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ެ

ޞާ ެ
ެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ

 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2017/SC-E/09 :
ން
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަ ެ
ށި
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:ޙުސައިންެޖަބީންެ،އޯޝަންރީޑްެެ/ތެ.ވިލުފު ެ
ޅޭ
ގެެބާވަތްެ:ލޯކަލްެކައުންސިލްތަކުގެެއިންތިޚާބާގު ެ
 މައްސަލައި ެ
 މައްސަލަ ެއައިގޮތްެ :އިންތިޚާބަށް ެކުރިމަތިލުމުގެ ެޝަރުޠާބެހޭ ެގޮތުން ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅުމުގެެ
ން
ހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ13ެ:އެޕްރީލްެ2012
ޚްެ16ެ:އެޕްރީލްެ2012
 ރަޖިސްޓްރީެކުރެވުނުެތާރީ ެ
 ނިމުނުެތާރީޚްެ23ެ:އެޕްރީލްެެ 2012
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި14:43ެ:
މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ :އުއްތަމަ ެފަނޑިޔާރު ެޢަބްދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރުެ
ދުﷲެ،
ޢަބްދުﷲ ެޢަރީފް ،ފަނޑިޔާރު ެޢަލީ ެޙަމީދު ެމުޙައްމަދުެ ،ފަނޑިޔާރު ެއާދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބް ެ
ދީ ެ
ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބްދުﷲެދީ ެ
ެ
ެ
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ޞާ
 މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
ށީ ެރަށުެ
ގެ ެއިންތިޚާބު ެެ 2012ގައި ެތެ .ވިލުފު ެ
މި ެޤަޟިއްޔާއަކީ ެލޯކަލް ެކައުންސިލްތަކު ެ
ކައުންސިލްގެ ެމެންބަރުކަމަށް ެކުރިމަތިލައިފައިވާ ެތެ .ވިލުފުށީ ެއޯޝަންރީޑްެ ،ޙުސައިން ެޖަބީން ެ(ދިވެހިެ
ރައްޔިތެއްކަން ެއަންގައިދޭ ެކާޑު ެނަންބަރު ެެ )A048617އަކީ ެތެ .ވިލުފުށީ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 19/N2C/2016ޤަޟިއްޔާއިން ެއަމުރަށް ެނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ެކުށް ެސާބިތުވެެ ،ޙުކުމްެ
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ެމީހަކަށްވެފައިެ ،އެއްވެސް ެޖިނާއީ ެކުށެއް ެކުރިކަން ެސާބިތުވެެ ،ޙުކުމެއްެ
ތަންފީޛުކުރަމުންދާެމީހެއްކަމަށްެޝަރީޢަތަށްެސާބިތުވެފައިވުމަކީެލޯކަލްެކައުންސިލްތަކުގެެއިންތިޚާބުގައިެ
ވާދަކުރުމުގެ ެޙައްޤުެގެއްލިގެންދާކަމެއް ެކަމަށް ެޤާނޫނުެނަންބަރު ެ(ެ 10/2010ލޯކަލްެކައުންސިލްތަކުގެެ
ނުގެ ެެ 12ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
އިންތިޚާބުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށް ެެ 4ވަނަ ެއިޞްލާޙު ެގެނައުމުގެ ެޤާނޫ ެ
ވާތީެ ،ތެ .ވިލުފުށީ ެއޯޝަންރީޑްެ ،ޙުސައިން ެޖަބީނަކީ ެލޯކަލް ެކައުންސިލްތަކުގެެ
ކަނޑައަޅައިފައި ެ
އިންތިޚާބު ެެ 2012ގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޝަރުޠު ެފުރިހަމަނުވާ ެމީހެއްކަމަށް ެބުނެެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2011/SC-A/01ޤަޟިއްޔާއިންެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނުގެެެ21
ވާ ެފަހުން ެއިންތިޚާބަށް ެކުރިމަތިލުމަށް ެއެދިފައިވާެ
ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކުރާ ެެ 44ގަޑިއިރު ެފާއިތު ެ
މީހެއްގައިެފުރިހަމަވުންެޤާނޫނުންެލާޒިމްކޮށްފައިވާެޝަރުޠެއްެފުރިހަމަނުވާކަމުގެެމަޢުލޫމާތުެލިބިއްޖެނަމަެ
އެ ެމީހެއްގެ ެކެންޑިޑެސީ ެބާޠިލްކޮށްދިނުން ެއެދި ެކަމާބެހޭ ެޝަރުޢީ ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށްެ
ކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއުޞޫލަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ ،ޙުސައިން ެޖަބީންގެ ެކެނޑިޑެސީއަކީ ެބާޠިލްެ
ކެނޑިޑެސީއެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައިދިނުން ެއެދިެ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެފަރާތުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެބެލިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ ެ.
