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ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2014/SC-SM/15ެ:
ން
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތް :އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަ ެ
ޓޯ
 މައްސަލައިގެެބާވަތް :ސުމޯ ެ
ވަރީެެ2014
ރު ެ
ށުނުެތާރީޚްެ12ެ:ފެބް ެ
 ފެ ެ
ރިޗުެެ 2014
 ނިމުނުެތާރީޚްެ9ެ:މާ ެ
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި18:20ެ:
ސްެ :އުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރު ެއަޙްމަދު ެފާއިޒް ެޙުސައިން،
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލި ެ
މުޙައްމަދުެ
ދުﷲެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރުެޢަލީެޙަމީދުެމުޙައްމަދުެ،ފަނޑިޔާރުެއާދަމްެ ެ
ފަނޑިޔާރުެޢަބް ެ
ދީ
ޢަބްދުﷲެ،ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބްދުﷲެދީ ެ
ެ
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މައްސަލައިގެެޚުލާޞާެ :
މި މައްސަލައަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެޤާނޫނު ެމާނަކުރުމުގައި ެއަދި ެޝަރީޢަތުން ެބަލާެ
ެ
އެނޫންވެސް ެމައްސަލަތަކުގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމާ ެނިންމުމަކީ ެއެންމެ ެފަހުގެެ
ނިންމުންކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 145ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެޞަރީޙަެ
ކީެ
ން ެބުނެފައިވާއިރުެ ،އަދި ެމައްސަލައެއްގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމާ ެނިންމުމަ ެ
އިބާރާތު ެ
ޢަވުންެލާޒިމު ެނިންމުމެއްކަމަށްެ ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެެ22/2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެެއެހެންެހުރިހާެކޯޓުތަކުންެތަބަ ެ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ 20ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެބުނުމަށްފަހުެއެެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެ
ންގެެ
ކަން ެހިންގާ ެފަރާތުންނާއި ެރައްޔިތު ެ
"މައްސަލައެއްގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމާ ެނިންމުމަކީ ެވެރި ެ
ލު
މަޖިލީހުންނާއިެ ،ޢަދު ެ

އިންޞާފް ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރުންނާއިެ ،މުސްތަޤިއްލު ެމަޤާމްތަކުގައި ެތިބިެ

މީހުންނާއިެ ،ދައުލަތުގެ ެމުއައްސަސާތަކުންނާއިެ ،ދައުލަތުގެ ެމަޤާމްތަކާ ެޙަވާލުވެތިބި ެމީހުންނާއިެ،
އެ
ސިފައިންނާއިެފުލުހުންގެެމައްޗަށްެއެކުލެވިގެންވާެސަލާމަތީެޚިދުމަތްތަކުންނާއިެ،އެންމެހައިެރައްޔިތުންެ ެ
ޢަވުން ެލާޒިމް ެނިންމުމެއްކަމަށް ެބުނެ ެއޮޅުންނާރާ ެފަދަ ެސާފުގޮތަކަށްެ ،މިކަން ެއިތުރަށްެ
މައްޗަށް ެތަބަ ެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިެއޮތުމާއެކުވެސްެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނިންމުންތަކުގެެޞައްޙަކަމާމެދުެސުވާލުެ
އުފައްދައިެ ،އެެނިންމުންތަކުގެެއިތުބާރުެގެއްލޭގޮތަށްެ ،އަދިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނިންމުންތަކުގެެ
ޤާނޫނީެޙައިޘިއްޔަތާމެދުެސުވާލުެއުފައްދައިެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުގެ ެޙުކުމްތަކާއި ެނިންމުންތަކުގެ ެޙުރުމަތްކަނޑާފައިވާތީ ެއާއިެ ،ސިޔާސީ ެޕާޓީތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 8ވަނަެ
މާއްދާ ެއާއި ެެ 11ވަނަެމާއްދާގައިެސިޔާސީެޕާޓީެތަކުގައިެ(ެ 10,000ދިހަހާސް)ެމެންބަރުން ެހަމަކުރުމާއިެ
ގުޅޭގޮތުން ެހުށަހެޅުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/SC-C/11ޤަޟިއްޔާގައިެ
ކޮށްފައިވާެޙުކުމްެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެތަބަޢަވެފައިނުވާތީެއާއިެ ،އަދިެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެބުނެވެދިޔަެ
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ޙުކުމާ ެޚިލާފަށް ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/2013ސިޔާސީ ެޕާޓީގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެކުރިންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިެ
ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ެސިޔާސީ ެޕާޓީތަކުގެ ެތެރެއިން ެބައެއް ެޕާޓީތައް ެއުވާލުމަށް ެނިންމާފައިވާކަންެ،
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެޢާންމުކޮށް ެއިޢުލާނުކުރުމާ ެގުޅިގެން ެއެކަމާބެހޭގޮތުން ެއިލެކްޝަންސްެ
ކަންތައްތައް ެސާފުކުރުމަށްފަހުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ކޮމިޝަނުގެ ެފަރާތުން ެސާފުކުރަންޖެހޭ ެ ެ
ނަންބަރު ެެ 2013/SC-C/11ޤަޟިއްޔާގައި ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާ ެހަމަތަކާ ެޚިލާފަށްެ ،ސިޔާސީެ
އް ެނޫންކަމަށާއިެ ،ޤާނޫނުެ
ޕާޓީތައްެއުވާލުމަކީެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީއާެއެއްގޮތްވާެކަމެ ެ
ނަންބަރު ެ(ެ 4/2013ސިޔާސީ ެޕާޓީގެ ެޤާނޫނު) ެއަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމުގެ ެކުރިން ެ(ެ 3،000ތިންހާސް)ެ
މީހުންގެ ެސޮޔާއެކު ެރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ެޕާޓީތައް ެއެގޮތުގެމަތިން ެއުވިނުގޮސް ެދެމިއޮންނާނެ ެކަމަށާއިެ،
އވާނުލުމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެ 2014/SC-SJ/1ކޯޓުެ
އެފަދަެއެއްވެސްެޕާޓީއެއްެ ު
ބަޢަނުވެެ ،އެ ެއަމުރަށްެ
އަމުރުން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމައްޗަށް ެކޮށްފައިވާ ެއަމުރަށް ެތަ ެ
ޗެލެންޖްކުރުމާއެކުެ ،ރާއްޖޭގައިެރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާެބައެއްެސިޔާސީެޕާޓީތައްެޤާނޫނުގެެޙުކުމާެދެކޮޅަށްެ
އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެއުވާލާފައިވާތީއާއިެ ،ފާޅުކަންބޮޑުެގޮތެއްގައިެސިސްޓަމެޓިކްކޮށްެ ،އިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަނުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޙުކުމްތަކުގެެޙުރުމަތްކަނޑައިެސިލްސިލާެގޮތެއްގައިެސުޕްރީމްެ
ޘިއްޔަތުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ކޯޓުެކޮންޓެމްޕްޓްެކުރަމުންެއައިސްފައިވާތީެޤާނޫނުއަސާސީގެެބެލެނިވެރިޔާގެެޙައި ެ
އިެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެނެގެހެއްޓުމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޤާނޫނުގެ ެވެރިކަން ެނަގަހައްޓަ ެ
ދެމެހެއްޓުމުގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ެމައްޗަށާއިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެޢަދުލުެ
ޓުގެެ
އިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބޭނުން ެނަހަމަގޮތުގައި ެހިފިޔަނުދިނުމަށާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯ ެ
އިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިެޤާނޫނުގެެވެރިކަންެކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިެސުޕްރީމްެކޯޓުންެ
ހުރުމަތްެރައްކާތެރިކުރުމަށާ ެ
އިސްނަގައިގެންެ،މައްސަލަެބެލުމަށްެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެލިބިފައިވާެބާރުތަކުގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެސުޕްރީމްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ތާ ގުޅިފައިވާ ެރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީެ
ގެ އަސްލީ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެދަށުންެ ،ދައުލަތުގެ ެޢާންމު ެމަސްލަހަ ެ
ކޯޓު ެ
ށް ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުންެ
ޙައްޤުތައް ެތަންފީޒުކުރުމަށާއި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޙުކުމްތައް ެތަންފީޒުކުރުމަ ެ
އިސްނަގައިގެންެބެލެވިފައިވާެމައްސަލައެކެވެެ.މި ެމައްސަލާގައިެމައްސަލަެރައްދުވާެފަރާތަކީެއިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަނެވެެ ެ.
އްެ :
ފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
ސްެ
ން ެ
ސަލާގައި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެވާޤިޢާތަކާއިެ ،ލިޔުންތަކާއިެ ،ހެކިތަކާއިެ ،އިލެކްޝަ ެ
މި ެމައް ެ
ކޮމިޝަނުގެެމެންބަރުންެޝަރީޢަތުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއިެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނާއިެ
ކަމާގުޅުން ެހުރި ެއެހެނިހެން ެޤާނޫނު ެތަކަށާއިެ ،ޑިމޮކްރެޓިކް ެމުޖުތަމަޢު ެތަކުގައި ެއިސްތިޤްރާރު ެވެފައިވާެ
އުޞޫލުތަކަށްެރިޢާޔަތްެކުރާއިރުެ،ކޯޓަށްެއަންނަނިވިެކަންތައްެފާހަގަެކުރެވިފައިވެއެވެެ .
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2013/SC-C/42
ޤަޟިއްޔާގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެއަޙްކާމްތަކާއި ެގައިޑްލައިންތަކަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެ 26ވަނަ ެމާއްދާއިންެ
ރައްޔިތުންނަށްެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެއަސާސީެޙައްޤަށްެޤާނޫނީެޙިމާޔަތްެދިނުމަށާއިެއިންތިޚާބީެޙައްޤުތަކާއިެ
ޢަދްލުވެރި ެޙައްލުތައް ެދިނުމަށާއިެެެެެެެެ
ސިޔާސީ ެޙައްޤުތަކާ ެޚިލާފުވާ ެޢަމަލުތަކާއިެ ،ނިންމުންތަކަށް ެ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެ 170ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންވެފައިވާ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުގެެ
ތެރޭގައި ެ ެއިންތިޚާބުތަކާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓުނެގުމަށް ެކުރަންޖެހޭ ެކަންތައްތައްެ
ކުރުމާއިެ ،އެ ެކަންތައްތައް ެހިންގުމާއިެ ،ބެލެހެއްޓުމާއިެ ،އެ ެކަންތައްތަކަށް ެމަގުފަހިކުރުމާއިެ ،އަދިެ
އިންތިޚާބުތަކާއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓުތަކުގެ ެކަންތައްތައް ެހިނގަނީެ
ރަނގަޅު ެނުފޫޒެއްެ ،އަދިެ
އިންޞާފުވެރިކަމާއެކުެ ،ބިރުވެރިކަމެއްެ ،ބިރު ެދެއްކުމެއްެ ،ތަޅާފޮޅުމެއްެ ،ނު ެ
ށްކަންެ
ކޮރަޕްޝަނެއް ެނެތި ެމިނިވަންކަމާއެކުެ ،ރައްޔިތުންގެ ެވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤު ެފުރިހަމައަށް ެއަދާކުރެވޭ ެގޮތަ ެ
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::

