވަކި ެމެނިފެސްޓޯއަކަށް ެނުވަތަ ެވަކި ެކަންތައްތަކެއް ެޙާ ެ
އިންތިޚާބެއްގައި ެބައިވެރިކުރާ ެމީހަކު ެއޭނާ ެއިންތިޚާބާ ެކުރިމަތިލިއިރު ެހުރި ެސިޔާސީ ެޕާޓީއިން ެވަކިވުންެ
ށްެކުރިމަތިލުންކަމެވެެ .
ނުވަތަެވަކިކުރުމުންެކަންެކުރާންވީެއެންމެެއިންޞާފްވެރިެގޮތަކީެއަލުންެއިންތިޚާބަ ެ
ދަވަނަ ެކަމަކީެ ،ކޮންމެ ެމީހަކުވެސް ެސިޔާސީ ެޕާޓީއަކާ ެގުޅެނީެ ،އެއްވެސްެ
(ލ) ެސާ ެ
މަޖްބޫރުކަމެއްެނެތިެ،އެެސިޔާސީެޕާޓީއަކުންެގެންގުޅޭެއުޞޫލްތަކާއިެސިޔާސަތުތައްެޤަބޫލުކޮށްގެންކަމާއިެ،
އަދި ެކޮންމެ ެސިޔާސީ ެޕާޓީ ެއެއްގެވެސް ެއަމިއްލަ ެއިޖްރާޢާތުތަކެއްވާނެ ެކަމާއިެ ،އެގޮތުން ެއެޕާޓީއެއްގެެ
މެންބަރުންެޕާޓީގެެއުޞޫލުތަކާެޚިލާފުވާނަމަެއަދިެއެކަމުގެެސަބަބުން ެއެެޕާޓީއެއްގެެމަސްލަޙަތަށް ެއަސަރުެ
ކުރާނަމަ ،އެ ެޕާޓީއެއްގެ ެއަސާސީ ެޤަވާއިދުެބުނާެގޮތެއްގެ ެމަތިންެ ،އެ ެޕާޓީއަކުން ެވަކިކުރެވިދާނެކަމާ ެއަދިެ
ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 2/2011ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިދާރީ ެދާއިރާތައް ެލާމަރުކަޒީެ
އުސޫލުންެހިންގުމުގެެޤާނޫނު)ެއަށްެެ2ވަނަެއިޞްލާޙްެގެނައުމުގެެޤާނޫނު)ެގައިެ،އިންތިޚާބްވުމަށްފަހުެޕާޓީެ
ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ެނުވަތަެެވަކިކޮށްފިނަމަެ،އެެއިންތިޚާބުވިެގޮ ނޑިެގެއްލޭނެކަމަށްެބުނެފައިވަނިކޮށްެ ،އެކަންެ
އެނގިެ ،އެކަންެޤަބޫލުކޮށްެ ،ޕާޓީެޓިކެޓުގައިެއިންތިޚާބާެކުރިމަތިލައިެއިންތިޚާބުެކާމިޔާބުެކުރުމަށްފަހުެ ،އެެ
ން ެސިޔާސީ ެޕާޓީގެެ
މީހަކު ެތަންފީޒު ެކުރަންޖެހޭނީ ެއެމީހަކު ެއިންތިޚާބާ ެކުރިމަތިލުމަށް ެޓިކެޓު ެދި ެ
ސިޔާސަތުކަމާއި ެއިންތިޚާބްވުމަށްފަހުެ ،އެމީހަކު ެއިންތިޚާބްވި ެމަޤާމުގައި ެހުރެެ ،މަޤާމުގެ ެވާޖިބުެ
އަދާކުރުމުގައިެ،އެމީހެއްގެެއަމިއްލަެމަސްލަޙަތުެނުވަތަެއެހެންމީހެއްގެެނުވަތަެއެހެންެސިޔާސީެޕާޓީއެއްގެެ
ވުމުގެެޙައްޤުެ ،ސިޔާސީެޕާޓީއެއްގެ ެޓިކެޓުގައިެއިންތިޚާބާެކުރިމަތިލުމުގެެސަބަބުންެ ،އެެ
މަސްލަޙަތުެކުރިއެރު ެ
ންމުމަކީ ެއެމީހެއްގެެ
މީހަކު ެއަމިއްލައަށްެ ،ހަނިކުރީކަމާއި ެޕާޓީ ެޓިކެޓުގައި ެއިންތިޚާބުގައި ެވާދަކުރަން ެނި ެ
ޔާސީެ
ޚްތިޔާރުގައިެއޮތްކަމެއްކަމާއި ެއެއީެއެއްވެސްެމަޖުބޫރުކަމެއް ެއޮތްެކަމެއްެނޫންކަމާެއަދިެސި ެ
އަމިއްލަެއި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ޕާޓީތަކުންެމީހުން ެޕާޓީެޓިކެޓެއްގައި ެއިންތިޚާބުތަކަށްެނެރެނީ ެއެެޕާޓީއެއްގެެސިޔާސަތުެކުރިއަރުވާނެެކަމުގެެ
ޔަޤީންކަމާއިެއިތުބާރުެދީގެންކަމެވެެ .