ެ
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އްެެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ގަކުރެވު ެ
 ފާހަ ެ
ެެެެެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކައިފައިވާެ
ވާހަކަތަކަށާއިެ ،ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔުންތަކަށާއިެ ،މިބާވަތުގެ ެމައްސަލަތަކާ ެގުޅިގެންެ
އިފައިވާ ެނިންމުންތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،ކަމާބެހޭ ެޤާނޫނުތަކަށާއިެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމަ ެ
ގެ ެބެލެނިވެރިކަމުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިގެންވާ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޤާނޫނު ެ
ނަޒަރަކުންެވިސްނައި ެބެލިއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންނަށްެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ .
ލާ ެމީހެއްގައިެ
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ލޯކަލް ެކައުންސިލެއްގެ ެމެންބަރުކަމަށް ެކުރިމަތި ެ
އަންނަނިވި ެޝަރުޠުތައް ެފުރިހަމަވާންވާނެ ެކަމަށް ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ(ެ 10/2010ލޯކަލްެކައުންސިލްތަކުގެެ
ވާެ
އިންތިޚާބުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ12ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެސާފުބަހުންެބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެފާހަގަކުރެވިފައި ެ
އިރުެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ 10/2010ގެ ެެ 12ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެެ 4ގައި ެ"އެއްވެސްެ
ޖިނާއީ ެކުށެއް ެކުރިކަން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވެެ ،ޙުކުމެއް ެތަންފީޛުކުރަމުންދާ ެމީހަކު ެކަމުގައި ެނުވުން"ެ
މިފަދައިންެކަނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވުމެވެެ .
ލްެ
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ 2012ެ ،ވަނަ ެއަހަރު ެބޭއްވުމަށް ެހަމަޖެހިފައިވާ ެލޯކަ ެ
މަ ެނުވާކަމަށްބުނެެ ،އިލެކްޝަންސްެ
ކައުންސިލްތަކުގެ ެއިންތިޚާބުގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޝަރުޠު ެފުރިހަ ެ
ކޮމިޝަނުގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެތެ .ވިލުފުށީ ެއޯޝަންރީޑްެ ،ޙުސައިން ެޖަބީނަކީ ެއަމުރަށްެ
ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ެކުށް ެސާބިތުވުމާ ެގުޅިގެން ެތެ .ވިލުފުށީ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
އިެ
ެ 19/N2C/2016ޤަޟިއްޔާއިން ެ(ެ 04ހައެއް) ެމަސްދުވަހަށް ެގޭގައި ެބަންދުކުރުމަށް ެކަނޑައަޅަ ެ
ގެެ
ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ެމީހެއްކަންެ ،ތެ .ވިލުފުށީ ެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 19/N2C/2016ޤަޟިއްޔާ ެ
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ންދާކަންެ،
ޙުކުމުންެއެނގެންެއޮތްއިރު ،ޙުސައިންެޖަބީނުގެެމައްޗަށް ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެތަންފީޛުކުރަމު ެ
އެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ންވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 11/2004އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމުެ
ެ(ނ) ެތި ެ
ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެޞަރީޙަ ެޢިބާރާތުންެ ،އިންތިޚާބަށް ެކުރިމަތިލުމަށް ެއެދޭމީހާެ
އެކަންެބަޔާންކޮށްެހުށަހަޅާެލިޔުންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނަށްެލިބޭތާެގިނަވެގެންެެ44ގަޑިއިރުގެެތެރޭގައިެ