ސަފްޙާ20ގެެ5

ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ެއިންތިޚާބުތަކަކީ ެދީމިޤްރާޠީ ެއަސާސްތަކުގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެސީދާ ެރައްޔިތުންެ
ތިންެ
ޞާފުވެރިެ ،ހާމަކަން ެބޮޑު ެއަދި ެއިތުބާރުކުރުވަނިވި ެގޮތެއްގެ ެމަ ެ
ބައިވެރިވުން ެއޮންނަ ެމިނިވަންެ ،އިން ެ
ށްޓަކައިެ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
ބާއްވާ ެއިންތިޚާބުތަކެއްކަން ެޔަޤީން ެކުރުމަ ެ
ންެ
އިޖްރާއާތުތަކެއްގެެމައްޗަށްެކަނޑައެޅިފައިވާެއަޙްކާމްތަކާއިެގައިޑްލައިންތަކަކަށްެވާއިރުެ،އަދިެމިގައިޑްލައި ެ
ސް ެކޮމިޝަނުގެެޝަކުވާެ
ތަކަކީެއިންތިޚާބީެޝަކުވާކުރުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެރައްޔިތުންނަށްެ ،އިލެކްޝަން ެ
ބުން ެއުފެދުނު ެޚުޞޫމަތުގެ ެމައްސަލަ،
ޙައްލުކުރުމުގެ ެނިޒާމުގެ ެތެރެއިން ެޙައްލު ެނުލިބުމުގެ ެސަބަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިެ ،މިކޯޓުގެ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެދަށުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައިެ
ފައިސަލާކުރަނިވި ެޙުކުމެއް ެކުރަންދެން ެއިންތިޚާބު ެފަސްކުރުމަށް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނެރެފައިވާ ެވަގުތީެ
އަމުރަށް ެނުކިޔަމަންތެރިވެެ ،ކޯޓުތަކާ ެބެހޭ ެޤާނޫނުގެ ެެ 20ވަނަ ެމާއްދާއާ ެޚިލާފަށްެ ،އިންތިޚާބު ެބާއްވަންެ
އުޅުނުކަމަށް ެއެ ެކޮމިޝަނުގެ ެރައީސް ެއިޢުތިރާފުވެފައިވާކަމާއިެ ،ކޯޓު ެޙުކުމް ެތަންފީޒުކުރުމުގެެ
ޙުކުމް ެތަންފީޒުކުރުމަށް ެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެއަޅާފައިވާ ެފިޔަވަޅުތަކަށްެ
މުއައްސަސާތަކުން ެކޯޓުގެ ެ ެ
ނިސްބަތްކޮށް ެއިންތިޚާބު ެއެދުވަހު ެނުބޭއްވުނީ ެމާހައުލެއް ެނެތިގެންކަމަށްެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެެ
މަޖިލީހުގައްޔާއިެކޯޓުންެބޭރުގައިެއެ ެކޮމިޝަނުގެެފަރާތުންެކޮމިޝަނުގެެރައީސްެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުންެ
ޤާނޫނުގެެވެރިކަމަށްެތަބަޢުވެެ ،ކޯޓުެޙުކުމާ ެއެއްގޮތަށްެއަދިެކަނޑައެޅިފައިވާެޤާނޫނީެއިޖްރާއާތުގެެތެރެއިންެ
މަސްއޫލިއްޔަތުެއަދާކުރުމަށްެދެކޮޅުެހަދާފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ ެ.
(ށ)ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެބަޔާންވެދިޔަެޙުކުމާއިެއެޙުކުމުގައިެކަނޑައަޅާފައިވާެ
ގައިޑްލައިންތަކާެޚިލާފަށްެއަދިެކޯޓުގެެހައިބަތާއިެޤަދަރަށްެއުނިކަންެއަންނަެގޮތަށްެއަދިެކޯޓުގެެޙުކުމްތަކާއިެ
ޞާފުެޤާއިމުކޮށްެޤާނޫނުގެެޙުކުމްެ
ޢަދްލުެއިން ެ
ޞާފުެޤާއިމުކުރުމުގެެބާރަށްެލިބިގެންވާެ ެ
ދްލުެއިން ެ
ދައުލަތުގެެޢަ ެ
ކަނޑައެޅުމުގެެސިޔާދަތީ ެއަދި ެދުސްތޫރީ ެއިޚްތިޞާޞްތަކާ ެތަޢާރުޟްވާގޮތަށްެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެެ
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ފަރާތުން ެދީފައިވާ ެބަޔާންތަކާއި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ންެ
ެ 2013/SC-C/42ޤަޟިއްޔާގައި ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޤާނޫނުގައިވާ ެގޮތަށް ެއިންތިޚާބު ެބޭއްވު ެ
ލުކުރުންެލާޒިމްވާނެކަމަށްެކަނޑައަޅާފައިވާެގައިޑްލައިންގައިެބުނެފައިވާެެޤާނޫނީެ
ޢަމަ ެ
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިެ ެ
އިޖްރާއާތުތަކަށް ެޢަމަލު ެނުކުރެވޭނެކަމަށާއި ެއެގައިޑްލައިންގައިވާ ެކަންތައްތައް ެފުރިހަމަކުރުމަކާ ެނުލައިެ
މުގެ ެދުސްތޫރީ ެޙައިޘިއްޔަތާމެދުެ
ބުގެ ެކަންތައް ެކުރިއަށް ެގެންދާނެ ެކަމަށާއި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޙުކު ެ
އިންތިޚާ ެ
ގެ ެނަންބަރުެެ
ޕްރީމްެކޯޓު ެ
އިންކާރުކޮށްެ،އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުގެެމެންބަރުންެވާހަކަެދައްކާފައިވާކަމާއިެސުެ
ބުގައިެ
ެ 2013/SC-C/42ޤަޟިއްޔާގައި ެެ 7ސެޕްޓެންބަރ ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެބޭއްވި ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާ ެ
ކަންތައް ެހިނގާފައިވަނީ ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޤާނޫނުތަކުގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެޤާނޫނީެ
އިޖްރާއާތުތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެނޫންކަންެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެއިލެކްޝަން ެކޮމިޝަނުގެ ެފަރާތުންެ
ކުންނާއިެ ،ޚަސްމުންގެ ެބަޔާންތަކާއިެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަ ެ
ހެކިބަސް ެދިން ެހެކީންގެ ެހެކިބަސް ެފަދަ ެކަންހިނގާފައިވާ ެގޮތުގެ ެޙަޤީޤަތުގެ ެމައްޗަށް ެސީދާ ެދަލީލުކުރާެ
ފައިވާގޮތުގެެހަޤީޤަތުގެެމައްޗަށް ެދަލީލުކުރާެހެކިތައްެ
ހެކިތަކާއިެފޮރެންސިކްެރިޕޯޓާއިެއެނޫންވެސްެކަންހިނގާ ެ
ވަޒަންކުރުމަށްފަހުެ ،އެކަށީގެންވާ ެއެއްވެސް ެޝައްކެއްނެތް ެދަރަޖައަކަށް ެއެ ެއިންތިޚާބު ެޤާނޫނުއަސާސީގައިެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ެއިޖްރާއާތުތަކާ ެއެއްގޮތް ެނުވާކަން ެސާބިތުވާތީ ެއެ ެއިންތިޚާބަކީ ެދުސްތޫރީ ެގޮތުން ެބާޠިލުެ
ތަެ
އިންތިޚާބެއްކަމަށް ެޙުކުމް ެކުރެވިފައިވާއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެހުށަހެޅުނު ެޚަބީރުންގެ ެރިޕޯޓް ެނުވަ ެ
ފޮރެންސިކް ެރިޕޯޓުގައިވާ ެބައެއް ެމަޢުލޫމާތުގެ ެތެރޭގައި ެމަރުވެފައިވާކަމަށް ެރިކޯޑުންދައްކާ ެމީހަކު ެނުވަތަެ
އިވިޔަސްެ،
މަޢުލޫމާތެއްެދިމާނުވާކަމަށްެއެ ެކޮމިޝަނަށްެފެނުނު ެކަމުގަ ެ
މީހުންެވޯޓުެލީކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިވާެ ެ
މްގެެ
ދުސްތޫރީ ެގޮތުން ެއިންތިޚާބުގައި ެޢަމަލުކުރެވުނު ެއިޖްރާއާތުތައް ެސައްޙަނޫންކަމަށް ެކޮށްފައިވާ ެއެ ެޙުކު ެ
ނެެ
ޙުއްޖިއްޔަތު ެގެއްލޭފަދަ ެސަބަބެއް ެނެތްއިރުެ ،އަދި ެކަނޑައެޅި ެނިޔާގެ ެހުއްޖަތާއި ެބާރަށް ެއަސަރު ެކުރާ ެ
ކި ެމީހަކު ެނުވަތަ ެބަޔަކުެ
އެއްވެސް ެޤާނޫނީ ެސަބަބެއް ެނެތްއިރުެ ،އަދި ެކޯޓުގެ ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެވަ ެ
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ވާެ
މަރުވެފައިވާކަމަށް ެޙުކުމްކޮށްފައި ެނުވާއިރުެ ،ކޯޓުން ެދިރިތިބި ެބަޔަކު ެމަރުވެފައިވާކަމަށް ެޙުކުމްކޮށްފައި ެ
އްެ
ދުނާމުކޮށް ެޙަޤީޤަތާ ެޚިލާފަށް ެވާހަކަތަކެ ެ
ކަމަށް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެފަރާތުން ެކޯޓު ެބަ ެ
ދައްކާފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ ެ.
ޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2013/SC-C/11
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯ ެ
ކާބެހޭެޤާނޫނުގެެމާއްދާތަކެއްެރިވިޔުކުރުމަށް ެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅިެ ،އެ ެމައްސަލަެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެޕާޓީތަ ެ
އްެ
އަމަލެ ެ
ބަލަމުންދާތީ ެރާއްޖޭގައި ެރަޖިސްޓަރީކޮށް ެހިންގާ ެއެއްވެސް ެސިޔާސީ ެޕާޓީއެއް ެއުވޭފަދަ ެއެއްވެސް ެ ެ
ޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 12(ެ 2013/SC-VA-J/1މާރޗް ެެ )2013ވަގުތީ ެއަމުރުެ
ނުކުރުމަށް ެސުޕްރީމް ެކޯ ެ
ންސް ެކޮމިޝަނުންެެ 16ސެޕްޓެމްބަރެެ 2013އިންެފެށިގެންެެ 3މަސްެދުވަހުގެެ
ނެރެފައިވަނިކޮށްެއިލެކްޝަ ެ
ށްެ(ެ 10,000ދިހަހާސް)ެމެންބަރުންެހަމަކުރުމަށްެނޯޓިސްދީެ ،ބުނެވިދިޔަެއަމުރާެ
ތެރޭގައިެސިޔާސީެޕާޓީތަކަ ެ
ޢަމަލުކުރަމުން ެގޮސްފައިވުމާއިެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/SC-C/11ޤަޟިއްޔާގައިެ
ޚިލާފަށް ެ ެ
ސިޔާސީެޕާޓީގެެޤާނޫނުގައިެސިޔާސީެޕާޓީއެއްެއުފެއްދުމަށް ެ(ެ 10,000ދިހަހާސް) ެމީހުންގެެސޮއިެހޯދައިެ
ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ެއޮންނަ ެއޮތުން ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެތަޢާރުޟުވާތީ ެބާޠިލުކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެސިޔާސީެ
އެެ
ދި ެހުށަހަޅާ ެފަރާތުން ެ ެ
ޕާޓީގެ ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމުގެ ެކުރިން ެސިޔާސީ ެޕާޓީ ެއުފެއްދުމަށް ެއެ ެ
ން ެ(ެ 3,000ތިންހާސް) ެމީހުންގެ ެސޮއި ެހޯދައިެ،
ޕާޓީއެއްގެ ެމެންބަރަކަށް ެވުމަށް ެއެދިފައިވާ ެމަދުވެގެ ެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަށް ެހުށަހެޅުމަށް ެއޮތްއޮތުން ެބާޠިލުނުވެ ެޢަމަލުކުރުން ެދެމިއޮންނާނެކަމަށްެ
ކަނޑައަޅައި ެޙުކުމް ެކޮށްފައިވާ ެއިރުެ ،ޕާޓީއެއްގެ ެމެންބަރުން ެ( 3,000ތިންހާސް) ެއަށްވުރެެ ،މަދުވެގެންެ
ދިއުމަކީ ެޕާޓީތަކެއް ެއުވާލަންޖެހޭ ެސަބަބެއް ެކަމަށްބަލައިެ ،އެ ެޙުކުމް ެއެހެންގޮތަކަށް ެމާނަކުރާނެ ެޤާނޫނީެ
ންސް ެކޮމިޝަނުން ެސިޔާސީެ
ށް ެއިލެކްޝަ ެ
ފުވާގޮތަ ެ
އަސާސެއްނެތް ެއިރު ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޙުކުމާ ެޚިލާ ެ
ޕާޓީތަކެއްެއުވާލާފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
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ނަެކަމަކީެ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއިެޤާނޫނުެމާނަެކުރުމުގައްޔާއިެޝަރީޢަތުންެބަލާެ
(ރ)ެހަތަރުވަ ެ
މެފަހުގެ ެނިންމުންކަމަށްެ
އެނޫންވެސް ެމައްސަލަތަކުގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމާ ެނިންމުމަކީ ެއެން ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 145ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،އަދިެ
ޔު" ެކޮށް ެޤާނޫނުގައި ެނުވަތަ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެކަމެއްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެ"ޖުޑީޝަލް ެރިވި ެ
އޮތްގޮތް ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއަޙްކާމްތަކާ ެޚިލާފަށް ެޤާނޫނެއް ެނުވަތަ ެޤާނޫނަކުން ެބައެއްވިޔަސްެ
ނުވަތަެދައުލަތުގެެއެއްވެސްެފަރާތެއްގެެއެއްވެސްެބާވަތެއްގެެނިންމުމެއްެނުވަތަެނިންމުމެއްގެެބައެއްެނުވަތަެ
އިޖްރާއާތެއް ެނުވަތަ ެއިޖްރާއާތަކުން ެބައެއް ެހުރެއްޖެނަމަ ެއެ ެޚިލާފުވީ ެމިންވަރަކީ ެރެސްޖުޑިކާޓާގެ ެއުޞޫލާެ
ންމުންތަކަކީ ެކުޅޭކުޅޭެ
ވާއިރުެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނި ެ
ޚިލާފު ެއަދި ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފު ެއެއްޗަކަށް ެ
އިެ
ޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރުގެ ެއިތުބާރު ެގެއްލޭގޮތަށް ެވާހަކަދައްކާފަ ެ
ޢަދްލު ެއިން ެ
އެއްޗެއްކަމަށް ެހަދައިެ ެ ،
ށްެ
ށް ެތަކުރާރުކޮ ެ
ން ެނުޖެހޭކަމަ ެ
ވުމާއި ެއިލެކްޝަން ެކޮމިޝަނުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޙުކުމަށް ެތަބަޢުވާ ެ
ވާހަކަދައްކައިެހަދާފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ފާޅުކަން ެބޮޑު ެގޮތެއްގައި ެތަކުރާރުކޮށް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ޙުކުމްތަކާއި ެއަމުރުތަކާ ެދެކޮޅަށް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމެންބަރުން ެޢަމަލުކޮށް ެއަދި ެވާހަކަދައްކައިެ
ހިންމު ެދުސްތޫރީ ެމުއައްސަސާއަކުން ެކޯޓުެ
ހެދުމަކީ ެނުވަތަ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަން ެފަދަ ެދައުލަތުގެ ެމު ެ
ޙުކުމާެދެކޮޅުހެދުމަކީެ ،ދައުލަތުގެެއެހެނިހެންެފަރާތްތަކާއިެފަރުދުން ެއެއީެމިސާލެއްކަމަށް ެބަލައި ެއިޤްތިދާވެެ
އެ ެމިސާލުނަގައި ެއެއަށްެ
ވެދާނޭ ެކަމެއްކަން ެއެނގޭކަމާއި ެއެގޮތަށް ެއެހެނިހެން ެފަރާތްތަކުން ެ ެ
ތަބަޢު ެ
ޞާފުެ
ޢަދްލު ެއިން ެ
ޢަދްލު ެއިންޞާފުެޤާއިމްކުރުމުގެެބާރުންެ ެ
ތަބަޢުވެއްޖެނަމަެއެކަންެވެގެންދާނީ ެދައުލަތުގެެ ެ
އި ެނަތީޖާއެއްގެ ެގޮތުންެ
ލެވޭކަމަކަށްވުމާ ެ
މުގެ ެބާރުކަނޑުވާ ެ
ޤާއިމްކޮށް ެނެގެހެއްޓުމުގެ ެމުޅި ެނިޒާ ެ
ށްެއެކަންކަންވެގެންެހިނގައިދާނޭެ
ޢަމަލުތަކަކަ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެބާރުެކަނޑުވާލުމުގެެޙަރަކާތަކަށްެބަދަލުވެދާނޭެ ެ
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ންޞާފުެޤާއިމްކުރުމުގެެބާރުެނުވަތަެޖުޑިޝަލްެއޮތޯރިޓީެ
ދްލުެއި ެ
ކަންތައްތަކެއްކަމާއިެއަދިެއެއީެދައުލަތުގެެޢަ ެ
މް ެވެގެންދާނެ ެކަންތަކެއްކަންެ
އާއި ެކޯޓު ެޙުކުމްތަކަށް ެފުރައްސާރަކޮށް ެމަލާމާތް ެކުރެވޭ ެމާހައުލެއް ެޤާއި ެ
ސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
ންޞާފުގެެ
ޢަދްލު ެއި ެ
ލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކޮށް ެދެމެހެއްޓުމަށާއި ެ ެ
ޢަދް ެ
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ެ ،
ޞާފު ެގެ ެބާރުގެ ެއިތުބާރުެ
ދްލު ެއިން ެ
