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ެ
ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2012/SC-E/18ެ:
ލާެ/ދެ.ކުޑަހުވަދޫެ
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:ޝާޠިރުެޢަބްދުއްރަޙްމާން ،ބޯގަންވި ެ
ން
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަ ެ
ޅޭ
ލްތަކުގެެއިންތިޚާބާގު ެ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ލޯކަލްެކައުންސި ެ
 މައްސަލަ ެއައިގޮތްެ :އިންތިޚާބަށް ެކުރިމަތިލުމުގެ ެޝަރުޠާބެހޭ ެގޮތުން ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅުމުގެެ
ން ެ
މު ެ
ހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯ ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ11ެ:ޖުލައިެ2012
 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ01ެ:އޯގަސްޓްެެ 2012
 ނިމުނުެތާރީޚްެ03ެ:ޑިސެމްބަރެެ 2012
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި11:55ެ:
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސް:
ދުﷲެސަޢީދުެ،ފަނޑިޔާރުެޢަބްދުﷲެ
އުއްތަމަެފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެފާއިޒުެޙުސައިންެ،ފަނޑިޔާރުެޢަބް ެ
ޢަރީފް ،ފަނޑިޔާރު ެޢަލީ ެޙަމީދު ެމުޙައްމަދުެ ،ފަނޑިޔާރު ެއާދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބްދުﷲެެެެެެެ،
ނު
ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބްދުﷲެދީދީެ،ފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާ ެ
ެ
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ޞާ
މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
މިޤަޟިއްޔާއަކީ ެލޯކަލް ެކައުންސިލްތަކުގެ ެއިންތިޚާބު ެެ 2011ގައި ެދެ .ކުޑަހުވަދޫެ
ންބަރުކަމަށްެހޮވިފައިވާެދެ.ކުޑަހުވަދޫެ،ފަލަކްެ(ދެ.ގެމެންދޫެ،މުގުރިގެ)ެ
ދާއިރާއިންެއަތޮޅުެކައުންސިލްގެެމެ ެ
ދުގެ ެމައްޗަށް ެ(ދިވެހިެރައްޔިތެއްކަންެއަންގައިދޭެކާޑު ެނަންބަރުެެ)A 082259ކުރީގެެ
އިސްމާޢީލް ެސަޢީ ެ
ފުލުސް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 686/FC/84ގެ ެޤަޟިއްޔާއިން ެޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ެކުށް ެޝަރީޢަތަށްެ
ދުގެެލޯކަލްެކައުންސިލްެމެންބަރުކަންެބާޠިލުވާނެކަމެއްެކަމަށްެބުނެެ،
ސާބިތުވެފައިވުމަކީެ،އިސްމާޢީލްެސަޢީ ެ
ށްެ
ންގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަ ެ
ލާ ެޝާޠިރު ެޢަބްދުއްރަޙްމާ ެ
ދެ .ކުޑަހުވަދޫެ ،ބޯގަންވި ެ
ހުށަހެޅުމުންެބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .
އް
ވުނުެނުކުތާތަ ެ
 ފާހަގަެކުރެ ެ
މި ެމައްސަލައާއި ެގުޅިގެން ެދެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާެ
ވާހަކަތަކަށާއިެ ،ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔުންތަކަށާއިެ ،މިބާވަތުގެ ެމައްސަލަތަކާގުޅިގެންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުންތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،ކަމާބެހޭ ެޤާނޫނުތަކަށާއިެ،
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެލިބިގެންވާެޤާނޫނުއަސާސީއާއިެޤާނޫނުގެެބެލެނިވެރިކަމުގެެމައްޗަށްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެ
ރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެ
ނަޒަރަކުން ެވިސްނައިބެލިއި ެ
ފާހަގަކުރެވިފައިެވެއެވެެ .
