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ފަނޑިޔާރު އަޙުމަދު ފާއިޒު ޙުސައިންގެ ތަފާތުވި ރައުޔު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2009/HC-I-SH/01ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމު ކޯޓުގައި
އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ހުށަހެޅުމުން ބޭއްވުނު އިޖްރާއީ އަޑުއެހުމުގައި
ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ގާނޫނުގެ
މައްޗަށް ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން ބެލިއިރު މިކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރު
އަޙުމަދު ފާއިޒު ޙުސައިނުގެ ރައުޔަކީ،
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  172ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާމެދު
ޝަކުވާއެއް

އޮތްނަމަ

ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް

އެޝަކުވާއަކާމެދު

މިމާއްދާގައި

ބަޔާން

ގޮތެއް
ކުރުމަކީ

ނިންމައި

ދިނުން

މިމާއްދާގައި

އެދި

އެފަރާތަކުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހައިކޯޓަށް

ޝަކުވާތަކާމެދު

ގޮތެއްނިންމައި ދިނުން އެދި ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ހައިކޯޓަށް ލިބިދިނުންކަމާއި މިއިޚްތިޞާޞްގެ
ސަބަބުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ކޮންމެ ކޯޓަކަށްމެ އެކޯޓެއް ހިމެނޭ މަރުޙަލާ
އަށްވުރެ ދަށުމަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އެއަށްވުރެ މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން
ބެލިދާނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުރުން ނަފީވެގެން ދާކަމަށް ނުބެލެވޭކަމާއި ހައިކޯޓަށް ވަކި ބާވަތެއްގެ މައްސަލަ
ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދިނުމަކީ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުޠުލަޤް އިޚްތިޞާޞް ނަފީ
ކުރާކަމެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  172ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ކަށަވަރު ގޮތެއްގައި އެގެން ނެތްކަމާއި
އެހެންގޮތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން
ބަޔާންކުރާ ބާބާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކީ އެމާއްދާގައި ވާކަމެއް އެމާއްދާގައި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ނަފީ ނުކުރެވޭގޮތަށް ހުރި މާއްދާތަކެއް ކަމަށްވެފައި ޤާނޫނުއަސާސީން
ލިބިދީފައިވާ ބާރެއް ނަފީ ކުރެވޭނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު އެއްވެސްގޮތަކަށް އެކަމެއް
ނަފީ ކުރެވޭނެކަމަށް މާނަ ކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން އެބާރުލިބިދޭ މާއްދާއާ ފުށުއަރާގޮތަށް ކުރެވޭނެ
މާނައެއްކަމާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކީ އެއްމާއްދާއަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަނެއް
މާއްދާއަށް ޢަމަލު ނުކުރެވޭގޮތަށް ހުރި މާއްދާތަކެއް ނޫންކަމާއި ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަ ކުރުމުގައި
ރިޢާޔަތްކުރެވޭ އެއްއުޞޫލަކީ އެއްމާއްދާ އަނެއްމާއްދާއާ ފުށުނާރާގޮތަށް މާނަކުރުންކަމާއި މިކަންކަމަށް
ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު ޤާނޫއަސާސީން އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަކަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު
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ކުރުމުގެ ބާރު ވަކި ބާވަތެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ވަކިކޯޓަކަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޞާޞްގެ ސަބަބުން ނަފީ
ކުރެވިދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭކަމާއި
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  172ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާތަކާމެދު
ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތް ނުވަތަ އިޖުރާއު ،އިންތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާން
ކޮށްފައިވާތީ

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ

ޢާންމު

ޤާނޫނުގައި

އިންތިޚާބީ

ޝަކުވާތަކާމެދު

ކުރާނެގޮތް

ޢަމަލު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން  64ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު މިމާއްދާގައި އިންތިޚާބީ ޝަކުވާތަށް
ހައިކޯޓަށް

