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އެކަން ހަރުކަށިކަމާއެކު ކުށްވެރިކުރާ ކމެ
ރ ދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް
މާރޗް  2012ވީ ހުކު ު
ފވައްމުލަކު
 08މާރޗް  20012ގައި ޏު .
މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ކާރުކޮޅުގައި އިންނަވަނިކޮށް އެކާރުކޮޅަށް ދީފައިވާ ޙަމަލާއާއި0 ،
ވ
ަށިކޮޅަށް ގެއްލުންދީފައި ާ
މރީ ހިންގާ ހށ
ލ އަޙްމަދު ލަޠީފަށް ޙަމަލާދީ މާރާ ާ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟި ް
އ
ސޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާ މަގުމަތިން ބަޔަކުމީހުން ދިމާކޮށް އެބޭފުޅާގެ ޙުރުމަތާ ި
ހާދިޘާއާއި 20 ،ޖެނުއަރީ  2012ގައި ު
ބރުއަރީ  2012ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް
ރައްކާތެރިކަމަށް އަރައިގަނެ ހިންގި ޢަމަލާއި 08 ،ފެ ް
އަންދާލާ އެތަނުގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމެނޭ ލިޔުންތައް ނައްތާލާ ،ބައެއް ކޯޓުތައް ބަންދުކޮށް ހިންގި ޖަރީމާތަކަކީ
މން ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ހީނަރުކަމެއްގެ ގެނެސްް ،ޝަރުޢީ ނިޒާމްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް
ނޒާމަށް އެކަ ު
ޝަރުޢީ ި
ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލުމަށްޓަކައި ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތަކެއްކަމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދެކެމެވެ.
ލތުގެ ތިންބާރު ވަކިކޮށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން
ދައު ަ
ސ
ަނޑިޔާރުންނަށް އެއްވެ ް
ނދު ،އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  141ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން ފ ނ
ށދީފައިވާ ހިނ
ކަށަވަރުކޮ ް
ސިފައެއްގައި ނުފޫޒުފޯރުވައިގެންނުވާނެކަން ކަނޑައެޅުމާއެކު ،އެމާއްދާގެ )ރ( އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/20100
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ  955ވަނަ މާއްދާއާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/20010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ
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ޤާނޫނު( ގެ  13ވަނަ މާއްދާއިން ފ ނ
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ހިންގުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޞް ޫ
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ހ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010
ޒިއްމާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކޮށް އެޅެން ހުރި ހުރި ާ
ތ
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު(ގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ސަލާމަ ާ
ރައްކާތެރިކަން އެބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފަސްޖެހުމެއްނެތި
ފ
އަޅަމުން ގެންދިއުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮވާލަމެވެ .އަދި ޢަދުލު އިންސާފަކީ އެންމެންގެ ޙައްޤަކަށް ވީހިނދު އިންސާ ު
އޓެއް ޤާއިމްކޮށް އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި މިކޯޓުން ފާހަގަކޮށް،
ޤާއިމްކުރެވޭފަދަ ވެ ް
ފަނޑިޔާރުން
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