ލާ ެމީހެއްގައިެ
ންބަރުކަމަށް ެކުރިމަތި ެ
ކަމަކީެ ،ލޯކަލް ެކައުންސިލެއްގެ ެމެ ެ
(ހ) ެފުރަތަމަ ެ ެ
އަންނަނިވި ެޝަރުޠުތަށް ެފުރިހަމަވާންވާނެކަމަށް ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 10/2010ލޯކަލް ެކައުންސިލްތަކުގެެ
އިންތިޚާބުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 12ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބުނުމާއިއެކު ެއަންނަނިވި ެޙާލަތްތަކުގެ ެތެރެއިންެ
ޙާލަތެއްގައިވާެމީހަކަށްެ،ލޯކަލްެކައުންސިލްެއިންތިޚާބުގައިެބައިވެރިެނުވެވޭނެކަމަށްެއެެމާއްދާގެެ(ނ)ެގައިެ
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ކޮށްފައިވާކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރުެ،ބުނެވިދިޔަެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ 10/2010ގެެެ12
ސާފުބަހުންެބަޔާން ެ
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގެ ެެ 4ގައި ެ"އިސްލާމްދީނުގައި ެޙައްދެއް ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެކުށެއް ެނުވަތަ ެޚިޔާނާތުގެެ
ކުށެއް ެނުވަތަ ެރިޝްވަތުގެ ެކުށެއް ެނުވަތަ ެމަސްތުވާތަކެތީގެ ެވިޔަފާރިކުރުމުގެ ެނުވަތަ ެމަސްތުވާތަކެތިެ
ބޭނުންކުރުމުގެ ެކުށެއް ެކުރިކަން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވެފައިވާ ެމީހެއްކަމުގައިވުން" ެމިފަދައިން ެކަނޑައަޅާެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެފާހަގަކުރެވިފައިެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްމާޢީލް ެސަޢީދުގެ ެދާއިމީ ެއެޑްރެސް ެދެ .ގެމެންދޫ ެމުގުރިގެެ،
އިން ެދެ .ކުޑަހުވަދޫ ެފަލަކް ެއަށް ެބަދަލުވެފައިވާކަމާެ ،ކުރީގެ ެފުލުސް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 84/FC/686
ޤަޟިއްޔާެސުޕްރީމްެކޯޓުންެބަލައިެދިރާސާކުރިއިރުެ،އެެޤަޟިއްޔާއަކީެދެ.ގެމެންދޫެމުގުރިގެެއިސްމާޢީލްެ
ސަޢީދުގެ ެމައްޗަށް ެދަޢުވާލިބޭ ެޤަޟިއްޔާއެއްކަމާއިެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއިން ެއިސްމާޢީލް ެސަޢީދުގެ ެމައްޗަށްެ
ޙިޔާނާތުގެެކުށްެސާބިތުވެފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
ތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،މީލާދީ ެސަނަތުން ެެ 2011ވަނަ ެއަހަރުގެ ެފެބްރުއަރީ ެމަހުގެ ެެ5
(ނ) ެ ެ
ންެ
ވަނަެދުވަހުެބޭއްވިެލޯކަލްެކައުންސިލްތަކުގެެއިންތިޚާބުެެ2011ގައިެބައިވެރިވެެދެ.ކުޑަހުވަދޫެދާއިރާއި ެ
ދަކީ ެޙިޔާނާތުގެ ެކުށްެ
ސަޢީ ެ
އަތޮޅު ެކައުންސިލުގެ ެމެންބަރުކަމަށް ެހޮވިފައިވީނަމަވެސްެ ،އިސްމާޢީލް ެ ެ
ރު ެ 84/FC/686ގެެޤަޟިއްޔާއިންެ(ެ1އެކެއް)ެއަހަރުެ
ސާބިތުވުމާގުޅިގެންެކުރީގެެފުލުސްެކޯޓުގެެނަންބަ ެ
ރު 84/FC/686
ލުމަށްެޙުކުމްކޮށްފައިވާެމީހެއްކަންެކުރީގެެފުލުސްެކޯޓުގެެނަންބަ ެ
ދުވަހުގެެމުއްދަތަށްެއަރުވާ ެ
އޔާގެ ެޙުކުމަށް ެބަދަލުެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުން ެއެނގެން ެއޮތްއިރު ެއެ ެޤަޟި ް
އައިސްފައިނުވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ރ)ެހަތަރުވަނަެކަމަކީެ،މީލާދީެސަނަތުންެެ 2011ވަނަެއަހަރުގެެފެބްރުއަރީެމަހުގެެެ5