(ގ) ެފަނަރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 30ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ހ) ެއިން ެކޮންމެ ެރައްޔިތަކަށްމެ ެލިބިދޭ ެސިޔާސީ ެޙަރަކާތްތަކުގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤާއިެ
މިނިވަންކަން ެޤައިދުކޮށް ެހިފަހައްޓައިެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 2/2011ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ7/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިދާރީ ެދާއިރާތައް ެލާމަރުކަޒީ ެއުސޫލުން ެހިންގުމުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށް ެެ 2ވަނަ ެއިޞްލާޙްެ
ގެނައުމުގެ ެޤާނޫނު) ެގައި ެސިޔާސީ ެޕާޓީއެއްގެ ެޓިކެޓުގައި ެކުރިމަތިލައިގެން ެއިންތިޚާބުވާ ެފަރާތްތައްެ
ޚާބުވިއިރު ެނިސްބަތްވި ެޕާޓީއިން ެވަކިވުން ެނުވަތަ ެއެމީހަކު ެނިސްބަތްވި ެޕާޓީއަކުން ެވަކިކޮށްފިނަމަެ،
އިންތި ެ
ކައުންސިލްގެެމެންބަރުކަމުންެވަކިވާނެެކަމަށްެއޮތްެއޮތުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ެ 16ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިވާ ެހަމައިންކަން ެކަނޑައެޅުމުގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެެ 16ވަނަެ
އްެކަނޑައެޅުމަކީެމިމައްސަލައިގައިެވަކިގޮތެއްެ
މާއްދާގެެ(ނ)ެގައިެބަޔާންކުރާެނުކުތާތަކަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެގޮތެ ެ
ން ެޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ެމިންގަނޑުކަމާ ެއަދި ެޙައްޤެއް ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމެއްެ
ކަނޑައެޅުމުގައި ެއަހުރެ ެ
ހިފަހައްޓާފައިވަނީެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ16ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއި ެ(ށ)ެއާއިެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޚިލާފުނުވާގޮތަށްކަން ެކަނޑައެޅުމުގައި ެރިޢާޔަތް ެކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެ ެ
ކްެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ެކަންކަމީ ެމިނިވަން ެޑިމޮކްރެޓި ެ
މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ެކޯޓުތަކުންވެސް ެމިފަދަ ެމައްސަލަތަކުގައި ެބަލަމުންދާ ެހަމަތަކާއި ެދާދި ެއެއްގޮތް ެހަމަތަކެއްެ
ކަމާއި ،މިނިވަންެޑިމޮކްރަޓިކްެއެތައްެޤައުމެއްގައިމެެޕާޓީެބަދަލުކުރުންެހުއްޓުވުމަށްެޤާނޫނުެހެދިފައިވާކަމާއިެ
ސީގެ ެދިހަ ެވަނަ ެޝެޑިއުލްގައިެ ،އިންތިޚާބްވުމަށްފަހު ެޕާޓީ ެބަދަލުކުރުންެ
އެ ެގޮތުންެ ،އިންޑިޔާ ެޤާނޫނުއަސާ ެ
ލުމަކީެ
ގޮ ނޑިެގެއް ެ
މަނާކުރާކަމާއިެއިންތިޚާބްވިއިރުެހުރިެޕާޓީންެވަކިވުންެނުވަތަެވަކިކުރުމުންެއިންތިޚާބްވިެ ެ
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ެްޑިމޮކްރަޓިކް ެނިޒާމުތަކަށް ެއާ ެކަމެއް ެނޫންކަމާއި ެއެއީ ެޑިމޮކްރެޓިކް ެއުޞޫލާ ެއެއްވެސް ެހަމަޔަކުނ
ެ .ެޚިލާފްކަމެއްެނޫންކަމެވ
ެ ެ:ްނޯޓ
ެި ެގައ2ެ ްއިންޑިޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީެއަށް ެބަލާއިރު ެއެ ެޤާނޫނުއަސާސިގެ ެދިހަވަނަ ެޝެޑިއުލްގެ ެޕެރަގްރާފ
ެ :ީބުނަނ
2. Disqualification on ground of defection.—(1) Subject to the provisions of paragraphs 4
and 5, a member of a House belonging to any political party shall be disqualified for being a
member of the House—
(a) if he has voluntarily given up his membership of such political party; or
(b) if he votes or abstains from voting in such House contrary to any direction issued
by the political party to which he belongs or by any person or authority authorised by
it in this behalf, without obtaining, in either case, the prior permission of such
political party, person or authority and such voting or abstention has not been
condoned by such political party, person or authority within fifteen days from the date
of such voting or abstention.

