c

ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،

ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް

ދިވެހިރާއްޖެ

03/09/2015
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

1463/Cr-C/2013

04.12.2013

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

435/Cr-C/2014

16.06.2014

މާރާމާރީހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ އަފީފް

3

1120/Cr-C/2013

11.09.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުއްލަޠީފް

ހ.ސަންދަލީގެ

4

01/Cr-C/2015

04.01.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ގދ.ހޯޑެއްދޫ  /ޝަބްނަމީގެ

D

5

1206/Cr-C/2013

30.09.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޒްލާމް ވަޙީދު

ވ.ލަވްލީހައުސް

D

13:00

6

37/Cr-C/2013

10.01.2013

އަމަންނަގާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢައްޒާމް މުޙައްމަދުދީދީ

ގ.ކޮނޮއްޓާ

D

14:00

ބޭނުން

1

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ވިޝާމް މުޙައްމަދު

މާލެ  /ހ .ފިލްމީސައިޓް

I

10:00

ސ.ހުޅުދޫ  /ޕެރިސްގެ

I

11:00

D

10:00

11:00

"

"

"

"

"

މުޙައްމަދު ޝަހީލް

"

"

"

7

546/Cr-C/2015

24.08.2015

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ހާދިން އަޙްމަދު

މ.ނެދުންގެ

D

14:00

8

441/Cr-C/2015

08.06.2015

ދޮގުމަޢުލޫމާތު ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު އަސްޢަދު

މ.ދިއްގަރު  /ޢަޒުމު

F

10:00

9

459/Cr-C/2015

08.06.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު އަސްޢަދު

މ.ދިއްގަރު  /ޢަޒުމު

F

10:00

10

440/Cr-C/2015

08.06.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަސްޢަދު

މ.ދިއްގަރު  /ޢަޒުމް

F

10:00

"

"

"

"

"

ޙުސައިން ޞާލިޙް

ސ.ފޭދޫ  /އެވަރެސްޓް

"

"

"

"

"

"

"

މުޙައްމަދު ޝިނާޒު އަޙުމަދު

ގދ.ގައްދޫ  /ސްނޯރޯސް

"

"

"

"

"

"

"

އަޙުމަދު ޢަބްދުﷲ

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ  /ހަވާއީ

"

"

11

447/Cr-C/2015

10.06.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިޝާން

މާލެ  /ގ.ގޯލްޑްމެޝަރ

F

11:00

2

12

1115/Cr-C/2012

11.12.2012

13

318/Cr-C/2013

10.03.2013

ޑައިމޯފިން ޓުރެފިކުކުރުން

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު

މުޙައްމަދު ޙަނީފް

ދަޢުވާލިބޭ

ނ.މާޅެންދޫ  /ދިލްބަހާރުގެ

F

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީމް

މާލެ  /މ.ޖަވާހިރުވާދީ

F

14:00

14

544/Cr-C/2015

24.08.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފާތިމަތު ރަޙީމާ

ހއ.ހޯރަފުށި /މަލަ

E

10:00

15

554/Cr-C/2015

24.08.2015

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙައްވާ ރަޝީދާ

އދ.މަހިބަދޫ /ފަރުދާ

E

11:00

16

553/Cr-C/2015

24.08.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙައްވާ ރަޝީދާ

އދ.މަހިބަދޫ /ފަރުދާ

E

11:00

17

633/Cr-C/2014

24.08.2014

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ޤާސިމް

ލ.ގަން،ތުނޑި /ޙިމާޔަތް

E

13:00

"

"

"

"

"

ޙަސަން ނަސީމް

މާލެ /ދަފްތަރު ނަންބަރު 7102

"

"

18

539/Cr-C/2015

18.08.2015

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސަޢީދު

މާލެ  /ހ.އީމާންމަންޒިލް

E

14:00

19

512/Cr-C/2014

13.07.2014

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޛިޔާދު

މއ .ނަސްރީނުވިލާ  /މާލެ

AN

10:00

ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުން

3

20

1453/Cr-C/2013

03.12.2013

21

581/Cr-C/2015

04.08.2015

"

''

''

22

88/Cr-C/2015

27.01.2015

23

1484/Cr-C/2013

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ޖަދުވަލު 1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން

''

ޖަދުވަލު 2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް

އިބްރާހީމް ޢަލީ

ދަޢުވާލިބޭ

ސ .ހިތަދޫ  /އަދަރާދަގެ

AN

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް މޫސާ

ގ .ޓްރަސްޓްހޯމް  /މާލެ

AN

13:00

"

ޢަބްދުﷲ ޞައްފަޠު

ހ .އެވަރޕީސް  /މާލެ

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނަޝާމް

ކ .ގުރައިދޫ  /ހޭލީޒު

AN

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ރަޝްވާން

މ .ސަންރީފް  /މާލެ

AN

14:00

24

542/Cr-C/2014

22.07.2014

އިންޒާރުދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަހަމޫދު ރިޔާޟް

އދ.ދަނގެތި  /ޖަންބުމާގެ

K

10:00

25

601/Cr-C/2014

18.08.2014

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަހަމޫދު ރިޔާޟް

އދ.ދަނގެތި  /ޖަންބުމާގެ

K

11:00

26

357/Cr-C/2015

13.05.2015

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން މާހިރު

އއ.ބޮޑުފޮޅަދޫ /ފިލިގަސްދޮށުގެ

K

13:00

27

335/Cr-C/2014

 23.04.2014މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި ތޫނު އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އައިފާން

ހ.މޫންލައިޓްވެލީ

K

13:00

ޓްރެފިކްކުރުން

 09.12.2014ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން

4

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ހަމްޒާ

ލ.ގަން  /ރެޑްފިޝް

K

14:00

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް ޚަލީލް

ލ.މުންޑޫ  /ހަވީރީނާޒު

B

10:00

މަރްޔަމް އިބްތިޝާމް

ދަފްތަރު 2497

B

11:00

އެމް.ޑީ ކަމާލުއްދީން

ބަންގްލަދޭޝް

"

"

28

505/Cr-C/2015

13.07.2015

29

1805/Cr-C/2010

19.12.2010

ޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވުން

30

522/Cr-C/2015

06.08.2015

ބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލުހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

"

''

''

''

"

31

130/Cr-C/2010

24.10.2010

32

516/Cr-C/2015

09.12.2015

ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުން

ބާލިޢުނުވާ ކުޑަކުދިންތަކަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ
އަމަލު ހިންގުން

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޙަސަން

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  /ސިލްވަރޗްޓާރ

B

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަސްޢޫދު

ގދ.ގައްދޫ  /ގްރިންގެ

B

14:00

5