ހުށަހެޅިދާނެ

ދެއުޞޫލެއް

ބަޔާންކޮށްފައި

ވާކަން

އެގޭކަމާއި

އޭގެތެރެއިން

އެއްއުޞޫލަކީ

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނުގެ  62ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކާ
ގުޅިގެން އެކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޖުޑީޝަލް ރިވިއުއަކަށް ހައިކޯޓަށް
ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުން ކަމާއި މިފަދައިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަކީ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ކަންކަން ޢަމަލީގޮތުން
ތަންފީޒުކުރާފަރާތުން ނިންމާފައި ހުންނަ ނިންމުންތައް ޝަރުޢީ މަރުޙަލާއަކުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި
އިސްތިއުނާފުގެ އުޞޫލުން ޚާއްޞަ އިޚްތިޞާޞް މައްސަލަތަކެއް ގޮތުގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
ތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމާއި އަނެއް އުޞޫލަކީ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނާއި ނުވަތަ އެޤާނޫނުގެ ދަށުން
ހަދާ ޤަވާޢިދާއި ނުވަތަ އިންތިޚާބަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނާއި ނުވަތަ އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ޤަވާޢިދާއި
ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފިނަމަ ،ނުވަތަ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާމެދު ހިތްހަމަ
ނުޖެހޭނަމަ އެމައްސަލައަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމައިދިނުން އެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައްކަމާއި ދެވަނައަށް ބަޔާން
މިކުރެވުނު މައްސަލަތަކަކީ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބަލާފައިނުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައިކޯޓުން ބައްލަވާ
މައްސަލަތަކަށް ވާތީ އެމައްސަލަތަކަކީ އަޞްލީ އިޚްތިޞާޞް މައްސަލަތަކެއް ގޮތުގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭކަމާއި
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނުގެ  64ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ
މައްސަލައެއް އެޤާނޫނުގެ  65ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުންކުރެ ސަބަބެއް
މެދުވެރިގެން ،އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް އެކަށީގެންނުވާ އަސަރެއް ފޯރާފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ،
އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެސަރަހައްދެއްގެ
އިންތިޚާބު ބާޠިލްކޮށް ،އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަންވާނެކަމަށް އިސްވެބަޔާން ކުރެވުނު  65ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤު ،އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ
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ޢާއްމު ޤާނޫނުގެ  65ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ޞަރީޙަ ނައްޞުގެ ސަބަބުން ހިފެހެއްޓިގެން ދާކަމަށް
ނުބެލެވޭ ކަމާއި އެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގެ ޞަރީޙަ ނައްޞުން މީސްތަކުންނަށް ލިބިދޭ
ދުސްތޫރީ ޙައްޤު ،އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނުގެ  65ވަނަ މާއްދާގެ ޞަރީޙަ ނައްޞުން ނަފީކުރެވިފައި
ނުވަތަ ހިފެހެއްޓިފައި ނުވާތީ ،އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނުގެ  65ވަނަ މާއްދާގެ ދޭހަމާނަ ކުރަންވާނީ
މީސްތަކުންގެ މަޞްލަޙަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އެބައިމީހުންގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް ކުރެވޭ އެންމެ ފުޅާ
ދާއިރާއެއްގައި

ކަމާއި

އެއްމަރުޙަލާއަށްވުރެ

ގިނަމަރުޙަލާތަކުން

މައްސަލަތައް

ފުރޭނިގެން

ދިއުމަކީ

މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މަޞްލަޙަތުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގައ އިންސާފުގެ ތަރާދު އަށް ލިބޭ އިތުރު
ފުރިހަމަ ކަމެކެވެ.
އެހެންކަމުން

މ.ސީވޯލް

މުޙައްމަދު

މުޞްޠަފާ

ހުށަހެޅި

ހައިކޯޓުގެ

ނަންބަރު

 2009/HC-I-SH/01ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމު ކޯޓުގައި އިލްތިމާސް ކުރުމަށްޓަކައި ބަލައިގަނެވިދާނެ ކަމަށް
ފެނެއެވެ.
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