ެ ެ:ީެވަނަެމާއްދާގައިެބުނަނ46ެެސީެއަށްެބަލާއިރުެއެެޤާނޫނުއަސާސީގ
ެ ާސިންގަޕޫރުގެެޤާނޫނުއަސ
Article 46 Tenure of Office of Members:
(2) The seat of a Member of Parliament shall become vacant
(b) if he ceases to be a member of, or is expelled or resigns from, the political party
for which he stood in the election;

ެ :ީެވަނަެމާއްދާގައިެބުނަނ70ެެެބަންގްލަދޭޝްގެެޤާނޫނުއަސާސީެއަށްެބަލާއިރުެއެެޤާނޫނުއަސާސީގ
70. Vacation of seat on resignation, etc.
(1) A person elected as a Member of Parliament at an election at which he was nominated as
a candidate by a political party shall vacate his seat if he resigns from that party or votes in
Parliament against the party.

ެ .ެމިހެންނެވ
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(ޏ) ެސޯޅަވަނަ ެކަމަކީ ،އިސްވެ ެނޯޓުކުރި ެޤައުމުތަކުގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމިބުނިެ
ކުގައިމެ ެއިންތިޚާބުވިއިރު ެއެމީހަކު ެހުރިެ
މާއްދާތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،ޚުދު ެމި ެޤައުމު ެތަކުގެ ެޤާނޫނުއަސާސީތަ ެ
އކުން ެވަކިކުރުމުން ،މަޤާމް ެގެއްލޭ ެއުޞޫލުެ
ޕާޓީއިން ެވަކިވުން ެނުވަތަ ެއެމީހަކު ެހުރި ެޕާޓީ ަ
ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނަ ެކަމެވެެ .ދިވެހިރާއްޖެއާ ެދާދި ެއެއްގޮތަށް ެއިލެކްޓޯރަލް ެސިސްޓަމްެ
އޮންނަެ،އިންޑިޔާެއަދިެސިންގަޕޫރުެފަދަެ"ފަސްޓްެޕާސްޓްެދަެޕޯސްޓް"ެނުވަތަެއެންމެެގިނަެވޯޓުެލިބޭެ
އިމެެ،ސިޔާސީެޕާޓީއިންެވަކިވުންެ
މީހާެއިންތިޚާބުވާެގޮތަށްެޤާނޫނުެބައްޓަންކޮށްފައި ެހުންނަެޤައުމުެތަކުގަ ެ
ލަތެއްކަމަށް ެޤާނޫނުގައި ެކަނޑައެޅިެ
ނުވަތަ ެވަކިކުރުން ެއެއީ ެއިންތިޚާބް ެވެފައިވާ ެމަޤާމް ެގެއްލޭ ެޙާ ެ
މެެ
އި ެ
ބަޔާންވެފައި ެއެބަހުރިކަމާ ެއަދި ެސައުތް ެއެފްރިކާ ެފަދަ ެނޮމިނޭޝަން ެސިސްޓަމް ެހުރި ެޤައުމް ެތަކުގަ ެ
މިފަދަެމާއްދާތައްެހުރިކަންެއަހުރެންެފާހަގަެކުރަމެވެެ .