މަގޮތުގައި ެހިފިޔަ ެނުދިނުމަށާއި ެޢަ ެ
ނިޒާމުގެ ެބޭނުން ެނަހަ ެ
ންެ
ޙްތިޞާޞެއްކަ ެ
ންޖެހޭެފިޔަވަޅުތައްެއިސްނަގައިގެންެއެޅުމަކީެސުޕްރީމްެކޯޓުގެ ެއި ެ
މަށްޓަކައި ެއަޅަ ެ
ދެމެހެއްޓު ެ
އެނގެން ެއޮތްއިރުެ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެފަރާތުން ެކޯޓުގެ ެނިންމުންތަކާެ
އަދި ެވިރާޘީ ެބާރެއްކަން ެ ެ
ދިެ
ޚިލާފުވުމަށްެހިތްވަރުެލިބޭގޮތަށްެއަދިެކޯޓުގެެޙުކުމާެއެއްގޮތަށްެޢަމަލުެނުކުރެވޭނެކަމަށްެވާހަކަދައްކައިެއަ ެ
މް ެކުރިނަމަވެސްެ ،އެެ
ރަނިވި ެޙުކު ެ
ށް ެޤާނޫނުގެ ެފައިސަލާކު ެ
ން ެޤާނޫނުއަސާސީ ެމާނަކޮ ެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓު ެ
ށްެ
ތް ެބައެއްވެސް ެނޫންކަމަ ެ
ޢަމަލުކުރުމުގެ ެޒިންމާއެއް ެއޮ ެ
ކީ ެކޯޓު ެޙުކުމުން ެކަނޑައަޅާގޮތަށް ެ ެ
ކޮމިޝަނަ ެ
ވާހަކަދައްކާފައި ެވާކަމާއިެއަދިެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެހުށަހަޅާފައިވާ ެމައްސަލަތަކުގެެ
ތެރެއިންެއެެކޮމިޝަނުންެއެދޭގޮތަށްެނިމިފައިެހުރިެޤަޟިއްޔާތަކެއްވެސްެހުރިއިރުެ،އެެކޮމިޝަނުންެރިވިޔުެ
ދްލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރުގެެ
އަކަށް ެއެދި ެމައްސަލައެއް ެހުށަނާޅާނެކަމަށް ެބުނެެ ،ދައުލަތުގެ ެޢަ ެ
ރިންސުރެެ
ޞާފު ެނުލިބޭނެކަމަށް ެކު ެ
ޅާ ެމައްސަލައެއްގައި ެއިން ެ
ސް ެކޯޓުންެ ،އެ ެކޮމިޝަނުން ެހުށަހަ ެ
އެންމެ ެއި ެ
ރަޢުޔުކަނޑައަޅައި ެވާހަކަދައްކައި ެކޯޓުގެ ެއިންޓަގްރިޓީއާއި ެމުސްތަޤިއްލުކަމާއި ެވަކި ެފަރާތަކަށް ެނުޖެހިެ
ލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެއެންމެ ެއިސް ެކޯޓުކަމުގައިވާ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުެ،
ދް ެ
މައްސަލަބެލުން ެފަދަ ެޢަ ެ
އްޔަތުންެނަގަހައްޓާެއެންމެހައިެޖުޑީޝަލްެވެލިޔުތަކާެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއިެޤާނޫނުގެެބެލެނިވެރިފަރާތުގެެޙައިޘި ެ
ޢަމަލުކުރުމުގެ ެޒިންމާއެއްެ
މެދުެ ،ޝައްކާއި ެވަހުމް ެއުފެއްދުމަށް ެވާހަކަ ެދައްކައި ެއަދި ެކޯޓުގެ ެޙުކުމަށް ެ ެ
ޞްގެެ
އަޞްލީ ެއިޚްތިޞާ ެ
ނެތްކަމަށް ެވާހަކަދައްކައި ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކަނޑަމުންދާ ެމައްސަލައަކީ ެކޯޓުގެ ެ ެ
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ދަށުން ެއިސްނަގައިގެން ެނުބެލޭނެ ެކަންތަކެއްކަމަށް ެވާހަކަދައްކައި ެއިސްރާރާއެކު ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތްެ
ނަގާލަފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ .
(ކ) ެހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައިެ ،އަސާސީ ެޙައްޤުތައް ެތަންފީޒުކޮށް ެޤާނޫނުގެެ
ނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 69ވަނަެ
ވެރިކަން ެނެގެހެއްޓުމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތާގުޅިގެން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 68ވަ ެ
މާއްދާގައި ެހުރި ެނައްސަށް ެރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،ކޯޓުތަކުންނާއި ެޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ެޤާނޫނުއަސާސީގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަން ެމާނަކުރުމުގައްޔާއި ެލިބިދިނުމުގައި ެއިންސާނީ ެޝަރަފާއިެ
ޖުތަމަޢުތަކުން ެޤަބޫލު ެކުރާެ
ށް ެބިނާކޮށް ެއުފެދިފައިވާ ެހުޅުވިގެންވާ ެދީމިޤްރާޠީ ެމު ެ
ހަމަހަމަކަމާއި ެމިނިވަންކަމަ ެ
ހިރާއްޖެ ެބައިވެރިވެފައިވާެ
އުޞޫލުތަކަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެއެ ެއުޞޫލުތައް ެނަގަހައްޓަންވާނެކަމަށާއި ެއަދި ެދިވެ ެ
ބައިނަލްއަޤްވާމީެމުޢާހަދާތަކަށްެރިޢާޔަތްކުރަން ެވާނެކަމަށާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެއެއްވެސްެ
ނޭ ެފަދަ ެޢަމަލެއްކުރުމުގެ ެނުވަތަ ެއެފަދަ ެޢަމަލެއްގައިެ
ޙައްޤަކަށް ެނުވަތަ ެމިނިވަންކަމަކަށް ެއުނިކަމެއް ެލިބޭ ެ
ބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤު ެއެއްވެސް ެމީހަކަށް ެނުވަތަ ެޖަމާޢަތަކަށް ެނުވަތަ ެދައުލަތަށް ެލިބޭނޭ ެފަދަ ެގޮތަކަށްެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެއެއްވެސް ެމާއްދާއެއް ެމާނަކޮށް ެނުވަތަ ެތަރުޖަމާކޮށްގެން ެނުވާނެކަމަށް ެއޮންނަެ
ސސިއޭޝަންެފޯެއޭޝިޔާެއެންޑްެދަެޕެސިފިކް)ެއިންެ
އޮތުމުގެމައްޗަށްެވިސްނާއިރުެ،ލޯެއޭޝިއާެ(ދަެލޯެއެ ޯ
ގެެ
ރީ ެ
ޓްމަންޓް ެއޮފް ެޕްރިންސިޕަލްސް ެއޮފް ެދަ ެއިންޑިޕެންޑެންސް ެއޮފް ެޖުޑިޝަ ެ
ނެރެފައިވާ ެބެއިޖިން ެސްޓޭ ެ
ތަޞައްވުރާ ެއެއްގޮތަށް ެއަދި ެއޭޝިއާ ެއާއި ެ ެޕެސިފިކް ެޤައުމުތަކުގެ ެޗީފް ެޖަސްޓިސަސް ެެ 1995ގައިެ
ސްވުމުގައިވާ ެގޮތުގައިެޖުޑިޝަރީއެއްގެެ
ޙު ެގެނެވިފައިވާ)ެއެއްބަ ެ
ބޭޖިންގައިެ(މަނީލާގައިެެ 1997ގައިެއިޞްލާ ެ
މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ެއަދި ެރަނގަޅަށް ެހަރުދަނާކަމާއެކުެ ،ޖުޑިޝަރީއެއްގެ ެމަސައްކަތް ެހިނގަހިނގާއޮތުންެ
ދެމެހެއްޓުމައްޓަކައި ެއެންމެ ެދަށްވެގެންވެސްެ ،ޖުޑިޝަރީއެއްގެ ެލަނޑުދަނޑިތައް ެނުވަތަ ެމަޤްޞަދުތައްެ
ކަމުގައި ެވާންވާނެކަމަށް ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެމިންގަނޑުތައް ެކަމުގައިވާެ ،ހުރިހާ ެމީހުން ެޤާނޫނުގެ ެޙުކުމްެ
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ދަށުގައި ެސަލާމަތާއި ެރައްކާތެރިކަމާއެކު ެދިރިއުޅެވޭނެކަން ެކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި ެޖުޑީޝަލް ެފަންކްޝަންގެެ
ޞިލުވުންެ
ރުދިނުމާއި ،އެ ެޙައްޤުތައް ެޙާ ެ
ފުރިހަމަ ެއިންތަކުގެ ެތެރޭގައި ެއިންސާނީ ެޙައްޤުތަކަށް ެދޭންޖެހޭ ެޤަދަ ެ
މެނިފައިެ
ކުރިއެރުވުމާއި ެމީސްތަކުންގެ ެމެދުގައްޔާއި ެދައުލަތާއި ެމީސްތަކުންގެ ެމެދުގައި ެޤާނޫނު ެހިންގުން ެހި ެ
ށްެ
އޮތްއޮތުމަށާއި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 68ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 69ވަނަ ެމާއްދާގެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެނައްޞަ ެ
ރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،އެ ެމިންގަނޑުތަކަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުޑިޝަރީގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުމުގައިެ
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ެމިންގަނޑުތަކެއްކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތުމާއެކުެ ،ޑިމޮކްރަސީއަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޞާފުވެރިެ
ޤާނޫނުއަސާސީ ެގެ ެއަސާސީ ެތަރަހައިގެ ެއެއްބައިކަމާއިެ ،އަދި ެޤާނޫނުގެ ެޙުކުމާއި ެމިނިވަން ެއިން ެ
އިންތިޚާބުތަކަކީެޑިމޮކްރަސީގެެއަސާސީެސިފަތައްކަމާއިެޔުނިވަރސަލްެސަފްރޭޖްގެެއުޞޫލުންެވޯޓުދިނުމުގެެ
ޙައްޤަކީެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 26ވަނަެމާއްދާއިންެކަށަވަރުކޮށްެދީފައިވާެއަސާސީެޙައްޤަކަށްވެފައިެދީމިޤްރާޠީެ
ރިެ،
ޞާފުވެ ެ
އަސާސްތަކުގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެސީދާ ެރައްޔިތުން ެބައިވެރިވުން ެއޮންނަެ ،މިނިވަންެ ،އިން ެ
ހާމަކަން ެބޮޑުެއަދިެއިތުބާރުކުރުވަނިވި ެގޮތެއްގެ ެމަތިންެބާއްވާ ެއިންތިޚާބުތަކެއްކަންެޔަޤީންެކުރުމަށްޓަކައިެ
ޞާފުވެރި ެމިނިވަން ެއަދި ެނަޒާހަތްތެރި ެއިންތިޚާބުތައް ެބޭއްވުމާގުޅޭގޮތުން ެޤާނޫނުއަސާސީގައިެ
އަދި ެއިން ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެމާއްދާތަކާއި ެޔުނައިޓެޑް ެނޭޝަންސްގެ ެބޮޑީ ެޕްރިންސިޕަލްތަކުގައި ެހިމެނޭ ެމަބާދީތަކަށްެ
ށްެ
ބަލާއިރުެ ،އެއްވެސްެފަރުދެއްގެެނުވަތަެސިޔާސީެޕާޓީއެއްގެ ެސިޔާސީެނުވަތަެއިންތިޚާބީެޙައްޤަކާެޚިލާފަ ެ
ޤުތަކުގެެ
ކަމެއް ެހިނގާފިނަމަ ެއެކަމަށް ެޙައްލެއް ެލިބުމުގެ ެޙައްޤު ެއެފަރާތްތަކަށް ެލިބިގެންވާކަމާއި ެއެ ެޙައް ެ
ލާ ެމީހެއްގެ ެގޮތުގައި ެރަޖިސްޓަރީ ެވެފައިވުމުގެ ެޙައްޤާއިެ ،ކެނޑިޑޭޗަރ ެޙައްޤާއިެ
ތެރޭގައި ެވޯޓުލުމާއި ެވޯޓު ެ
އިންތިޚާބުގެ ެކަންތަކާ ެގުޅިގެން ެކުރާ ެޝަކުވާތަކާއި ެޚުސޫމާތްތަކަށް ެއަވަސްކަމާއެކުެ ،އެކަމަށްެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ެމުއްދަތުގައިެ ،ވަކިފަރާތަކަށް ެބުރަވުމެއް ެނެތްގޮތުގައިެ ،ކަމާބެހޭ ެމުއައްސަސާއިންެ
ކޭނިޒަމް ެޤާއިމްކުރެވިފައިވުމާއިެ ،އިންތިޚާބުތަކުގެ ެއެންމެހައި ެއިޖްރާއާތުތަކަކީ ެއެންމެހައިެ
ޙައްލުކުރެވޭނެ ެމެ ެ
ޕާޓީތަކަށް ެއިތުބާރުހިފޭ ެއަދި ެބަރޯސާކުރެވޭ ެޕްރޮސިޖަރ ެތަކަށްވުމާއިެ ެ ،ވޯޓުެ
ރައްޔިތުންނާއި ެސިޔާސީ ެެ
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ގުފަހިވެދާނެ ެއެންމެހައި ެކަންތައްތައްެ
އޮޅުވާލުމާއި ެމަކަރާއި ެޙީލަތް ެހެދުމަށް ެ(އިލެކްޓޯރަލް ެފްރޯޑަށް) ެމަ ެ
ކިެ
ހުއްޓުވޭނެ ެގޮތްތައް ެކަނޑައެޅިފައިވުމާއި ،ޝަކުވާއެއް ެނުވަތަ ެއިލްތިމާސެއް ެހުށަހަޅައިފިނަމަެ ،ވަ ެ
ންގައިެޤާއިމްކުރެވިފައިވާެ
ދުެތަފާތުކުރުމެއްނެތިެވަކިފަރާތަކަށްެބުރަވުމެއްނެތިެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަ ެ
މީހަކާމެ ެ
ރިވިޔު ެނިޒާމުގެ ެތެރެއިން ެއިންތިޚާބީ ެޝަކުވާތަކަށް ެޙައްލު ެލިބިދެވޭކަން ެޔަޤީންކުރުން ެއެއީ ެއިލެކްޝަންެ
ޕްރޮސެސްެގެެއިންޓެގްރިޓީެކަނޑައެޅުމުގައިެއޮބްޒަރވަރުންެބަލަންޖެހޭެއެއްެއަސާސްކަމާއިެ ،އިންތިޚާބުގެެ
އެންމެހައި ެކަންތައްތަކަކީ ެރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތައް ެހިމެނޭކަންތަކަކަށް ެވާތީ ެރައްޔިތުން ެވޯޓުދޭެ
އް ެފަދަ ެމަޢުލޫމާތުތަކަކީ ެރައްޔިތުންގެ ެތެރެއިން ެކޮންމެ ެމީހަކަށްވެސް ެއެނގުންެ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ެޝަރުޠުތަ ެ
ޢުލޫމާތުެހޯދުމުގެެޙައްޤަކީެއަސާސީެޙައްޤަކަށްެވާތީެ ،ޤާނޫނީެގޮތުންެ
ޙައްޤުވާެމަޢުލޫމާތުތަކަކަށްވާތީ ެއާއިެމަ ެ
ކޮންމެހެންވެސް ެހިފެހެއްޓުން ެޟަރޫރީވާ ެމަޢުލޫމާތުތައް ެފިޔަވައިެ ،އިންތިޚާބާބެހޭ ެއެންމެހައި ެމަޢުލޫމާތުެ
ތް ެހަމަޖެހިފައިވުމާއި ެޕްރިންސިޕަލް ެއޮފް ެލެޖިޓިމެސީގެ ެދަށުން ެއިންތިޚާބުގެެ
ރައްޔިތުންނަށް ެލިބޭނޭ ެގޮ ެ
ގޮތުން ެޞައްޙަެ
ތުތަކަކީ ެދުސްތޫރީ ެގޮތުން ެއަދި ެޤާނޫނީ ެ ެ
އެންމެހައި ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއިޖްރާއާ ެ
ގެެ
ބު ެ
ޞާފުވެރިކަމާ ެއަދިެއިންތިޚާ ެ
މުވާތީ ެއާއިެއިންތިޚާބުގެެނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ެއިން ެ
ށްވުން ެލާޒި ެ
އިޖްރާއާތުތަކަކަ ެ
ންެ
ގޮތްވާގޮތުގެ ެމަތިންކަ ެ
ކަންތައް ެހިނގަނީ ެޑިޔު ެޕްރޮސެސް ެގެ ެތެރެއިން ،ޤާނޫނީ ެއިޖްރާއާތުތަކާ ެއެއް ެ
ކަށަވަރުކުރުން ެހިމެނިފައިވާކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ ،ބަޔާންވެދިޔަ ެއުޞޫލުތަކާއި ެޤާނޫނީެ
އިޖްރާއަތު ެކަށަވަރުކުރުމައްޓަކައި ެކޮންމެހެން ެބޭނުންވާނޭ ެގައިޑްލައިންތައް ެބަޔާންކޮށް ެޙުކުމް ެކުރުމަކީެ
ށް ެބެލެވޭނެ ެއެއްވެސް ެހަމައެއްނެތްކަން ެއެނގެންެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެއިޚްތިޞާޞުން ެބޭރުގައިވާކަމެއްކަމަ ެ
އޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(އ) ެއަށްވަނަ ެކަމަކީެ ،ދައުލަތުގެ ެއިދާރީ ެނުވަތަ ެތަންފީޒީ ެނިންމުންތަކާއި ެޤާނޫނު ެތަކާއިެ
ޤަވާޢިދުތަކުގެ ެޝަރްޢިއްޔަތު ެކަނޑައެޅުމަށް ެކަމާބެހޭ ެދުސްތޫރީ ެކޯޓަތަކުން ެއެފަދަ ެމައްސަލަތައް ެބަލައިެ
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ރިވިޔުކޮށް ެއެފަދަ ެނިންމުންތަކާއިެ ،ޤާނޫނުތައް ެދުސްތޫރީ ެގޮތުން ެޞައްޙަކަން ެނުވަތަ ެބާޠިލުކަންެ
ކަނޑއެޅުމާއި ެޤާނޫނު ެތަޠްބީޤުކޮށް ެއަދި ެޤާނޫނު ެތަފްސީރުކޮށް ެޤާނޫނަކީ ެކޮބައިކަން ެކަނޑައެޅުމަކީެ
މަ ެ
ލްގެެއިބާރަތުންނަ ެ
(މަރބަރީެވަރސެސްެމަޑިސަންެޤަޟިއްޔާގައިެޗީފްެޖަސްޓިސްެމާޝަ ެ
“It is emphatically the province and duty of the judicial department to
( ”say what the lawެis.
ޖުޑިޝަރީގެ ެއިޚްތިޞާޞެއް ެކަމާމެދަކު ެދުނިޔޭގެ ެދީމިޤްރާޠީ ެއަދި ެމިޒަމާނުގެ ެތަހްޒީބީ ެއެއްވެސްެ
މަޢެއްގައި ެޚިލާފު ެވުމެއްނެތްކަމާ ެމި ެއުޞޫލުތަކަކީ ެކޮންސްޓިޓިޔުޝަނަލް ެޖުރިސްޕްރޫޑެންސްގައިެ
މުޖްތަ ެ
އެނގެން ެއޮތުމުގެ ެއިތުރަށްެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައިެ
އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެމަބްދައުތަކެއްކަން ެސާފުކޮށް ެ ެ
ކޭނިޒަމްެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެމިނިވަން ެއިންސާފުވެރި ެއިންތިޚާބުތައް ެކަށަވަރުކޮށް ެދިނުމަށާއިެ ،ޝަކުވާގެ ެމެ ެ
ށްދިނުމަށް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/SC-C/42ޤަޟިއްޔާގައި ެޤާނޫނުއަސާސީއާއިެ
ޔަޤީންކޮ ެ
ޞޫލުގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްެޙުކުމުގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެ
ޞާފުގެެއު ެ
ކަމާބެހޭެޤާނޫނުތަކާއިެހަމަޔާ ެޢަދުލުެއިން ެ
ހާެ
ޤާނޫނީ ެއިޖްރާއާތުތަކެއް ެނުވަތަ ެގައިޑްލައިންތަކަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުން ެބަދަލެއް ެނުގެނެވޭ ެ
ފުވެގަތުމަކީެކޯޓުގެެޙުރުމަތްކެނޑުމުގެެ
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭެއަދި ެކޯޓުގެެއެފަދަެޙުކުމަކާެޚިލާ ެ
ހިނދަކުެ ،އެއަށްެ ެ
ޢަމަލުތަކުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެޢަމަލުތަކެއް ެކަމުގައި ެދީމިޤްރާޠީ ެއަދި ެތަހްޒީބު ެމުޖްތަމަޢު ެތަކުގައިެ
ނަކަމެވެެ .
ހިމަނާފައިވާެކަންތައްތަކެއްކަންެއެނގެންެއޮން ެ
ދްލު ެއިންޞާފް ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެއެންމެ ެއިސްފަރާތަކީ ެސުޕްރީމްެ
(ވ) ެނުވަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޢަ ެ
ގެ  141ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެސާފުބަހުންެ
ކޯޓުކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެ
ކަނޑައަޅައިެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ20
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެ"މައްސަލައެއްގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމާ ެނިންމުމަކީ ެވެރިކަން ެހިންގާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives|Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ދްލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރުންނާއި ެމުސްތަޤިއްލުެ
ފަރާތުންނާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންނާއި ެޢަ ެ
ވެތިބިެެ
މަޤާމްތަކުގައި ެތިބި ެމީހުންނާއިެ ،ދައުލަތުގެ ެމުއައްސަސާތަކުންނާއިެ ،ދައުލަތުގެ ެމަޤާމްތަކާ ެޙަވާލު ެ
ންގެ ެމައްޗަށް ެއެކުލެވިގެންވާ ެސަލާމަތީ ެޚިދުމަތްތަކުންނާއިެ ،އެންމެހައިެ
މީހުންނާއިެ ،ސިފައިންނާއި ެފުލުހު ެ
ރައްޔިތުން ެއެ ެމައްޗަށް ެތަބަޢަވުން ެލާޒިމް ެނިންމުމެކެވެެ .މިފަދައިން ެބުނެފައިވާއިރުެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނުެ
ނޫނާއިެ
ނަންބަރުެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު) ެގެެެ 22ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެ"މިެޤާ ެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގައި ެހިމެނޭ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްވެސް ެފަރާތަކުން ެޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ެކޯޓުގެ ެއަމިއްލަެ
އްގެ ެއެދުމުގެމަތިން ެޢަދްލު ެއިންޞާފުެ
އިސްނެގުމަކުން ެނުވަތަ ެމައްސަލާގައި ެހިމެނޭ ެފަރާތެ ެ
ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ެނުވަތަ ެޢަދްލު ެއިންޞާފުގެ ެނިޒާމްގެ ެބޭނުން ެނަހަމަގޮތުގައި ެހިފިޔަނުދިނުމަށްޓަކައިެ
ކޯޓަށް ެލިބިގެންވާކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިެ
ނެރެންޖެހޭ ެއަމުރުތައް ެނެރުމުގެ ެބާރު ެސުޕްރީމް ެ ެ
ތީެ
ވާ ެ
ދްލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެއެންމެެއިސްފަރާތްެކަމަށް ެ
އޮންނައޮތުމުގެެއިތުރަށްެސުޕްރީމްެކޯޓަކީެޢަ ެ
އޭގެޒާތުގައިެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެލިބިދޭެބާރުގެެދަށުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިެޤާނޫނުގެެޙުކުމްެކަށަވަރުކުރުމަށާއިެ،
ގޮތުގައިެ
ފުގެެނިޒާމުގެެއިތުބާރުެދެމެހެއްޓުމަށާއިެޢަދްލު ެއިންޞާފުގެެނިޒާމްގެެބޭނުންެނަހަމަ ެ
ޢަދްލު ެއިންޞާ ެ
ހިފިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ެއަމިއްލައަށް ެއިސްނަގައިގެން ެމައްސަލަތައް ެބެލުމުގެ ެބާރު ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު) ެގެެެ 9ވަނަެމާއްދާގެެ(ޅ)ެއިންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެ
ކޯޓަށް ެލިބިދީފައިވާއިރުެ ،ޤާނޫނީ ެހުސްކަމަކަށް ެޤައުމު ެހިނގައިދާނެ ެނުވަތަ ެދުސްތޫރީ ެނިޒާމުންެ
ބޭރުވެދާނެފަދަ ެޤާނޫނީ ެސަބަބުތައް ެއެކުލެވިގެންވާ ެމައްސަލަތަކާއި ެއެ ެމައްސަލައަކީ ެދައުލަތުގެ ެދެެ
މުއައްސަސާއެއްގެ ެދެމެދުގައި ެނުވަތަ ެދެ ެބާރެއްގެ ެދެމެދުގައި ެޤާނޫނުއަސާސީ ެމާނަކުރުމާ ެގުޅޭގޮތުންެ
ދެބަސްވެރިވާ ެމައްސަލަތަކުގެ ެއިތުރަށް ެޤައުމުގެ ެޢާންމު ެމަސްލަޙަތާ ެގުޅުންހުރި ެމައްސަލަ ެބަލައި ެއެފަދަެ
މައްސަލަތަކުގެ ެޤާނޫނީ ެއަދި ެޝަރުޢީ ެޙައްލު ެހޯދައިދިނުމަކީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެތެރޭގައިެ
ހިމެނޭ ެކަމެއްކަމަށްެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 11ވަނަެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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މާއްދާގެެެ3 ،2ެ،1އިންެއެނގެންއޮތްއިރުެ،ރައްޔިތުންގެެއަސާސީެޙައްޤުތައްެޙިމާޔަތްކޮށްެތަންފީޒުކުރުމާއިެ
ދްލުެއިންޞާފުގެެ
ޤާނޫނުގެެވެރިކަންެނަގަހައްޓާެދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިެއިސްނަގައިގެންެމައްސަލަތައްެބަލައިެޢަ ެ
ބޭނުން ެނަހަމަގޮތުގައި ެހިފިޔަނުދިނުމަށާއިެ ،ޢަދްލު ެއިންޞާފުގެ ެއިތުބާރު ެދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ެއަޅަންޖެހޭެ
ފިޔަވަޅުތައް ެއަޅަމުން ެގެންދިއުމަކީ ެއިންސާނީ ެޝަރަފާއި ެހަމަހަމަ ެކަމާއި ެމިނިވަންކަމަށް ެބިނާކޮށްެ
އުފެދިފައިވާ ެހުޅުވިގެންވާ ެދީމިޤްރާޠީ ެމުޖުތަމައުތަކުން ެޤަބޫލުކުރާ ެއަދި ެއެފަދަ ެދީމިޤްރާޠީ ެދައުލަތްތަގައިެ
ޢަމަލުކުރަމުންދާ ެއަދި ެއެފަދަ ެދައުލަތްތަކުގައި ެރޫލް ެއޮފް ެލޯ ެނެގެހެއްޓުމުގެ ެއަސާސެއްގެ ެގޮތުގައިެ
ނެގެހެއްޓިފައިވާެނިޒާމެއްކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވާތީެދިވެހިރާއްޖޭގައިެރޫލްެއޮފްެލޯެނުވަތަެޤާނޫނުގެެވެރިކަންެ
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެއިސްނަގައިގެން ެމައްސަލަތައް ެބެލުމަކީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފުރިހަމަ ެވިލާޔަތާއި ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކަމަކަށްވާކަމީ ެއެެ
ކަމާމެދުެޤާނޫނީގޮތުންެއެއްވެސްެޖަދަލެއްެނެތްކަންެއެންގެންއޮންނަކަމެވެ.
ލިެ
(މ)ެދިހަވަނަެކަމަކީެ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަށް ެރައްދުވާގޮތަށް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެބެ ެ
އިެ
ކް ެގޮތެއްގަ ެ
މި ެމައްސަލައަކީ ެއިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެތަކުރާރުކޮށް ެއަދި ެސިސްޓަމެޓި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޙުކުމްތަކުގެ ެއިތުބާރު ެގެއްލިގެންދާގޮތަށް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޙުކުމްތަކުގެެ
ރު ެ 2013/SC-VA-J/02ކޯޓު ެއަމުރާއި ެދެކޮޅަށް ެރިޔާސީެ
ޑުމާއި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ޙުރުމަތް ެކެނ ެ
އިންތިޚާބު ެބާއްވަން ެމަސައްކަތްކުރުމުގެ ެއިތުރުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2013/SC-C/42
ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމާެއެއްގޮތަށްެޢަމަލުކުރުމާމެދުެޢަމަލީެގޮތުންެއިންކާރުކުރުމާއެކުެދިވެހިރާއްޖޭގައިެޤާއިމްވެެ
ނެގެހެއްޓިފައި ެއޮންނަންޖެހޭ ެރޫލް ެއޮފް ެލޯއަށް ެބުރޫއެރުވުމާއި ެކޯޓު ެހުރުމަތްކެނޑުމުގެ ެމައްސަލަެ
ކަމަށްވެފައި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެޢަމަލުތައް ެހުރީ ެއެގޮތުގެމަތިންކަން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށްެ
ހުށަހެޅިފައިވާ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެޕްރެސް ެކޮންފަރެންސްތަކާ ެބެހޭގޮތުން ެމުޅި ެދިވެހިރާއްޖެއަށްެ
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ތީެ
ންނާ ެ
ޢާންމުކޮށް ެޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ެލިޔުންތަކުންނާއި ެއެކަން ެހިނގާފައިވާ ެގޮތަށް ެބެލުމުން ެއެނގެންއޮ ެ
މާެ
ތަކާއި ެނިންމުންތަކަށް ެއިހާނާތްތެރިވެ ެކޯޓުގެ ެހުރުމަތް ެކެނޑުމުގެ ެޒިން ެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޙުކުމް ެ
އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުގެެއިސްެމަސްއޫލުވެރިންެއުފުލަންޖެހޭނެކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމެވެ.
ޙުކުމްެ ެ:
އިންތިޚާބު ެތަކުގައްޔާއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓުތަކުގައި ެބައިވެރިވުމާއިެ
އެ ެމީހަކު ެއަމިއްލައަށް ެނުވަތަ ެއެ ެމީހަކު ެމިނިވަންކަމާއެކު ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެމަންދޫބުން ެމެދުވެރިކޮށްެ
ރައްޔިތުންގެ ެކަންތައްތައް ެހިންގުމުގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤަކީ ެޢުމުރުން ެެ 18އަހަރުން ެމަތީގެ ެކޮންމެެ
ދިވެހި ެރައްޔިތަކަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 26ވަނަ ެމާއްދާއިންެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެއަސާސީެޙައްޤަކަށްވެފައިެ،އިންތިޚާބުތަކާއިެރައްޔިތުންގެެޚިޔާލުެހޯދުމުގެެޢާންމުެވޯޓުގެެ
ކަންތައް ެހިނގަނީ ެއިންސާފުރެވި ެކަމާއެކު ެބިރުވެރިކަމެއްެ ،ބިރުދެއްކުމެއްެ ،ތަޅާފޮޅުމެއްެ ،ނުރަނގަޅުެ
ންނަށްެވޯޓުލުމުގެެޙައްޤުެފުރިހަމައަށްެއަދާކުރެވޭެ
ނުފޫޒެއްެއަދިެކޮރަޕްޝަނެއްނެތިެމިނިވަންކަމާއެކުެރައްޔިތު ެ
ގޮތަށްކަން ެކަށަވަރުކުރުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 170ވަނަ ެމާއްދާއިންެ
އި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީން ެދިވެހި ެރައްޔިތުންނަށްެ
ލާޒިމްކޮށްފައިވާކަމެއް ެކަމާ ެ
ންެެެެެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޤާނޫނުގެ ެވެރިކަ ެ
)ެ (rule of lawނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައިެމީލާދީެސަނަތުންެެ 2013ވަނަެއަހަރުެދިވެހިރާއްޖޭގައިެބޭއްވުނުެ
ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބާ ެގުޅިގެން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނެރެފައިވާ ެއަމުރުތަކާއި ެއަދި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 2013/SC-C/42ޤަޟިއްޔާގައިެ ،ޤާނޫނުގައި ެކަންއޮތްގޮތް ެބަޔާންކޮށް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެކޮށްފައިވާެ
ފައިސަލާކުރަނިވި ެޙުކުމެއްގެ ެޙުއްޖިއްޔަތު ެ)ެ (res judicataލިބިގެންވާ ެޙުކުމާއި ެއަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގައިެ
ސިޔާސީ ެޕާޓީއެއް ެރަޖިސްޓަރީކޮށް ެހިންގުމަށްޓަކައި ެ(ެ 10،000ދިހަހާސް) ެމީހުން ެތިބުން ެލާޒިމްވާކަމަށްެ
އިެ
ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/2013ސިޔާސީ ެޕާޓީގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގަ ެ
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ޠީެ
ރާ ެ
ދުނިޔޭގެ ެކުރިއަރާފައިވާ ެދީމިޤް ެ
އޮތްއޮތުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއިތުރުން ެ ެ
އެހެނިހެންެމުޖުތަމަޢުތަކުގައިެޢަމަލުކުރަމުންދާެއުޞޫލުތަކާެފުށުއަރާކަމަކަށްވާތީެޤާނޫނުެނަންބަރުެ4/2013
(ސިޔާސީ ެޕާޓީގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާގައި ެސިޔާސީ ެޕާޓީ ެރަޖިސްޓްރީކޮށް ެހިންގުމަށްޓަކައިެ
(ެ10،000ދިހަހާސް)ެމީހުންެތިބުންެލާޒިމްކޮށްފައިެއޮތްއޮތުންެބާޠިލްވެއްޖެކަމަށްެޙުކުމްކުރިެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2013/SC-C/11ޤަޟިއްޔާގައިެކޮށްފައިވާެޙުކުމާއިެއަދިެއެެޤަޟިއްޔާގައިެ
ހުންެއެެޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމާެޚިލާފަށްެ(ެ3,000ތިންހާސް)ެމީހުންެހަމަނުވާެޕާޓީތައްެއުވާލަންެ
ޙުކުމްކުރިެފަ ެ
ޤަޞްދުކުރާކަމަށްެބުނެެ،އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެއިޢުލާނުކުރުމާެގުޅިގެންެސިޔާސީެޕާޓީގެެދަފްތަރުގައިެ
(ެ 3,000ތިންހާސް) ެމީހުންެތިބުމަކީ ެއަސާސެއްކަމަށް ެބަލައިގެންެ ،ކުރީންސުރެ ެރާއްޖޭގައި ެޤާއިމްވެފައިވާެ
އެއްވެސް ެސިޔާސީ ެޕާޓީއެއް ެއުވާލުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 2013/SC-C/11ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމާ ެޚިލާފު ެކަމެއްކަމަށާއި ެއަދި ެކުރީގައިެ
ޢަމަލުކުރަމުންއައި ެސިޔާސީ ެޕާޓީގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެދަށުން ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޤާއިމްވެފައިވާ ެސިޔާސީ ެޕާޓީތައްެ
ނުއުވި ،އެގޮތުގެ ެމަތިން ެދެމިއޮންނާނެ ެކަމަށާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ

ެެ

ެ 2013/SC-C/11ޤަޟިއްޔާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެސަބަބުތަކަށްޓަކައި ެ(ެ 3،000ތިންހާސް) ެމީހުންެ
ޔާސީެ
ސްެ ،ކުރިންސުރެ ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ެއެއްވެސް ެސި ެ
ފުރިހަމަނުވި ެކަމުގައިވިޔަ ެ
ރުެެެެެ
ޕާޓީއެއް ެއުވާނުލުމަށް ެއަންގައިެ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމައްޗަށް ެކޮށްފައިވާ ެނަންބަ ެ
ޢުވެފައި ެނުވާތީއާއި ،ދިވެހިެ
ސް ެކޮމިޝަނުން ެތަބަ ެ
ެ 2014/SC-SJ/01ކޯޓު ެއަމުރަށް ެއިލެކްޝަން ެ
ރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކުގެ ެތެރެއިން ެޙައްޤެއްގެ ެގޮތުގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެ"ބިރުވެރިކަމެއްެ ،ތަޅާފޮޅުމެއްެ ،މަކަރާ ެހީލަތެއްެ ،އޮޅުވާލުމެއް،
ކޮރަޕްޝަނެއްނެތް ެއަމާން ެމާހައުލެއްގައި ެއެމީހަކު ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެކެންޑިޑޭޓަކަށް ެވޯޓުދިނުމުގެ ެއަސާސީެ
ޙައްޤު ެޙިމާޔަތްކޮށް ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބޭއްވޭ ެއިންތިޚާބުތައް ެބޭއްވެނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
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ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 170ވަނަެމާއްދާގައިެބުނެފައިވާެފަދަެއަމާންެމާހައުލެއްގައިކަންެކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުންެކޮށްފައިވާެޙުކުމާއި ެއަދިެއެކަމާ ެބެހޭގޮތުން ެސުޕްރީމްެކޯޓުންެނެރެފައިވާެ
ކޯޓު ެއަމުރުތަކަށް ެއިހާނަތްތެރިވެެ ،މީޑިޔާގެ ެވަސީލަތްތައް ެމެދުވެރިކޮށް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 141ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެއާއި ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ރ) ެއާއިެ
ެ 145ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެއާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 20ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއާއި ެއެެ
ޤާނޫނުގެ ެެ 77ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއަޙްކާމްތަކަށް ެފާޅުކަން ެބޮޑު ެގޮތެއްގައި ެއިލެކްޝަންސްެ
ލުވެރިންެނުކިޔަމަންތެރިކަންެދައްކައިެ ،ޢަދްލުެއިންޞާފުެޤާއިމްކުރުމަށްެހުރަސްއަޅައިެ،
ކޮމިޝަނުގެެމަސްއޫ ެ
ޤުެ
ކޯޓު ެބަދުނާމުކުރުމުގެ ެއިތުރަށް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެރައީސް ެ މއެ .ތަޅަމުދިގޭ ެފުއާދު ެތައުފީ ެ
ޚްތިޞާޞްތަކާ ެދެކޮޅަށްެ
ތުތަކާއި ެއި ެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެއިޖުރާއާ ެ
ޢަމަލުތަކަކީެ
މި ެ
އިހާނަތްތެރިކޮށް ެވާހަކަދައްކައި ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތްކަނޑާފައިވާތީެ ،ފުއާދު ެތައުފީޤުގެ ެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 141ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެއާއި ެ(ރ) ެގައި ެބުނެފައިވާެ
ނަފަދަ ެޢަމަލުތަކަކަށް ެވާތީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 11ވަނަެ
ކޯޓުގެ ެޤަދަރަށް ެއުނިކަން ެއަން ެ
މާއްދާގެ ެ(ެ )3(ެ ،)2(ެ ،)1އަދި ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 9ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ޅ) ެއާއި ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެ ެެ 22ވަނަެ
ލު ެއިންޞާފުގެ ެބޭނުންެ
ދްލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމަށާއި ެޢަދް ެ
ގެ ެދަށުންެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުންެ ،ޢަ ެ
މާއްދާ ެ
ނަހަމަގޮތުގައި ެހިފިޔަ ެނުދިނުމަށާއި ެޢަދްލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމުގެ ެބާރުގެ ެޤަދަރާއި ެހައިބަތުެ
ގެމަތިން ެނެގެހެއްޓުމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތާއި ެބާރުގެ ެދަށުންެ،
އިވާ ެގޮތު ެ
ނޫނުއަސާސީގެ ެެ 141ވަނަ ެމާއްދާގަ ެ
ޤާ ެ
އަދިެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޤަވާޢިދުގެެެ88ވަނަެމާއްދާގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެ،ޤާނޫނުލްެއުޤޫބާތުގެެެ88ވަނަެ
ން ެމއެ .ތަޅަމުދިގޭ ެ ެފުއާދު ެތައުފީޤު ެެ 06މަސްދުވަހަށް ެޖަލަށްލުމަށްެ
މާއްދާގެ ެ(ހ) ގެ ެދަށު ެ
ޙުކުމްކުރުމާއެކުެ،އެެޙުކުމްެެ03އަހަރުެދުވަހުގެެމުއްދަތަށްެތަންފީޛުކުރުންެފަސްކުރުމަށްެއަމުރުކުރުމާއެކުެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށް ެޙުރުމަތްތެރިކޮށް ެހިތުމުގެ ެޢަހުދުގެ ެމަތިން ެމަޤާމްގެެ
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މަސްއޫލިއްޔަތާ ެޙަވާލުވުމަށްފަހުެ ،ޤާނޫނާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިންެ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަން ެހިންގުމުގެެ
ޒިންމާ ެއުފުލަންޖެހޭ ެއެ ެކޮމިޝަނުގެ ެރައީސްެ ،ފުއާދު ެތައުފީޤާއި ،ނައިބު ެރައީސް ެއަޙްމަދު ެފަޔާޟުއާ ެދެެ
މީހުންެ ،އެ ެދެ ެމީހުންގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެޤާނޫނުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއަދާކުރުމުން ެއެއްކިބާވެގަނެެ،
ސާސީ ެއަށާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެޤާނޫނުތަކުގެ ެބެލެނިވެރިޔާގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަ ެ
ޙައިޘިއްޔަތުންެ ،ޤާނޫނުގައި ެކަންއޮތްގޮތް ެބަޔާންކޮށްެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމްތަކާއި ެސުޕްރީމްެ
ނޫނީެގޮތުންެ ،އެެކޮމިޝަނުގެެއެންމެެއިސްެދެެ
ގެ ެޒިންމާެޤާ ެ
ކޯޓުގެެއަމުރުތަކަށްެތަބަޢަނުވެެ ،ތަޙައްދީކުރުމު ެ
މަސްއޫލުވެރިން ެކަމުގައިވާ ެއެެކޮމިޝަނުގެެރައީސް ެ ،މއެ.ތަޅަމުދިގޭ ެފުއާދުެތައުފީޤާއިެ ެ ،މެ.ހަޒާރީވިލާެެ
އަޙްމަދުެފަޔާޟު ެއާއިެދެމީހުން ެއުފުލަންޖެހޭ ެކަމަށްެކަނޑައަޅައި ،މިެޢަމަލުތަކަކީެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ145
ތީެ
ޢަމަލުތަކަކަށްވާ ެ
ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެއާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެ ެެ 20ވަނަމާއްދާއާެޚިލާފުެ ެ
އާއި ެއަދިެމިެޢަމަލުތަކަކީެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 141ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެއާއިެ
ޢަމަލުތަކަކަށްެވާތީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެ
(ރ)ެގައިެބުނެފައިވާެކޯޓުގެެޤަދަރަށްެއުނިކަންެއަންނަެފަދަެ ެ
ނޫނުގެ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ެ )3(ެ ،)2(ެ ،)1އަދި ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 9ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ޅ) ެއާއި ެއެެ
ޤާ ެ
ލުެ
ޢިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމަށާއި ެޢަދް ެ
ޢަދްލު ެ ެ
ޤާނޫނުގެ ެ 22ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުންެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެ ެ
އިންޞާފުގެ ެބޭނުން ެނަހަމަގޮތުގައި ެހިފިޔަ ެނުދިނުމަށާއިެ ،ޢަދްލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމް ެކުރުމުގެ ެބާރުގެެ
ގެ  141ވަނަެމާއްދާގައިވާ ެގޮތުގެމަތިންެނެގެހެއްޓުމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތާއިެ
ޤަދަރާއިެހައިބަތުެޤާނޫނުއަސާސީ ެ
ސްެ
ބާރުގެ ެދަށުންެ ،އަދި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެ 88ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ ،އިލެކްޝަން ެ
ކޮމިޝަނުގެެރައީސްެ،މއެ.ތަޅަމުދިގޭެފުއާދުެތައުފީޤާއިެ،އެެކޮމިޝަނުގެެނައިބުެރައީސްެ،މެ.ހަޒާރީވިލާެ
އަޙްމަދުެފަޔާޟްއާެ،މިެދެމީހުންގެެކިބައިންެއެެކޮމިޝަނުގެެމެންބަރުކަމުގައިެދެމިތިބިމުގެެޙައްޤާއިެޤާނޫނީެ
ޙައިޘިއްޔަތު ެގެއްލިފައިވާކަމަށާއި ،އަދި ެއެ ެދެމީހުންގެ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމެންބަރުކަމުގެ ެގޮނޑިެ
ހުސްވެއްޖެކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ ،މީލާދީ ެސަނަތުން ެެ 2014ވަނަ ެއަހަރު ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބާއްވަންޖެހޭެ
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އިެ،
ރައްޔިތުންގެެމަޖިލީހުގެެއިންތިޚާބުެ،މިހާރުވެސްެއެެއިންތިޚާބުެބޭއްވުމަށްޓަކައިެކަނޑައެޅިފައިވާެތާރީޚުގަ ެ
ބޭއްވުމަށްޓަކައި ެދިވެހި ެސަރުކާރާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންނާއި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެކުރަންޖެހޭެ
ގެ ެ(ބަންދުދުވަސްތައް ެހިމެނޭގޮތަށް)ެ
ން ެެ 06ދުވަހު ެ
ން ެލަސްވެގެ ެ
އެންމެހައި ެއިންތިޒާމްތައް ެމިއަދުން ެފެށިގެ ެ
ތެރޭގައި ެކޮށްނިންމުމަށްފަހުެ ،ހަމަޖެހިފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއެ ެއިންތިޚާބު ެބޭއްވުމަށް ެއިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަނަށާއިެދައުލަތުގެެކަމާބެހޭެއެންމެހައިެފަރާތްތަކަށްެއަންގައިެއަމުރުކޮށްފީމެވެެ ެ.
ެ

ެ
ެ
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ޔު
ންގެެރަޢު ެ
އުއްތަމަެފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެފާއިޒްެޙުސައި ެ
މިއީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެބާއްވާފައިވާ ެޕްރެސް ެކޮންފަރެންސްތަކާއިެ
އެެ
މް ެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2013/SC-C/42ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާެޙުކުމާއިެ ެ
ނޫސްބަޔާންތަކުގައި ެސުޕްރީ ެ
މުގައިވާ ެގައިޑްލައިންތަކާއި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/SC-C/11ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާެ
ޙުކު ެ
ޙުކުމުގެ ެބާރުކެނޑޭގޮތަށް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމެންބަރުން ެވާހަކަ ެދައްކައި ެޢަމަލުކޮށްފައި ެވުމާއިެ
(ެ 10,000ދިހަހާސް) ެމެންބަރުން ެހަމަނުވާ ެސިޔާސީ ެޕާޓީތަކަށް ެއެ ެޢަދަދަށް ެމެންބަރުން ެހަމަކުރުމަށްެ
އިލެކްޝަންސް

ެކޮމިޝަނުން

މާ
ެއެންގު ެ

ެގުޅިގެން

ެސުޕްރީމް

ެކޯޓުން

ެނެރުނު

ރުެެެެެެެެެެެ
ެއަމު ެ

(ނަންބަރު ެެ )2014/SC-SJ/1އިން ެސިޔާސީ ެޕާޓީތައް ެއުވިގެން ެނުދާނެކަމަށް ެއަންގާފައި ެވަނިކޮށްެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެސިޔާސީ ެޕާޓީތަކެއް ެއުވާލައި ެހިންގާފައިވާ ެޢަމަލުތަކަކީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ނިންމުންތަކުގެ ެބާރު ެކެނޑޭގޮތަށް ެއަދި ެރައްޔިތުންގެ ެމެދުގައި ެޝަރުޢީ ެދާއިރާއާ ެމެދު ެއޮންނަ ެއިތުބާރުެ
ޢަމަލުތަކެއްކަމަށް ެބަލައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ގެއްލޭގޮތަށް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެހިންގާފައިވާ ެ ެ
ތްކެނޑިެމައްސަލައެއްެގޮތުގައިެސުޕްރީމްެކޯޓުެއިސްނަގައިގެންެބެލިެމައްސަލައެކެވެެ .
ޙުރުމަ ެ
މި ެމައްސަލާގައި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމެންބަރުންގެ ެމައްޗަށް ެކުރެވިފައިވާެ
އިެ
ތުހުމަތަށާއި ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެރައްކާތެރިކުރުމާ ެބެހޭގޮތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޢަމަލުކުރެވޭ ެޤާނޫނާ ެ
ސުމޯޓޯ ެމައްސަލަ ެބަލާ ެޤައުމުތަކުގައި ެމިފަދަ ެމައްސަލަތައް ެބެލުމުގައި ެއެ ެޤައުމުތަކުގައިެ
ޤަވާޢިދުތަކަށާއި ެ ެ
ގެންގުޅޭެހަމަތަކަށްެބަލާއިރުެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވެެއެވެެ ެ.
ެ .1ފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ސުމޯޓޯ ެ”ެ “Suoެ Motoނުވަތަެ"އޮން ެއިޓްސް ެއޯން ެމޯޝަން"ެ
މައްސަލަ ެބެލުމަކީ ެއެހެން ެފަރާތަކުން ެކޯޓަށް ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅުމަކާނުލައި ެފަނޑިޔާރުގެ ެއިސްނެގުމަކަށްެ
މައްސަލަ ެބެލުންކަމާއި ެމިފަދަ ެމައްސަލަތައް ެފައިލުކުރެވެނީ ެއެ ެމައްސަލަ ެބަލާ ެފަނޑިޔާރެއް ެނުވަތަެ
ލާގައިެ
ފަނޑިޔާރުންގެެމޯޝަނަކަށްެއެެމައްސަލާގައިެހިމެނޭެފަރާތަކާެނުވަތަެފަރާތްތަކަކާމެދުެބެލެވޭެމައްސަ ެ
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ގޮތެއް ެކަނޑައެޅުމަށް ެކަމާއި ެއެހެން ެފަރާތެއްގެ ެހުށަހެޅުމެއްނެތި ެފަނޑިޔާރުގެ ެއަމިއްލަ ެއިސްނެގުމަކަށްެ
ސުމޯޓޯ ެމައްސަލަ ެބަލަނީ ެސައުތުއޭޝިޔާގެ ެބައެއް ެޤައުމުތައްެ
މައްސަލަތައް ެބެލުމުގެ ެމަފުހޫމު ެނުވަތަ ެ ެ
ސުމޯޓޯެ
އިންޑިޔާެ ،ޕާކިސްތާންެ ،ބަންގްލަދޭޝްގައި ެކަމާއި ެމިޤައުމުތަކުގެ ެތެރެއިންވެސް ެއެންމެ ެފުޅާކޮށް ެ ެ
ން ެމައްސަލަތައް ެބަލަނީ ެޕާކިސްތާނުގައިކަމާއި ެއިންޑިއާ ެއާއި ެޕާކިސްތާނުގައިެ
ޖުރިސްޑިކްޝަންގެ ެދަށު ެ
އިެ
ސުމޯޓޯެމައްސަލަެބެލުމުގެެބާރުެލިބިފައިެވަނީެއެެޤައުމުތަކުގެެޤާނޫނުއަސާސީންެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެކަމާ ެ
އިންޑިއާެއާއިެޕާކިސްތާނުގައިެސުމޯޓޯެމައްސަލަެކުރިއަށްެގެންދާގޮތަށްެބަލާއިރުެމިެދެޤައުމުގައިެސުމޯޓޯެ
އި ެފަނޑިޔާރުެއިސްނަގައިގެންެ
މައްސަލަތައްެބެލުމުގައިެއަސާސްެތަފާތުކަމާއިެޕާކިސްތާނުެސުޕްރީމްެކޯޓުގަ ެ
މައްސަލަ ެކުރިއަށް ެގެންދިއުން ެބިނާވެފައި ެވަނީ ެއެ ެޤައުމުގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދަށުން ެއަސާސީ ެޙައްޤުެ
ރައްކާތެރިެކުރުމުގެެގޮތުންެކަމާއިެ"ެ"The Constitution of The Islamic Republic of Pakistanގެެ
ެ 1:4ވަނަ ެމާއްދާގައި ެވަނީ ެއިޖްތިމާއީ ެރައްކާތެރިކަމާ ެގުޅޭގޮތުން ެސުވާލު ެއުފެދިއްޖެ ެޙާލަތެއްގައިެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައިެހިމެނޭެއަސާސީެޙައްޤުތައްެލިބިދިނުމަށްޓަކައިެސުޕްރީމް ެކޯޓުންެއިސްނަގައިގެންެއަމުރުެ
ނެރުމުގެެބާރުެޕާކިސްތާނުގެެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެލިބިގެންެވާކަމަށެ ެއެވެެ.ކޯޓުގެެޙުރުމަތްކެނޑުމުގެެމައްސަލަެ
ބެލުމުގެ ެއިޚުތިޞާޞް ެޕާކިސްތާނުގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށާއި ެހައިކޯޓަށް ެއޮތްކަމުގައި ެވިއަސް ެކޯޓުގެެ
ތްކެ ނޑުމުގެ ެމައްސަލަ ެސުމޯޓޯ ެޖްރިސްޑިކްޝަންގެ ެދަށުން ެބެލުމުގެ ެބަދަލުގައި ެކަނޑައަޅާ ެވަކިެ
ޙުރުމަ ެ
ފަރާތަކުންެއެެމައްސަލައެއްެބެލުމަށްެއަމުރުކުރުމުންެއެެފަރާތަކުންެއެެމައްސަލައެއްެބަލާކަމާއި ެއިންޑިއާގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓަކީ ެއިންޑިއާގެ ެ"ެ "The Contempt of Courts Actެ 1;91ގެ ެދަށުން ެކޯޓުގެެ
ތްކަނޑާ ެމައްސަލަތައް ެއިސްތިއުނާފުކުރާ ެކޯޓެއްކަމާއި ެމިފަދަ ެމައްސަލަތަކުގައި ެފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގެެ
ޙުރުމަ ެ
ކޯޓުތަކަކީ ެއިންޑިއާގެ ެހައިކޯޓުތައް ެކަމާއި ެނަމަވެސް ެ"ެ "The Constitution of Indiaގެ ެ;ެ12
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތްކަނޑާ ެމައްސަލަތަކުގައި ެއަދަބު ެކަނޑައެޅުމުގެ ެބާރު ެއިންޑިއާގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިގެން ެވާކަމާއި ެއިންޑިއާގެ ެޝަރުޢީ ެނިޒާމުގައި ެކޯޓު ެކޮންޓެމްޓު ެމައްސަލަތަކަކީ ެދެެ
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ނިޒާމެއްގެ ެދަށުން ެޢަމަލުކުރެވޭ ެމައްސަލަ ެތަކެއްކަމާއި ެސިވިލް ެކޮންޓެމްޓަކީ ެކޯޓުގެ ެޙުކުމަކަށް ެނުވަތަެ
އެންގުމަކަށް ެނުވަތަ ެޢަމުރަކަށް ެޤަޞްދުގައި ެޢަމަލު ެނުކުރުމާއި ެކޯޓުގެ ެޙުކުމަކުން ެނުވަތަ ެއަމުރަކުންެ
އިެ
ކެ ނޑުންކަމާ ެ
ވަކިފަރާތަކަށް ެލިބުން ެހުއްދަ ެކޮށްފައިވާ ެމަންފާއަކަށް ެގެއްލުމެއްދީގެން ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެ
ކްރިމިނަލްެކޮންޓެމްޕްޓުގެެގޮތުގައިެއިންޑިޔާގެެ"ެ"The Contempt of Courts Actެ 1;91ގައިެ
މުގެެގޮތުންެނުވަތަެހުރަސްެއަޅަންެ
ބަޔާންކޮށްފައިެވަނީެޢަދުލުެއިންޞާފުގެެއިދާރީެކަންކަމަށްެހުރަސްެއެޅު ެ
ނުވަތަެ
މަސައްކަތް ެކުރުމުގެ ެގޮތުން ެދައްކާ ެވާހަކައަކުން ެނުވަތަ ެލިޔެފައިވާ ެލިޔުމަކުންެ ،އިޝާރާތަކުން ެ ެ
ފެންނަން ެއޮންނަ ެހުށަހެޅުމަކުން ެނުވަތަ ެއެ ެނޫންވެސް ެޢަމަލަކުން ެއެއްވެސް ެކޯޓަކަށް ެލިބިފައިވާެ
އޮތޯރިޓީއަށްެގެއްލުންވާ ެގޮތަށްެނުވަތަެޕްރިޖުޑިސްެވާގޮތަށްެނުވަތަެއަސަރުެފޯރާގޮތަށްެޢާއްމު ެކުރާެޢާއްމުެ
ށެވެެ.
މްޓުެކަމަ ެ
ޓެ ެ
ކުރުމަކީެކްރިމިނަލްެކޮން ެ
ެ .2ދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުން ެނެގެހެއްޓުމަށް ެކޯޓުތަކުން ެއަޅާެ
ފިޔަވަޅެއް ެކަމުގައިވާ ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތްކަނޑާ ެފަރާތްތަކަށް ެއަދަބު ެދިނުމުގެ ެބާރަކީ ެކޯޓުތަކަށް ެލިބިފައިވާެ
ބާރެއް ެކަމުގައި ެވީނަމަވެސް ެމިހާރު ެއެއީ ެބައެއް ެޤައުމުތަކުގެ ެޤާނޫނުއަސާސީން ެލިބިދޭ ެދުސްތޫރީެ
ބާރެއްކަމާއި ެއަނެއްބައި ެޤައުމުތަކުގައި ެޤާނޫނުން ެލިބިދީފައިވާ ެބާރެއްކަމާއި ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑުމުގެެ
މައްސަލަ ެހިންގެނީ ެރައްޔިތުންގެ ެމުޙިއްމު ެދެ ެއަސާސީ ެޙައްޤުގެ ެމައްޗަށްކަމާއި ެހިޔާލު ެފާޅުކުރުމުގެެ
ކަމާއި ެނަމަވެސް ެޢަދުލު ެއިންޞާފުެ
ންކަމުގެ ެޙައްޤާ ެއަދި ެޕާސަނަލް ެލައިބިލިޓީ ެޙައްޤުގެ ެމައްޗަށް ެ
މިނިވަ ެ
ޤާއިމްވެ ެއޮތުމުގެ ެމުޙިއްމުކަމުގެ ެސަބަބުން ެކޯޓުތަކަށާއި ެއެ ެތަންތަނުގެ ެނިންމުންތަކަށް ެއޮންނަންޖެހޭެ
ރައްކާތެރިކަމާއި ެޙިމާޔަތަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެޖުމްހޫރީގޮތުން ެކުރިއަރާފައިވާ ެޤައުމުތަކުގައި ެޤާނޫނުތަކުންެ
މެވެެ .
ކޯޓުތަކަށްެމިބާރުެދީފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެކަ ެ
ެ .3ތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،ޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކޮށް ެދެމެހެއްޓުމަށާއި ެޢަދުލު ެއިންޞާފުގެެ
ނިޒާމުގެ ެބޭނުން ެނަހަމަގޮތުގައި ެހިފިޔަ ެނުދިނުމަށްޓަކައި ެއަޅަންޖެހޭ ެފިޔަވަޅުތައް ެއެޅުމަކީ ެވިރާސީެ
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 ެ 5

ބާރެއްކަމުގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދު ެ(;ެ )200ގެ ެެ :8ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނެފައި ެވާކަމާއި ެމިެ
ޤަވާޢިދުގައި ެހިމެނޭ ެއުޞޫލަކާ ެއެއްވެސް ެފަރާތަކުން ެޚިލާފު ެވެއްޖެނަމަ ެކޯޓުގެ ެއަމިއްލަ ެއިސްނެގުމަކަށްެ
ނުވަތަ ެމައްސަލައިގައި ެހިމެނޭ ެފަރާތެއްގެ ެއެދުމުގެމަތިން ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ެނުވަތަެ
މުގެ ެބޭނުން ެނަހަމަގޮތުގައި ެހިފިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ެކޯޓަށް ެފެންނަ ެއަމުރެއްެ
ޢަދުލު ެއިންޞާފުގެ ެނިޒާ ެ
ނެރުމުގެެބާރުެލިބިގެންވާކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިެވާކަމެވެެ .
ެ .4ހަތަރު ެވަނަކަމަކީެ ،ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތްކަނޑައިގެން ެވަގުތުން ެފިޔަވަޅު ެއެޅުމުގެ ެބާރުެ
ގެެެ
ނު) ެ ެ
ނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫ ެ
ފަނޑިޔާރުނަށް ެލިބިދޭ ެއެއްޙާލަތަކީ ެޤާނޫ ެ
ެ 98ވަނަެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާެކަމަކުންކުރެެކަމެއްެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހެއްގައިެކުރުންކަމާއިެއެފަދަެ
ންެ
ޢަމަލެއް ެހިންގި ެފަރާތަކާމެދު ެވަގުތުން ެފިޔަވަޅު ެއެޅުމުގެ ެބާރު ެމި ެމާއްދާއިން ެފަނޑިޔާރަށް ެލިބިގެ ެ
ށް ެބެލެވޭފަދަ ެކަމެއް ެކުރީ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައިެ
ވާކަމާއި ެއަނެއް ެޙާލަތަކީ ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތްކެނޑި ެކަމަ ެ
ނޫންކަމުގައި ެވިއަސް ެކޯޓު ެޢިމާރާތުގެ ެތެރޭގައި ެނުވަތަ ެގޯތިތެރޭގައި ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތްކެނޑުން ެކަމަށްެ
ތްެ
ބެލެވޭފަދަ ެކަމެއް ެކޮށްފިނަމަ ެވަގުތުން ެފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ެބާރު ެކޯޓަށް ެލިބިގެންވާކަމަށް ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަ ެ
ންެ
ދު ެ(ެ )200:ގެ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބުނެފައި ެވާކަމާއި ެމިނޫ ެ
ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ެޤަވާޢި ެ
އްގައި ެކޯޓު ެކޮންޓެމްޓުވާ ެފަދަ ެކަމެއްކުރިކަން ެއެނގިގެން ެފިޔަވަޅު ެއަޅާއިރު ެއެމީހަކާމެދު ެޢަމަލުެ
ޙާލަތެ ެ
ތަކުގެ ެމަތިން ެދިފާޢުވުމުގެ ެފުރުޞަތު ެލިބިގެންދާގޮތަށް ެހެއްކާއިެ
ކުރެވޭނީ ެޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ެޢާއްމު ެހަމަ ެ
ކުންކަންެ
ންގޭ ެޝަރީޢަތަ ެ
ޣަރީނާގެ ެއަލީގައި ެވަޒަންކުރެވިގެން ެޖިނާއީ ެއިޖުރާޢާތުގެ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެހި ެ
މެވެެ .
އެނގެންެއޮންނަކަ ެ
ށްފައިވާ ެކަންތައްތަކަށް ެރިޢާޔަތްކުރާއިރު ެއަހުރެންގެ ެރައުޔަކީެ
ވީމާެ ،އިސްވެ ެފާހަގަކޮ ެ
އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެބާއްވާފައިވާެޕްރެސްެކޮންފަރެންސްތަކާއިެނޫސް ެބަޔާންތަކުގައި ެދިވެހިރާއްޖެގެެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޙުރުމަތްގެއްލޭފަދަެގޮތަކަށްެއެ ެކޮމިޝަނުގެެމެންބަރުންެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަކީެރާއްޖޭގެެ
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މީޑިޔާތަކުގެ ެކުރިމަތީގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކެއްކަން ެއެނގެން ެއޮތްހިނދު،