އެ ެމީހެއްގެ ެހުށަހެޅުން ެޤަބޫލުކުރިކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެއެ ެމީހަކަށްެ
ލިޔުމަކުން ެއަންގަންވާނެ ެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮންނަކަމާއިެ 22 ،ޖަނަވަރީ ެެ 2012ގައި ެތެ .ވިލުފުށީެ
އޯޝަންރީޑްެ ،ޙުސައިން ެޖަބީން ،ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ެޑިމޮކްރެޓިކް ެޕާޓީގެ ެކެންޑިޑޭޓެއްގެ ެހައިސިއްޔަތުންެ
ބަށް ެކުރިމަތިލުމަށް ެއެދޭެ
ކަލް ެކައުންސިލްތަކުގެ ެއިންތިޚާ ެ
ެ 2012ވަނަ ެއަހަރު ެބޭއްވުމަށް ެހަމަޖެހިފައިވާ ެލޯ ެ
އިފައިވާކަމާއިެ ،ތެ.ވިލުފުށީެއޯޝަންރީޑްެ،ޙުސައިންެ
ޝަންގެެއިދާރާއަށްެހުށަހަޅަ ެ
ފޯމުެއިލެކްޝަންސްެކޮމި ެ
ޖަބީނަށްެ ،އެ ެފަރާތުން ެލޯކަލް ެކައުންސިލްތަކުގެ ެއިންތިޚާބުގައި ެބައިވެރިވުމަށް ެހުށަހެޅި ެކެންޑިޑެސީެ
ނަށްެ
ޤަބޫލުކޮށްެ 13ެ ،ޖަނަވަރީ ެެ 7132ގައި ެއެކަން ެތެ .ވިލުފުށީ ެއޯޝަންރީޑްެ ،ޙުސައިން ެޖަބީ ެ
އަންގައިފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ެ(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ޙުސައިން ެޖަބީނަކީ ެތެ .ވިލުފުށީ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެެ
މްެ
ނަންބަރުެެ 19/N2C/2016ޤަޟިއްޔާއިން ެހަމަސްެދުވަހަށްެގޭގައިެބަންދުކުރުމަށް ެޙުކުމްކުރެވިެއެެޙުކު ެ
ންނަެމީހަކަށްެވާތީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެެ10/2010ގެެެ12ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެެ4
ތަންފީޛުކުރެވެމުންެއަ ެ
ވަނަެނަންބަރުގައިެބުނާެޝަރުޠުެޙުސައިންެޖަބީންގެެކިބައިންެއުނިވެފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.

ެ
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ޙުކުމްެ :
ތިން ެހުރުމާއެކުެ ،ތެ .ވިލުފުށީ ެއޯޝަންރީޑްެ،
ެއިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެސަބަބުތައް ެއެގޮތުގެމަ ެ
ޙުސައިންެޖަބީނަކީެ،ތެ.ވިލުފުށީެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ19/N2C/2016ޤަޟިއްޔާއިންެހަމަސްެ
ދުވަހުގެ ެމުއްދަތަށް ެގޭގައި ެބަންދުކުރުމަށް ެެ 04އެޕްރީލް ެެ 2012ގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމެއްެ
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ެމީހަކަށް ެވާތީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 1/2012ލޯކަލް ެކައުންސިލްތަކުގެ ެއިންތިޚާބުގެެ
ނު(ެގެެދަށުންެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ10/2010ގެެެ12ވަނަެ
ޤާނޫނުެއަށްެެ4ވަނަެއިޞްލާޙުެގެނައުމުގެެޤާނޫ ެ
މާއްދާގެެ(ހ)ެއަށްެގެނެވުނުެއިޞްލާޙުގައި"ެ ،ލޯކަލްެކައުންސިލެއްގެެމެންބަރުކަމަށްެކުރިމަތިލާެމީހެއްގައިެ
އަންނަނިވި ެޝަރުޠުތަށް ެފުރިހަމަ ެވާންވާނެއެވެ" ެމިފަދައިން ެބުނުމަށްފަހު ެއެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެެ 4ވަނަެ
ނަންބަރުގައި ެ"އެއްވެސް ެޖިނާއީ ެކުށެއް ެކުރިކަން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވެެ ،ޙުކުމެއް ެތަންފީޛުކުރަމުންދާެ
އިެ
މީހަކުެކަމުގައިެނުވުން"ެމިފަދައިންެ ެއޮންނަެއޮތުމުގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެ 2012ެ،ވަނަެއަހަރުގެ ެމެ ެ
މަހުގެެެ 04ވަނަެދުވަހުެބޭއްވުމަށްެހަމަޖެހިފައިވާެލޯކަލް ެކައުންސިލްތަކުގެެއިންތިޚާބު ެގައިެކެނޑިޑޭޓެއްގެެ
ޙައިޘިއްޔަތުން ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤު ެތެ .ވިލުފުށީ ެއޯޝަންރީޑްެ ،ޙުސައިން ެޖަބީނަށް ެލިބިގެން ެނުވާކަމަށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިެޙުކުމްެކޮށްފީމެވެ.
ެ ެ
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