ކީ ،ސިޔާސީ ެޕާޓީ ެއެއްގެ ެޓިކެޓުގައި ެއިންތިޚާބްކުރެވޭ ެމީހަކުެ،
(ސ) ެސަތާރަވަނަ ެކަމަ ެ
އެމީހަކު ެނިސްބަތްވި ެޕާޓީއިން ެވަކިވުން ެނުވަތަ ެއެމީހަކު ެނިސްބަތްވި ެޕާޓީއަކުން ެވަކިކޮށްފި ެނަމަެ،
ޙްގެެ
ށް ެއިންޑިޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއަށް ެެ 1985ވަނަ ެއަހަރު ެގެނެވުނު ެއިސްލާ ެ
އްލޭ ެގޮތަ ެ
މެންބަރުކަން ެގެ ެ
މަގްޞަދާެގުޅޭގޮތުންެއިންޑިޔާގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެބުނެފައިވަނީެ ެ:
“The object is to curb the evil of political defections motivated by lure of office or other
similar considerations which endanger the foundations of our democracy.” Kihoto Hollohan
v Zachillhu AIR 1993 SC 412

ގެެ
މު ެ
ޤާ ެ
މާނަޔަކީ"ެ :މިކަމުގެ ެ(އިންޑިޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއަށް ެގެންވުނު ެއިޞްލާޙް ެގެ) ެ ެމަޤްޞަދަކީެ ،މަ ެ
ބޭނުންކޮށް ެފައިދާ ެހޯދުމުގެ ެދަހިވެތިކަމުގައިެ ،ސިޔާސީ ެވިސްނުމާއި ެފިކުރު ެއަދި/ނުވަތަ ެސިޔާސީ ެޕާޓީެ
ވާެ
ސީގެ ެބިންގަލަށް ެނުރައްކާ ެ
ގެ ެ(އިންޑިޔާގެ) ެޑިމޮކުރަ ެ
ން ެ
ލި ެހުއްޓުވުމާއި ެއަހަރުމެ ެ
ބަދަލުކުރުމުގެ ެސުންޕާ ެބަ ެ
އެފަދަެއެހެނިހެންެކަންކަންެހުއްޓުވުމެވެެ ".
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(ޕ) ެއަށާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގެ ެޔައުމިއްޔާ ެތަކަށްެ
ބަލާއިރުެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެއިދާރީެދާއިރާތައްެލާމަރުކަޒީެއުސޫލުންެހިންގުމުގެެ
ޙްގެނައުމުގެެބިލަކީެގަލޮޅުެދެކުނުެދާއިރާގެެއިއްޒަތްތެރިެމެންބަރުެއަޙްމަދުެ
ޤާނޫނު)ެއަށްެެ 2ވަނަެއިޞްލާ ެ
މަޚްލޫފް ެއެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ެބިލެއްކަމާއި ެމި ެބިލް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިެ
ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގައިެކުރެވުނުެބަޙުސްތަކަށްެބަލާއިރުެ،އަހުރެންނަށްެދޭހަވަނީެ،މިެބިލްެރައްޔިތުންގެެ
އުންސިލްތަކުގެ ެހިންގުމަށް ެހަމަޖެހުން ެގެނައުމާ؛ އަދިެ
މަޖިލީހުން ެފާސްކުރެއްވުމުގެ ެބޭނުމަކީ ެލޯކަލް ެކަ ެ
ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުގައި ެއިސްވެ ެބުނިެ ،އިންޑިޔާގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނިންމުމުގައި ެފާހަގަކުރި ެފަދަެ
ވިސްނުންެހުރިކަމެވެެ .
ދެންފަހެ ެއިސްވެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުގުތާތައް ެއެހެން ެހުރުމާއެކުެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ2/2011ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެއިދާރީެދާއިރާތައްެލާމަރުކަޒީެއުސޫލުންެހިންގުމުގެެ
ޤާނޫނު)ެއަށް ެދެވަނަ ެއިޞްލާޙްެގެނައުމުގެ ެޤާނޫނު) ެއަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ެ 4ވަނަެމާއްދާއާއިެެ 26ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެއާއިެެ 30ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއީެޚިލާފްެމާއްދާއެއްކަމަށްެ
ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ެއެއްވެސް ެސަބަބެއް ެއަހުރެންނަށް ެނުފެނުނު ެހިނދު ެއަދި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ2/2011
(ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެއިދާރީެދާއިރާތައްެލާމަރުކަޒީެއުސޫލުންެހިންގުމުގެެޤާނޫނު)ެ
އަށް ެެ 2ވަނަ ެއިޞްލާޙް ެގެނައުމުގެ ެޤާނޫނު) ،އަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ16
ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނާ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއެއްވެސްެ
ން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެހަދާފައިވާ ެޤާނޫނެއް ެކަމަށްެ
ފުށުއެރުމެއް ެނުވާގޮތުގެ ެމަތީ ެ
އަހުރެންނަށް ެފެނުނު ެހިނދު ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 2/2011ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
އިދާރީ ެދާއިރާތައް ެލާމަރުކަޒީ ެއުސޫލުން ެހިންގުމުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށް ެެ 2ވަނަ ެއިޞްލާޙްގެނައުމުގެ ެޤާނޫނު)ެ
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ެުޔ
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