މި މައްސަލަ ެބެލޭނީެ
ެ

މިހާރުވެސްެޢަމަލުެކުރަމުންދާެގޮތުގެމަތިންެޖިނާއީެއިޖުރާޢާތުގެެހަމަތަކާއިެއެއްގޮތްެވާގޮތުގެެމަތިންނެވެ.
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ޔު ެ
ދުﷲގެެރަޢު ެ
ފަނޑިޔާރުެއާދަމްެމުޙައްމަދުެޢަބް ެ
އްެެެ ެ
ފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
ެ -1މި މައްސަލައަކީ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެ 2013އާ ެގުޅޭގޮތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
މުގައިވާެގައިޑްލައިންތަކުގެެ
ޓުންެކޮށްފައިވާެޙުކުމާއިެ،އެޙުކު ެ
ހުށަހެޅުނުެމައްސަލަތަކާެގުޅިގެންެސުޕްރީމްެކޯ ެ
ބާރުެކެނޑޭގޮތަށްެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެބާއްވާފައިވާެޕްރެސްކޮންފަރެންސްތަކާއިެނޫސްބަޔާންތަކުގައިެ
ތީ ެއާއި ެކުދި ެޕާޓީތައް ެއުވިގެން ެދިއުމާއި ެގުޅޭގޮތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ވާހަކަދައްކާފައިވާ ެ
ނަންބަރު ެެ 2013/SC-C/11ޤަޟިއްޔާއިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމުގެ ެބާރު ެކެނޑޭގޮތަށް ެއިލެކްޝަންސްެ
ންެ
މެންބަރުން ެހަމަކުރުމަށް ެއެންގުމާ ެގުޅިގެ ެ
ކޮމިޝަނުން ެސިޔާސީ ެޕާޓީތަކަށް ެ(ެ 10,000ދިހަހާސް) ެ ެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/SC-SJ/01އަމުރުން ެސިޔާސީ ެޕާޓީތައް ެނުއުވޭނެކަމަށްެ
އަންގާފައިވަނިކޮށް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެސިޔާސީ ެޕާޓީތައް ެއުވާލައިެ ،ހިންގާފައިވާ ެޢަމަލުތަކަކީެ
ޢީދާއިރާއާ ެމެދު ެއޮންނަެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނިންމުންތަކުގެ ެބާރު ެކެނޑޭގޮތަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމެދުގައި ެޝަރު ެ
ސިސްޓަމެޓިކްކޮށްެ،އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެހިންގާފާއިވާެޢަމަލުތަކެއްކަމަށްެބުނެެ
އިތުބާރުެގެއްލޭގޮތަށްެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެއިސްނެގުމުގެ ެމަތިން ެހިންގާ ެސުމޯޓޯ ެމައްސަލައެއްގެ ެގޮތުގައި ެބެލެވޭެ
މައްސަލައެއްކަންެމިމައްސަލައިގެެޞީޣާއިންެއެނގެންެއޮންނަެމައްސަލައެއްކަންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 141ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ
ށާއި ެހައިކޯޓަށާއިެ ،އަދިެ
ޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެއެންމެހާ ެބާރުތައް ެލިބިގެންވަނީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަ ެ
ޤާނޫނަކުންެކަނޑައަޅާފައިވާެދަށުކޯޓުތަކަށްެކަމަށާއިެ،އަދިެހަމަެމި ެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެޢަދުލުެއިންޞާފުެ
ޤާއިމުކުރުމުގެެއެންމެެއިސްފަރާތަކީެސުޕްރީމްެކޯޓުެކަމަށާއިެއަދި ެހަމަެމި ެމާއްދާގެެ(ނ)ެގައި ެއަމިއްލަެ
ފަރުދަކުެކަމަށްވިޔަސްެ،ދައުލަތުގެެކަމެއްެހިންގުމާެޙަވާލުވެހުރިެމީހަކުވިޔަސްެފަނޑިޔާރުންގެެމަސައްކަތާއިެ
ވާނެކަމަށާއިެއަދިެހަމަެމި ެމާއްދާގެެ(ރ)ެގައި ެކޯޓުތަކުގެެމިނިވަންކަންެ
ބެހިެނުފޫޒުފޯރުވައިެހަދައިގެންެނު ެ
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ރައްކާތެރިކުރުމަށާއިެ ،ކޯޓުތަކުގެ ެހައިބަތާއި ެޤަދަރު ެޙިމާޔަތްކޮށްދީެ ،އެތަންތަނަކީ ެކޮންމެ ެމީހަކަށްމެެ
ށްެ
ފަސޭހައިންެމައްސަލަެހުށަހެޅޭެ،ވަކިެފަރާތަކަށްނުޖެހިެ،ހަރުދަނާެގޮތެއްގައިެމަސައްކަތްކުރާެތަންތަންކަމަ ެ
ކުގެ ެޛަރީޢާއިންނާ ެއެހެނިހެން ެގޮތްގޮތުންވެސް ެދައުލަތުގެެ
ހެދުމަށްޓަކައިެ ،ޤާނޫނާއި ެޤަވާޢިދުތަ ެ
ންެ
އިދާރާތަކުންނާއި ެދައުލަތުގެ ެކަންތައްތައް ެހިންގުމާ ެޙަވާލުވެތިބި ެއެންމެހާ ެމީހުން ެކޯޓުތަކަށް ެއެހީތެރިވާ ެ
އޮންނަހިނދުެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ156ވަނަެމާއްދާގައިެ
ވާނެކަމަށްެކަނޑައެޅިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެ ެ
ޤާނޫނުތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ެކޯޓުތަކުން ެކުރާ ެއެންމެހައިެ
ށްެ
ކަންތައްތައް ެރައްކާތެރިކޮށް ެއިދާރީ ެހިންގުމާބެހޭ ެޤަވާޢިދު ެހެދުމަކީ ެކޯޓުތަކަށް ެލިބިގެންވާ ެބާރެއްކަމަ ެ
އިންސާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެމައިެ
ކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ ،ކޯޓުތަކަކީ ެޢަދުލު ެ ެ
މުއައްސަސާތައް ެކަމަށްވީހިނދުެ ،އެތަންތަން ެޙިމާޔަތްކޮށް ެރައްކާތެރިކޮށްެ ،އަދި ެއެތަންތަނުގެ ެހައިބަތާއިެ
ކަރާމާތާއިެ ،އަދި ެއެތަންތަނުގެ ެޙުރުމަތް ެރައްކާތެރިކޮށް ެދެމެހެއްޓުމަކީެ ،އަމިއްލަ ެފަރުދުންނާއި ެއެންމެހައިެ
މުއައްސަސާތަކުގެެމައްޗަށްެޤާނޫނުއަސާސީންެލާޒިމުކޮށްފައިވާެދުސްތޫރީެޒިންމާއެއްކަމާއިެ،އަދިެކޯޓުތަކުގެެ
އިެ
ހައިބަތާއިެކަރާމާތާއިެޙުރުމަތްެރައްކާތެރިކުރުމަށާއިެއަދިެޢަދުލުެއިންސާފު ެއޭގެެއެންމެެފުރިހަމަެގޮތުގަ ެ
ސީން ެކޯޓުތަކަށް ެލިބިދީފައިވާެ
އިދުތައް ެހެދުމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާ ެ
ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ެހަދަންޖެހޭ ެއެންމެހާ ެޤަވާ ެ
ލުއިންސާފުެޤާއިމުކުރުމުގެެ
ބާރެއްކަމާއިެ،އަދިެމިގޮތުންެޤާނޫނުއަސާސީގެެނައްޞުންެސުޕްރީމްެކޯޓަކީެ،ޢަދު ެ
ޤަދަރާއިެ ،ޙުރުމަތްތެރިކަންެ
އެންމެ ެއިސްފަރާތް ެކަމަށްވީހިނދުެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެހައިބަތާއި ެކަރާމާތާއި ެ ެ
ރައްކާތެރިކޮށް ެދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ެހަދަންޖެހޭ ެޤަވާޢިދުތައް ެހެދުމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
ލިބިދީފައިވާެބާރެއްކަންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -3ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 9ވަނަެ
ކީ ެޢަދުލުެއިންޞާފުެޤާއިމުކުރުމުގެެއެންމެެއިސްފަރާތްކަމަށްވާތީެ،އޭގެެ
މާއްދާގެެ(ޅ)ެއިންެސުޕްރީމް ެކޯޓަ ެ
ޒާތުގައި ެއެކޯޓަށް ެލިބިދޭ ެބާރުގެ ެދަށުން ެބަލާ ެމައްސަލަތަކަކީެ ،އެ ެމައްސަލަތައް ެބެލުމުގެ ެބާރު ެސުޕްރީމްެ
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ނު ެޤާނޫނުގެ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެެ 3ވަނަެ
ވު ެ
ކޯޓަށް ެލިބިގެންވާ ެމައްސަލަތަކެއްކަމާއި ،އަދި ެބުނެ ެ
ށް ެވާނަމަެ
ނަންބަރުން ެއެ ެމައްސަލައަކީެ ،ޤައުމުގެ ެޢާންމު ެމަޞްލަޙަތާ ެގުޅިފައިވާ ެދުސްތޫރީ ެމައްސަލައަކަ ެ
އެމައްސަލައަކީ ެއެ ެމައްސަލަ ެބެލުމުގެ ެއަޞްލީ ެއިޚްތިޞާޞް ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިގެންވާ ެބާވަތުގެެ
ސީންެ
ދާއިން ެޤާނޫނުއަސާ ެ
މައްސަލައެއްކަމާއި ެއަދި ެމީގެ ެއިތުރުން ެބުނެވުނު ެޤާނޫނުގެ ެެ 22ވަނަ ެމާއް ެ
ސުޕްރީމްެކޯޓަށްެދީފައިވާެބާރުތަކުގެެއިތުރުންނާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެއެހެންެމާއްދާތަކުންެ
ޓަށްެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެދީފައިވާ ެއިޚްތިޞާޞް ެގެ ެއިތުރުންެ ،އެތައް ެކަމެއްގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެސުޕްރީމް ެކޯ ެ
ލިބިގެންވާކަމާއި ެމިގޮތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލައަކާ ެނުވަތަ ެކަމަކާ ެގުޅޭގޮތުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނާއި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެދަށުން ެކުރަންޖެހޭ ެއެންމެހައިެ
މުކޮށްެ
އަމުރުތައްކުރުމާއިެ ،އަދި ެއެފަދަ ެމައްސަލަތަކާ ެނުވަތަ ެކަމަކާ ެގުޅޭގޮތުން ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއި ެ
ދެމެހެއްޓުމަށާއިެ ،ޢަދުލު ެއިންޞާފުގެ ެނިޒާމުގެ ެބޭނުން ެނަހަމަގޮތުގައި ެހިފިޔަނުދިނުމަށާއި ެއަދި ެޢަދުލުެ
އިންޞާފުގެެނިޒާމުގެެއިތުބާރުެދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިެއަޅަންޖެހޭެފިޔަވަޅުތައްެއެޅުމުގެެބާރާއިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ކާ ެއެއްވެސް ެފަރާތަކުންެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގައި ެހިމެނޭ ެއުޞޫލުތަ ެ
ކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނާއި ެ ެ
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަެ ،ކޯޓުގެ ެއަމިއްލަ ެއިސްނެގުމަކަށް ެނުވަތަ ެމައްސަލައިގައި ެހިމެނޭ ެފަރާތެއްގެ ެއެދުމުގެެ
ނުންެނަހަމަގޮތުގައިެ
މަތިންެ،ޢަދުލުެއިންޞާފުެޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައިެ،ނުވަތަެޢަދުލުެއިންޞާފުގެެނިޒާމުގެެބޭ ެ
ހިފިޔަނުދިނުމަށްޓަކައިެޤާނޫނާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންެނެރެންޖެހޭެއެކިެއެކިެއަމުރުތައްެނެރުމުގެެބާރާއިެ،
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލައަކާ ެނުވަތަ ެކަމަކާ ެގުޅިގެން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެޙާޟިރުކުރަންެ
ވާގޮތުގެ ެމަތިން ެޙާޟިރުކުރުމުގެ ެބާރާއިެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
ބޭނުންވާ ެމީހުންެ ،ޤާނޫނާ ެޤަވާޢިދާ ެއެއްގޮތް ެ
ޅޭގޮތުން ެކަމެއްގެ ެތެދު ެޙަޤީޤަތް ެހޯދުމަށްޓަކައިެ ،ބޭނުންެ
ހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލަތަކާ ެނުވަތަ ެކަމަކާ ެގު ެ
ސުވާލެއްެ ،ކޮންމެ ެވަގުތެއްގައި ެވިއަސްެ ،މައްސަލައާ ެގުޅުންހުރި ެކޮންމެ ެހެކިވެރިއަކާެ ،ނުވަތަ ެދެެ
ޚަޞްމުންކުރެ ެޚަޞްމަކާ ެކުރުމުގެ ެބާރާއިެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަކައަކާ ެނުވަތަ ެކަމަކާެ
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ގުޅޭގޮތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެފެންނަ ެކޮންމެ ެލިޔުމެއް ެހުށަހެޅުމަށް ެއަމުރުކުރުމުގެ ެބާރާއި ެމިފަދަ ެއެންމެހާެ
އިޚްތިޞާޞްތަކަކީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިގެންވާ ެއިޚްތިޞާޞްތަކެއްކަން ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ22ވަނަެމާއްދާގެެޞަރީޙަެނައްޞުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 145ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައިެ
ޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެޤާނޫނު ެމަނާކުރުމުގައިެ ،އަދި ެޝަރީޢަތުން ެބަލާ ެއެނޫންވެސް ެމައްސަލަތަކުގައިެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމާ ެނިންމުމަކީ ެއެންމެ ެފަހުގެ ެނިންމުން ެކަމަށާއި ެއަދި ެމީގެ ެއިތުރުން ެޤާނޫނުެ
ނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 20ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައިެ
މައްސަލައެއްގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމާ ެނިންމުމަކީ ެވެރިކަންހިންގާ ެފަރާތުންނާއި ެފުލުހުންގެ ެމައްޗަށްެ
އެކުލެވިގެންވާ ެސަލާމަތީ ެޚިދުމަތްތަކުންނާއިެ ،އެންމެހައި ެރައްޔިތުން ެއެމައްޗަށް ެތަބާވުން ެލާޒިމުެ
ނިންމުމެއްކަމަށް ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވުމުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނިންމުންތަކަކީެ ،އެއަށް ެއިޙްތިރާމްކޮށްެ
އެނިންމުންތަކުގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެގޮތުގެމަތިން ެޢަމަލުކުރުން ެލާޒިމްވާނެ ެނިންމުންތަކެއްކަމާއި ެއަދި ެއެެ
ކުންެ
ލުނުކުރުމުގެ ެއެއްވެސް ެއިޚްތިޔާރެއް ެއެއްވެސް ެޙައިޘިއްޔަތަ ެ
ތިން ެޢަމަ ެ
ނިންމުންތަކުގައިވާ ެގޮތުގެ ެމަ ެ
ގެެއެވެެ .
ފަރުދަކަށްވިޔަސްެމުއައްސަސާއަކަށްެވިޔަސްެލިބިގެންނުވާކަންެއެނ ެ
ެ -5ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެބާރުގެ ެއެންމެ ެއިސްފަރާތުގެެ
ހައިޘިއްޔަތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 141ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 144ވަނަެ
މާއްދާއާއިެެ 156ވަނަެމާއްދާއާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ 09ވަނަެމާއްދާެގެެ(ޅ)ެއާއިެެ11
ވަނަެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެެެ 3ވަނަެނަންބަރާއި ެެ 22ވަނަެމާއްދާގެެދަށުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
ލިބިދޭ ެބާރުގެ ެދަށުން ެ"ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެއަމިއްލަ ެއިސްނެގުމަކަށް ެހިންގާ ެ"ސުމޯޓޯ" ެޤަޟިއްޔާތައްެ
ހިންގުމުގައި ެޢަމަލުކުރާނެ ެއިޖުރާއީ ެޢުޞޫލުތައް ެބަޔާންކުރާ ެޤަވާޢިދު" ެމިނަމުގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެެ06
ށާފައިވާކަމާއިެ ،މިޤަވާޢިދުގެ ެެ 3ވަނަެ
ފެބްރުއަރީ ެެ 2014ގައި ެޤަވާޢިދެއް ެހަދައި ެއެއަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފަ ެ
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މާއްދާގައި ެދިވެހި ެރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތައް ެރައްކާތެރިކޮށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީ ެނެގެހެއްޓުމަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެއެންމެހައި ެސަރަޙައްދުތަކުގައި ެޤާނޫނުގެެ
ވެރިކަން ެކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެއަމިއްލަ ެއިސްނެގުމަށް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެބަލާެ
ވާޢިދުގެެ
މައްސަލައެއްެބެލުމުގައިެރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއުޞޫލުތައްެކަނޑައެޅިފައިވާކަމާއިެއޭގެތެރޭގައިެ:މި ެޤަ ެ
ދަށުން ެބަލަންޖެހޭ ެމައްސަލަތަކުގެ ެތެރެއިން ެމައްސަލައެއް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެބެލުމަށް ެނިންމާއިރުެ
ތްތައް ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލީހުންެ
ރީވާންޖެހޭ ެފަރާތް ެނުވަތަ ެފަރާ ެ
އެމައްސަލައަކާ ެގުޅިގެން ެޖަވާބުދާ ެ
ވާ ެމައްސަލަތަކާ ެގުޅިގެންެ
ކަނޑައެޅުމާއިެ ،އަދި ެމި ެޤަވާޢިދުގެ ެދަށުން ެބެލުމަށް ެކަނޑައެޅިފައި ެ
ގެ ެކަމަކާެ
ޖަވާބުދާރީކުރުވަންޖެހޭ ެއެންމެހައި ެފަރާތްތައް ެއެއީ ެފަރުދަކު ެކަމުގައިވިއަސް ެނުވަތަ ެދައުލަތު ެ
ޙަވާލުވެގެންހުރި ެފަރާތެއްކަމުގައިވިއަސް ެނުވަތަ ެއެނޫން ެއެހެން ެފަރާތެއް ެކަމުގައިވިއަސް ެޝަރީޢަތުގެެ
މުގެެފުރުޞަތުެދިނުންފަދަެއުޞޫލުތައްެކަނޑައެޅިެބަޔާންވެފައިވާކަންެ
މަޖިލީހަށްެޙާޟިރުކޮށްެޖަވާބުދާރީެވު ެ
އެެޤަވާޢިދަށްެބެލުމުންެއެނގެެއެވެެ ެ.
ެ -6އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެ"ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެއަމިއްލަ ެއިސްނެގުމަކަށް ެހިންގާެ
ވާޢިދު"ެގެެެ3ވަނަެ
"ސުމޯޓޯ"ެޤަޟިއްޔާތައްެހިންގުމުގައިެޢަމަލުކުރާނެެއިޖުރާއީެޢުޞޫލުތައްެބަޔާންކުރާެޤަ ެ
މާއްދާގައިވާެޢުޞޫލުތަކަށްެރިޢާޔަތްކުރުމުގެެގޮތުންެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެބަލާެމި ެމައްސަލައާެ
ގުޅިގެން ެޖަވާބުދާރީ ެކުރުވަންޖެހޭ ެފަރާތްތަކުގެ ެގޮތުގައި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެރައީސް ެފުއާދުެ
ތައުފީޤުއާއިެ ،އަދި ެއެކޮމިޝަނުގެ ެނާއިބު ެރައީސް ެއަޙުމަދު ެފަޔާޟް ެޙަސަނާއިެ ،އަދި ެއެކޮމިޝަނުގެެ
މެމްބަރުން ެކަމުގައިވާ ެޢަލީ ެމުޙައްމަދުމަނިކާއިެ ،މުޙައްމަދު ެފާރޫޤާއި ެމި ެފަރާތްތައް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
މިެ
ފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލީހުންެކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި ެއަދިެމި ެފަރާތްތައް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެ ެ
މިެ
ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެޙާޟިރުކޮށްެޖަވާބުދާރީވުމުގެެފުރުޞަތު ެޤާނޫނުގައިވާެގޮތުގެމަތިން ެ ެ
ފަރާތްތަކަށްެދެވިފައިވާކަންެއެނގެެއެވެެ.
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ެ -7މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިފައިވާ ެލިޔެކިއުންތަކަށް ެބަލާއިރުެ
އޭގެތެރޭގައި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމެމްބަރުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2013/SC-C/42
ހޭ ެގޮތުން ެދައްކާފައިވާެ
މުތަކާބެ ެ
ންތަކުގައި ެއައިސްފައިވާ ެއަޙްކާ ެ
ޤަޟިއްޔާ ެގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެގައިޑްލައި ެ
ކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޚަބަރުތައް ެހިމެނޭ ެޑޮކިއުމަންޓްތައް ެހިމެނިފައިވާއިރުެ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެެ
ދުމަނިކާއިެ
ރައީސް ެފުއާދު ެތައުފީޤު ެއާއި ެއަދި ެއެ ެކޮމިޝަނުގެ ެމެމްބަރުން ެކަމުގައިވާ ެޢަލީ ެމުޙައްމަ ެ
މުޙައްމަދު ެފާރޫޤާއި ެމިފަރާތްތަކުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމާއެކު ެކަނޑައަޅާފައިވާެ
ކާ ެއެއްގޮތަށް ެޢަމަލުކުރުމާ ެދެކޮޅުހަދާކަން ެދޭހަވާފަދަެ
ގައިޑްލައިންތަކުގައި ެއައިސްފައިވާ ެބައެއް ެކަންތައްތަ ެ
ގޮތަކަށް ެވާހަކަ ެދައްކާފައިވާ ެކަމާއި ެއަދި ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޤަޟިއްޔާެ
އެެ
ބިނާކޮށްފައިވާ ެއަސާސްތަކާމެދު ެޝައްކާ ެވަހުމް ެއުފެދޭ ެގޮތަށް ެވާހަކަދައްކާފައި ެވާކަން ެ ެ
ރުެ
ން ެއެނގެން ެއޮންނައި ެ
ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގައި ެއެމީހުން ެބުނިކަމަށް ެގެނެސްދީފައިވާ ެވާހަކަތަކަށް ެބެލުމު ެ
ތުގެެ
އެވާހަކަތަކަކީެ ،ޙަޤީޤަތާެޚިލާފުެވާހަކަތަކެއް ެކަމަށްބުނެެއެއާމެދުެޗެލެންޖުކޮށްެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީޢަ ެ
މަޖިލީހުގައި ެވާހަކަ ެދައްކާފައިނުވާކަން ެފާހަގަކުރެވޭއިރު ެމި ެބާވަތުގެ ެވާހަކަތަކަކީެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ޙުކުމްތަކަށާއި ެނިންމުންތަކަށް ެޢަމަލުކުރުމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެއަދި ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގައިެ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ެޢުޞޫލާ ެއެއްގޮތަށް ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކެއްކަމަށް ެނުބެލެވޭ ެކަމާއި ެއެހެންކަމުންެ
ގެނެސްދީެ،
އިެޤަދަރަށާއިެޙުރުމަތްތެރިކަމަށްެއުނިކަންެ ެ
މިފަރާތްތަކުގެެމިވާހަކަތަކަކީެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެހައިބަތާ ެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނިންމުންތަކާމެދު ެޢާންމުންގެ ެހިތްތަކުގައި ެޝައްކާއި ެވަހުމް ެއުފެދިގެންދާ ެގޮތަށްެ
ގެެއެވެެ ެ.
ދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކެއްކަމަށްެމެނުވީެނުވާނެކަންެއެނ ެ
ެ -8މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިފައިވާ ެލިޔެކިއުންތަކަށް ެބަލާއިރުެ،
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެެރައީސްެފުއާދުެތައުފީޤްެސޮއިކޮށް ެއެ ެކޮމިޝަނުންެެ 22ޑިސެމްބަރެެ2013
ގައިެއެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެއޮފީހަށްެފޮނުވާފައިވާެއެކޮމިޝަނުގެެނަންބަރުެެ 38-DB/32/2013/14ސިޓީެ
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ރުެެެެ
ހިމެނިފައިވާކަމާއި ެއެސިޓީގައި ެމުޅިންހެން ެވާހަކަދައްކާފައިވަނީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
އޔާގައިވާ ެގައިޑްލައިނުގައިެހިމެނޭެބައެއް ެއަޙްކާމުތަކަކީެއެއަށްެޢަމަލުެކުރެވޭނެެ
ެ 2013/SC-C/42ޤަޟި ް
އަޙްކާމުތަކެއްެނޫންކަމުގެެމައްޗަށްކަންެސިޓީއަށްެބެލުމުންެފެންނަންެއޮތުމުންެމިެސިޓީެއަކީވެސްެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެގައިޑްލައިނާ ެއެއްގޮތަށް ެޢަމަލުކުރުމާެ
ދެކޮޅަށްެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެވާހަކަދައްކާފައިވާެސިޓީއެއްކަމުންެމިެސިޓީއަކީވެސްެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެ
ހައިބަތާއިެކަރާމާތާއިެޙުރުމަތްެކެނޑޭގޮތަށްެލިޔެފައިވާެސިޓީއެއްކަންެސާފުކޮށްެއެނގެެއެވެެ ެ.
ނުެ
ެ -9ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2013/SC-C/11ޤަޟިއްޔާގައި ެ"ޤާނޫ ެ
ނަންބަރު ެ(ެ 4/2013ސިޔާސީ ެޕާޓީގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެ"މި ެޤާނޫނުގެެ
ން ެފަށާއިރު ެކޮމިޝަނުގައި ެރަޖިސްޓަރީ ެކުރެވިފައިވާ ެޕާޓީތަކުގެެ
މަޤްޞަދައްޓަކައި ެމި ެޤާނޫނަށް ެޢަމަލުކުރަ ެ
ތެރެއިންެ(ެ10,000ދިހަހާސް)ެމެންބަރުންެހަމަވާެޕާޓީތަކަކީެމިެޤާނޫނުގެެދަށުންެރަޖިސްޓަރީެކުރެވިފައިވާެ
ސީ ޕާޓީގެެ
މި ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ ،ސިޔާ ެ
ނެ ެއެވެެ ".މި ެފަދައިން ެ ެ
ޕާޓީތަކެއް ެކަމުގައި ެބެލެވޭ ެ
އެެ
ޤާނޫނުގެ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެ"ސިޔާސީ ެޕާޓީއެއް ެއުފެއްދުމަށް ެއެދި ެހުށަހަޅާ ެފަރާތުން ެ ެ
ޕާޓީއެއްގެ ެމެންބަރަކަށް ެވުމަށް ެއެދިފައިވާ ެމަދުވެގެން ެ(ެ 10,000ދިހަހާސް) ެމީހުންގެ ެސޮއި ެހޯދައިެ،
ކޮމިޝަނަށް ެހުށަހަޅަން ެވާނެއެވެެ "......މި ެފަދައިން ެމި ެމާއްދާގެ ެމި ެއަކުރުގައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެވާއިރު،
ގެެ
ސިޔާސީ ެޕާޓީ ެއުފައްދައިެ ،ހިންގައިެ ،ޕާޓީތަކުގެ ެޙަރަކާތްތަކުގައި ެބައިވެރިވުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ30ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއިންެކޮންމެެރައްޔިތަކަށްމެެކަށަވަރުެކޮށްދީފައިވާެ
ޙައްޤުެ ،މިނިވަން ެދީމިޤްރާޠީ ެމުޖްތަމަޢުތަކުގައި ެލިބިދެވޭ ެމިންވަރަށްވުރެ ެބޮޑަށް ެހަނިކުރެވިފައިވާކަންެ
އިސްވެބަޔާން ެކޮށްފައިވާ ެކަންކަމަށް ެބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮންނާތީެ ،ސިޔާސީ ެޕާޓީގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 8ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ށ) އާއި ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެ"ސިޔާސީ ެޕާޓީއެއް ެއުފެއްދުމަށް ެއެދިެ
ހުށަހަޅާެފަރާތުންެއެ ެޕާޓީއެއްގެެމެންބަރަކަށްވުމަށްެއެދިފައިވާެ،މަދުވެގެންެ(ެ 10,000ދިހަހާސް)ެމީހުންގެެ
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ސޮއިެހޯދައިެ،ކޮމިޝަނަށްެހުށަހަޅަންވާނެއެވެެ".މި ެފަދައިންެއޮންނަެއޮތުންެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 16ވަނަެ
ށްޓަކައި ެބާޠިލުކަމަށްެކަނޑައެޅުމާއެކުެ ،މިެޤަޟިއްޔާގައި ެފާހަގަކުރެވުނުެ
މާއްދާގެެ(ހ) ެއާއިެޚިލާފުވާެކަމަ ެ
ތިން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންެ
ގެމަ ެ
ނުކުތާތަކުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއުޞޫލުތަކާއި ެހަމަތަކާއި ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތު ެ
އެެޤާނޫނަށްެއިޞްލާޙުެގެނެސްެޢަމަލުކުރަންެފެށެންދެން ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެ144ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެއަށްެ
ރިޢާޔަތްކޮށްެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 4/2013ސިޔާސީ ެޕާޓީގެެޤާނޫނު) ެއަށްެޢަމަލުކުރަންެފެށުމުގެެކުރިންެ،
ސިޔާސީެޕާޓީެއުފެއްދުމަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފަރާތުންެއެެޕާޓީއެއްގެެމެންބަރަކަށްެވުމަށްެއެދިފައިވާެމަދުވެގެންެ
(ެ 3,000ތިންހާސް) ެމީހުންގެ ެސޮއި ެހޯދައިެ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަށް ެހުށަހެޅުމަށް ެއޮތް ެއޮތުންެ
ލުނުވެ ،ޢަމަލުކުރުން ެދެމިއޮންނާނެކަމަށް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެެ 07ފަނޑިޔާރުންގެ ެއިއްތިފާޤުންެ
ބާޠި ެ
ކަނޑައަޅައި ެޙުކުމް ެކޮށްފީމެވެެ ".މިފަދައިން ެޙުކުމް ެކޮށްފައިވަނިކޮށް ެއެ ެޙުކުމާ ެކަނޑައެޅިގެންެ
ޚިލާފުވާގޮތަށް ެެ 16ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2013އިންފެށިގެން ެެ 3މަސްދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެއެކިއެކި ެޕާޓީތަކަށްެ
(ެ 10,000ދިހަހާސް) ެމެންބަރުން ެހަމަކުރުމަށް ެނޯޓިސްދީ ެއެ ެޕާޓީތަކަށް ެއަންގާފައިވާކަން ެއިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަނުގެ ެނަންބަރު ެެ )2013/9/22) (A)DA/-2013/520ގެ ެޢިއުލާނުން ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ
އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުގެެމިެނިންމުމަކީެސުޕްރީމްެކޯޓުންެކޮށްފައިވާެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެޙުކުމަށްެ
ކަނޑައެޅިގެން ެޗެލެންޖުކޮށް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތާއި ެކަރާމާތާއި ެހައިބަތު ެގެއްލޭގޮތަށްެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެޢުޞޫލުތަކާ ެޚިލާފަށް ެއިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަނުންެކޮށްފައިވާެޢަމަލެއްކަންެއެނގެެއެވެެ ެ.
ނީެ
ެ -10ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/SC-C/11ޤަޟިއްޔާގައި ެޙުކުމް ެކޮށްފައިވަ ެ
ން ެކަމަށްވާއިރު ެއެ ެޙުކުމުގެ ެއެއްވެސް ެތަނެއްގައި ެ(ެ 30000ތިންހާސް)ެ
އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެފަދައި ެ
މީހުން ެހަމަނުވާ ެސިޔާސީ ެޕާޓީތައް ެއުވާލުމުގެ ެބާރު ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަށް ެލިބިގެންވާކަމަށްެ
ބުނެފައިނުވާއިރުެ ،ވަކި ެތާރީޚެއްގެ ެކުރިން ެ(ެ 30000ތިންހާސް) ެމީހުން ެހަމަނުވާ ެސިޔާސީ ެޕާޓީތައްެ
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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ޓިސްެދީފައިވާކަމާއިެއަދި ެ(ެ 30000ތިންހާސް) ެމީހުންެ
އުވާލެވޭނެ ެކަމަށްެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެނޯ ެ
ހަމަނުވާކަމަށްބުނެ ެބައެއް ެސިޔާސީ ެޕާޓީތައް ެެ 06ފެބްރުއަރީ ެެ 2014ގައި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުންެ
އުވާލާފައިވާކަންެމިކަމާެގުޅިގެންެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެލިބިފައިވާެރަސްމީެލިޔެކިއުންތަކުންެއެނގެންެއޮތުމުގެެ
ޟްެ
އިތުރުން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެރައިސް ެފުއާދު ެތައުފީޤާއި ެނާއިބު ެރައީސް ެއަޙުމަދު ެފަޔާ ެ
ންބަރުން ެކަމުގައިވާ ެޢަލީ ެމުޙައްމަދުމަނިކާއި ެމުޙައްމަދު ެފާރޫޤާއިެ
ޙަސަންއާއި ެއަދި ެއެކޮމިޝަނުގެ ެމެ ެ
މިފަރާތްތައް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދީފައިވާެ
ސް ެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެމިގޮތަށްެ
ންވެ ެ
ބަޔާންތަކުގައިެވެފައިވާެއިޢުތިރާފްތަކު ެ
ނިންމުމެއް ެނިންމާފައިވަނީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެނަންބަރު ެެ2013/SC-C/11
ވާ ެދޭހަވުމެއްގެ ެމައްޗަށްެކަމަށް ެބުނެފައިވާއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގެެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމުގައިވާ ެޢިބާރާތުން ެދޭހަ ެ
ޙުކުމުގައިވާ ެއެއްވެސް ެޢިބާރާތަކުން ެޞަރީޙަކޮށް ެނުވަތަ ެޞަރީޙަކޮށް ެނޫންނަމަވެސް ެ(ެ 30000ތިންހާސް)ެ
މީހުން ެހަމަނުވާ ެސިޔާސީ ެޕާޓިތައް ެއުވާލުމުގެ ެއެއްވެސް ެބާރެއް ެއެ ެޙުކުމުގެ ެދަށުން ެއިލެކްޝަންސްެ
އި ެނުވާއިރު(ެ 30000ެ ،ތިންހާސް) ެމީހުން ެހަމަނުވާ ެސިޔާސީެ
ކޮމިޝަނަށް ެލިބިގެންވާކަމަށް ެކަނޑައެޅިފަ ެ
ޕާޓީތައް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެއުވާލުމަށް ެނިންމާފައިވަނީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގައި ެޙުކުމް ެކޮށްފައިވާ ެގޮތުންކަމަށްބުނެ ެމެމްބަރުން ެވާހަކަ ެދައްކާފައިވަނީެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެހައިބަތާއިެކަރާމާތާއިެއަދިެއެކޯޓުގެެޙުރުމަތްެކެނޑިދާފަދަެގޮތަކަށްކަންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -11ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 86ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެބަލާއިރުެ :ސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
ހުށަހެޅިފައިވާެމައްސަލައަކާެނުވަތަެކަމަކާެގުޅޭގޮތުންެމިޤަވާޢިދުގެެދަށުންެކުރަންޖެހޭެއެންމެހައިެއަމުރުތައްެ
ކުރުމާއިެ،ޢަދުލު ެއިންޞާފުެޤާއިމްކޮށްެދެމެހެއްޓުމަށާއިެ،ޢަދުލުެއިންސާފުގެެބޭނުންެނަހަމަގޮތުގައިެހިފިޔަެ
އިެ،ސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅިފައިވާ ެމައްސަލައަކާއިެ
ނުދިނުމަށްޓަކައިެއަޅަންޖެހޭެފިޔަވަޅުތައްެއެޅުމުގެެބާރާ ެ
ނުވަތަެކަމަކާެގުޅޭެގޮތުންެޤާނޫނާއިެޤަވާޢިދާެއެއްގޮތަށްެކުރަންޖެހޭެއެންމެހައިެއަމުރުތައްެކުރުމާއިެ،ޢަދުލުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ސަފްޙާ  11ގެ 10

