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ނަންބަރު2013/SC-SJ/12 :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2013ގެ ފުރަތަމަ ބުރު  9ނޮވެމްބަރ  2013ވާ ހޮނިހުރު ދުވަހު
ބޭއްވުމަށްފަހު ،މި އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން 10
ނޮވެމްބަރ  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބާއްވާނެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކޮށް ،އެކަމުގެ
އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަމުންދާތީ ،މިހާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް 10
ނޮވެމްބަރ  2013ވަނަ ދުވަހު ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ބާއްވައިފިނަމަ ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ
ބުރުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރާ
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއް ނިގުޅައިގަނެވިދާ ގޮތަށް އަދި
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަމާބެހޭ މާއްދާތަކާއި ،އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތާއި
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2013/SC-C/42ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
އަޙުކާމުތަކާއި ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފުވާނެކަމަކަށްބުނެ ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2013ގެ ދެވަނަ ބުރު 10
ނޮވެމްބަރ  2013ގައި ބޭއްވުން ހުއްޓުވައިދިނުން އެދި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ
 113ވަނަ މާއްދާއާއި 144 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 11 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1އާއި ( )3ގެ
ދަށުން ސ .ހިތަދޫ ލާމިގެ  /މ .ރީމާވިލާ މޫސާ އަންވަރާއި ގ .ވަށަފަރު  /ނަހާރި މާލެ އަޙްމަދު
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ޣާލިބާއި ،މި ދެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލިޓިގޭޝަންގެ
މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށާއި
މައްސަލައިގެ ދެފަރާތުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ
ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު،
 9ނޮވެމްބަރ  2013ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ
ބުރުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ނުކުރެވޭ ކަމާއި އަދި އެނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރެވޭ ވަގުތެއް ކަނޑައެޅިގެން
ބުނަންނޭނގޭ ކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތްހިނދު ،އަދި އެނަތީޖާގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2013ގެ ދެވަނަ ބުރު ބޭއްވުމަށްވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ހަޖައްސާފައިވަނީ

މިއަދު  10ނޮވެމްބަރ  2013ކަމުގައިވިއަސް  9ނޮވެމްބަރ  2013ގައި ރާއްޖޭގައި

ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާ ވަގުތާއި އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
2013ގެ ދެވަނަ ބުރު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ  10ނޮވެމްބަރ 2013
ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2013ގެ ދެވަނަ ބުރުގެ
ވޯޓުލުން ފެށުމަށް ވަކި ގަޑިއެއް އަދި މިހާތަނަށްވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި
ނުވާކަމާއި

މިކަންކަން

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުގެ

ބަހުން

ސާފުކޮށް

އިންތިޚާބުތަކުގައި އާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓުތަކުގައި
ޤާނޫނުއަސާސީގެ

26

ވަނަ

މާއްދާގެ

ދަށުން

ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ

އެނގެންއޮތް

ހިނދު،

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤަކީ

އަސާސީ

ޙައްޤެއްކަމަށްވާއިރު

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  170ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން އިންތިޚާބުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު
ވޯޓު ނެގުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކުރުމާއި އެ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ކަންތައްތަކަށް
މަގުފަހިކުރުމާއި އަދި އިންތިޚާބުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓުތަކުގެ ކަންތައްތައް
ހިނގަނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ،ބިރުވެރިކަމެއް ،ބިރުދެއްކުމެއް ތަޅާފޮޅުމެއް ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް އަދި
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ކޮރަޕްޝަނެއްނެތި މިނިވަންކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުވޭގޮތަށްކަން
ކަށަވަރުކުރުމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަން އެނގެންއޮންނަ ހިނދު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2013ގެ ފުރަތަމަ ބުރު ބޭއްވުމަށްފަހު އެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު
ނ ު
ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަކީ ،ޤާ ޫ
ސ ެގާ 26ވަނަ މާއްދާއިން
ނ ައސ ީ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤު އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިގަނެވޭފަދަ އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއްނޫންކަން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބެލުމުން ސާފުކޮށް އެނގެންއޮންނާތީއާއި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2013ގެ ފުރަތަމަ ބުރު  9ނޮވެމްބަރ  2013ގައި ބޭއްވުމަށްފަހު،
އެދުވަހާ ޖެހިގެން އަންނަ  10ނޮވެމްބަރ  2013ގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2013ގެ ދެވަނަ ވަނަ ބުރު
ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ  11ނޮވެމްބަރ  2013ގެ ކުރިން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2013ގެ ދެވަނަ ބުރު ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ ދިވެހި ޤައުމު ޤާނޫނީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް
ވަދެގެން ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވުންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް
އެކަމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2013/SC-C/42ޤާޟިއްޔާއާއި އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
 2013/SC-C/47ޤަޟިއްޔާއިން މިހާރު ދުސްތޫރީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކަމަށް ޙައްލު
ހޯދައި ދެވިފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވާތީ،
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2013ގެ ދެވަނަ ބުރު  10ނޮވެމްބަރ  2013ގައި ބޭއްވުން
ފަސްކުރުމަށާއި ،އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2013ގެ ދެވަނަ ބުރު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
މީގެކުރީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚް ކަމުގައިވާ  16ނޮވެމްބަރ  2013ގެ ތާރީޚަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
 2013ގެ ދެވަނަ ބުރު ބޭއްވުމަށް އެކަށީގެންވާ ތާރީޚެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2013ގެ
ދެވަނަ ބުރު  16ނޮވެމްބަރ  2013ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
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ޤާނޫނުއަސާސީގެ  144ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ދަޢުލަތުގެ
ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
 07މުޙައްރަމް 1435
 10ނޮވެމްބަރ 2013
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