ވަނަެދުވަހުެބޭއްވިެލޯކަލްެކައުންސިލްތަކުގެެއިންތިޚާބުގައިެދެ .ކުޑަހުވަދޫެދާއިރާގެެއަތޮޅު ެކައުންސިލްގެެ
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ދުގެ ެމައްޗަށް ެޚިޔާނާތުގެ ެކުށް ެޝަރީޢަތަށްެ
މެންބަރުކަމަށް ެހޮވިފައިވީނަމަވެސްެ ،އިސްމާޢީލް ެސަޢީ ެ
ސާބިތުވެފައިވީހިނދުެ ،މި ެއިންތިޚާބުގައި ެވާދަކުރާ ެކެންޑިޑޭޓުންގެ ެކިބައިގައި ެހުރުން ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
ެ 10/2010ގެ ެެ 12ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގެ ެެ 4ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެބުނެފައިވާ ެޚިޔާނާތުގެ ެކުށެއްެ
ޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވެފައިވާ ެމީހެއްކަމުގައި ެނުވުމުގެ ެޝަރުޠުެ ،ދެ .ކުޑަހުވަދޫެ ،ފަލަކް ެ(ދެ .ގެމެންދޫެ/
ރު 84/FC/686
ދުގެެކިބައިގައިެފުރިހަމަނުވާކަންެކުރީގެެފުލުސްެކޯޓުގެެނަންބަ ެ
މުގުރިގެ)ެއިސްމާޢީލްެސަޢީ ެ
ޤަޟިއްޔާއިން ެސާބިތުވެ ެއެނގެން ެއޮންނާތީެ ،އިސްމާޢީލް ެސަޢީދަކީ ެލޯކަލް ެކައުންސިލްތަކުގެ ެއިންތިޚާބުގެެ
މެންބަރުކަމަށްެކުރިމަތިލީއިރުވެސްެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ 10/2010ގެެެ 12ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެގެެެ 4ގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާެޝަރުތުެފުރިހަމަނުވާެމީހެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
ެ
ޙުކުމްެ :
ެއިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެސަބަބުތައް ެއެގޮތުގެ ެމަތިން ެހުރުމުގެ ެއިތުރަށް ެމިބާވަތުގެެ

ބރުެެެެެެެެެެެ
ނން ަ
ގެ ަ
ކޓު ެ
މައްސަލަތަކުގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ެއުޞޫލު ެދިވެހިރާއްޖޭ ެސުޕްރީމް ެ ޯ
ެ 2011/SC-E/04ޤަޟިއްޔާއާއިެ ،ނަންބަރު ެެ 2011/SC-E/06ޤަޟިއްޔާއިން ެކަނޑައެޅިެ
ކަނޑައެޅުމުގައިެ ،ލޯކަލް ެކައުންސިލްތަކުގެ ެއިންތިޚާބުގައި ެވާދަކުރާ ެކެންޑިޑޭޓުންގެ ެކިބައިގައި ެހުރުންެ
ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ 10/2010އިން ެލާޒިމްކުރާ ެއެއްވެސް ެޝަރުޠެއް ެފުރިހަމަނުވާ ެފަރާތެއް ެއެެ
ކަމުގައިވިއަސްެ ،އެ ެފަރާތަކީ ެލޯކަލް ެކައުންސިލްގެެ
އިންތިޚާބުގައި ެވާދަކޮށް ެމެންބަރުކަމަށް ެހޮވިފައިވީ ެ ެ
ވި
ލާ ،އެ ެދާއިރާއަކުން ެއެ ެފަރާތެއް ެއިންތިޚާބު ެ
ޠު ެހަމަނުވާ ެފަރާތެއްކަމަށް ެބަ ެ
މެންބަރުކަމަށް ެޝަރު ެ
އަޅާފައިވާތީެ ،ދެ .ކުޑަހުވަދޫެ ،ފަލަކް ެއިސްމާޢީލްެ
ގޮތުން ެބާޠިލުވާނެކަމަށް ެކަނޑަ ެ
އިންތިޚާބުވުން ެޤާނޫނީ ެ
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ކީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ 10/2010ގެ ެދަށުން ެއިންތިޚާބުވެފައިވާ ެދެ .އަތޮޅު ެއަތޮޅު ެކައުންސިލްގެެ
ސަޢީދަ ެ
މެންބަރެއްކަމަށްެޤާނޫނީގޮތުންެބެލެވޭނެެތަނެއްެނެތްކަމަށްެޙުކުމްެކޮށްފީމެވެެ .
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