އިންސާފުެޤާއިމުކޮށްެދެމެހެއްޓުމަށާއިެޢަދުލުެއިންޞާފުގެެބޭނުންެނަހަމަެގޮތުގައިެހިފިޔަެނުދިނުމަށްޓަކައިެ
އަދި ،ޢަދުލު ެއިންޞާފުގެ ެދާއިރާގެ ެއިތުބާރު ެދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ެއަޅަންޖެހޭ ެފިޔަވަޅުތައް ެއެޅުމުގެ ެބާރާއިެ
މިޤަވާޢިދާއިެޢުޞޫލުތަކާއިެއެއްވެސްެފަރާތަކުންެޚިލާފުވެއްޖެނަމަެކޯޓުގެެއަމިއްލަެއިސްނެގުމަކަށްެ،ނުވަތަެ
މައްސަލާގައި ެހިމެނޭ ެފަރާތެއްގެ ެއެދުމުގެ ެމަތިން ެޢަދުލު ެއިންސާފު ެޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައިެ ،ނުވަތަ ެޢަދުލުެ
އިންޞާފުގެ ެބޭނުން ެނަހަމަ ެގޮތުގައި ެހިފިޔަ ެނުދިނުމަށްޓަކައި ެކޯޓަށް ެފެންނަ ެއަމުރެއް ެކުރުމުގެ ެބާރާއިެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުންެބަލާެމައްސަލަތަކާއިެޤަޟިއްޔާެތަކާެގުޅިގެންެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެޙާޟިރުކުރަންެބޭނުންވާެ
ވާެ
މީހުން ެޤާނޫނާ ެޤަވާޢިދާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެޙާޟިރުކުރުމުގެ ެބާރާއި ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައި ެ
ކަމެއްގެ ެތެދު ެހޯދުމަށް ެބޭނުންވާ ެސުވާލެއްެ ،އެ ެސުވާލަކީެ
މައްސަލައަކާއި ެނުވަތަ ެކަމަކާ ެގުޅޭ ެގޮތުން ެ ެ
ކޮންމެ ެސިފައެއްގައިެ ،ކޮންމެ ެވަގުތެއްގައި ެމައްސަލައާ ެގުޅުންހުރި ެނުވަތަ ެއެއްވެސް ެގުޅުމެއްނެތި ެކުރެވޭެ
ސުވާލެއްކަމުގައި ެވީނަމަވެސްެ،ކޮންމެެހެކިވެރިޔަކާއި ެދެޚަޞްމުންކުރެ ެޚަޞްމަކާއިެކުރުމުގެ ެބާރާއިެ ،އަދިެ
އެެމައްސަލައަކާެނުވަތަެއެެކަމަކާެގުޅޭގޮތުންެކޯޓަށްެފެންނަެކޮންމެެލިޔުމެއްެހުށަހެޅުމަށްެއަމުރުެކުރުމުގެެ
ބާރާއިެމިބާރުތަކަކީެ،ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެވިރާސީެބާރުތަކުގެެގޮތުގައިެލިބިދީފައިވާެބާރުތަކެއްކަންެއެނގެއެވެެ ެެ.
ެ -12މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައިެ
އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުގެެރައީސްެފުއާދުެތައުފީޤުެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކުގައިެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ
ެ 2013/SC-C/42ޤަޟިއްޔާ ެގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެގައިޑްލައިންތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެޢަމަލުކުރުމާ ެދެކޮޅަށްެ
ފާޅުގައިެވާހަކަެދައްކާފައިވާކަމާއިެއަދިެމިފަދަެމައްސަލައެއްެސުޕްރީމްެކޯޓުންެބެލުމާމެދުެއިޢުތިރާޟުކޮށްެ
ވާހަކަދައްކާެފައިވާކަންެއެނގެއެވެެ .

މިެމައްސަލަެނިންމަންެފެންނަގޮތްެ :
ެ
އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެދުސްތުރީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބަލާއިރުެ،
ޑޭގޮތަށް ެއިލެކްޝަންސްެ
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ޟްެ
ކޮމިޝނުގެ ެރައީސް ެފުއާދު ެތައުފީޤު ެއާއި ެއަދި ެއެ ެކޮމިޝަނުގެ ެނާއިބު ެރައީސް ެއަޙުމަދު ެފަޔާ ެ
ދުމަނިކާއި ެމުޙައްމަދު ެފާރޫޤުެ
ޙަސަންއާއި ެއެ ެކޮމިޝަނުގެ ެމެންބަރުންކަމުގައިވާ ެޢަލީ ެމުޙައްމަ ެ
ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ެފާހަގަވާތީ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 88ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެެ 1ވަނަެ
ނަންބަރުގައިވާެގޮތުގެމަތިންެސުޕްރީމްެކޯޓުންެއެެމީހުންނާމެދުެފިޔަވަޅުެއެޅިދާނެކަމަށްެފެނެއެވެ.
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