c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 15/05/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

802/Cr-C/2013

01.07.2013

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

424/Cr-C/2016

26.04.2016

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޝިޔާމް

3

51/Cr-C/2016

14.01.2016

މަކަރާއިހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ފާއިޒް

ގދ.ތިނަދޫ /އާރލަކްސް

4

414/Cr-C/2016

26.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަމްޒާ މުޙައްމަދު

ވ.މެޑަލްޖެހިގެ

"

5

798/Cr-C/2015

15.12.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ނިޝާން

ކ.ގުޅި /ތީސްރީމަންޒިލް

H

10:00

6

537/Cr-C/2015

17.08.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އެމް.ޑީ .ސޮޖޮން

ބަނގްލަދޭޝް

"

14:00

7

04-Cr-C/2016

05.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އިންތިފް ރައޫފް

ހ.ހިލްޓަން

E

10:00

8

164-Cr-C/2013

05.12.2013

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަޝީތު

މއ.ގޮމަށިގެ

"

11:00

9

306-Cr-C/2016

18.04.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޝިމާޒް މުޙައްމަދު ސުވާދު

މއ.ވީނަސްތަރި

"

13:00

10

790-Cr-C/2015

15.12.2015

ނގުން
މާރާމާރީ ހި ް

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އިނާޔަތި

މ.ކުދެހިގެ

"

14:00

11

519/Cr-C/2015

02.08.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ޢުމްރާޢު

މ.ރަބީޢުވިލާ

B

10:00

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތުގައ ބާރުހންގު ް
ނ
ސާ ލބޭނެގޮތ
ިބނގތް
ައިސ
ޢދދށ ފއ
ިވ ޢަދަދަށް
ައވާ
ޗކގއ
ޗެކުގ
ހަމަޖައްސައދީފައ ނުވުން
ކެނެބިސް ޓުރެފިކްކުރުން
މަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް
ބެހެއްޓު ް
ނ

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ޢަލީ ޝިފާޢު

ގ.ސިނަމާލެ 11-02-1

D

10:00

މއ.ވިނަރެސް

"

11:00

"

13:00
14:00

12

61/Cr-C/2016

21.01.2016

ބަނގުރާ ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނަޢީމް

ވ.ސެޓެލައިޓް

"

11:00

13

227/Cr-C/2016

15.03.2016

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ހ.ސާމަރާ

"

13:00

14

1145/Cr-C/2011

26.09.2011

ދަޢުވާލިބޭ

ލ ހައިޝަމް
އިސްމާޢީ ް

ކ.ގުޅި /ޗެރީހައުސް

"

14:00

15

1146/Cr-C/2011

26.09.2011

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ހައިޝަމް

ކ.ގުޅި /ޗެރީހައުސް

"

14:00

16

352/Cr-C/2016

20.04.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫންތަނަކަށްވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޠާރިޤު ސަލީމް

ސ.ހިތަދޫ /ޝޭޑީޔާޑު

G

10:00

17

454/Cr-C/2016

02.05.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނިޝްފާން

ޅދޫ /ސޮނީ
ސ.ހު ު

"

11:00

18

219/Cr-C/2016

13.03.2016

ޒިނޭކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާއިޝަތު ރިޒްނާ

ނ.ވެލިދޫ /ގުލިސްތާނުގެ

K

10:00

19

473/Cr-C/2014

23.06.2014

ވައްކަންކުރުން

ލބޭ
ދަޢުވާ ި

މުޙައްމަދު ފަޟީލް

ގއ.ކޮލަމާފުށި /އަސަރީގެ

"

11:00

20

552/Cr-C/2015

24.08.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފައިޞަލް މުޙައްމަދު

މ.ޓީރޯސް

"

13:00

21

725/C C/2013
725/Cr-C/2013

17 06 2013
17.06.2013

ރން
ވައްކަންކު ު

ދަޢުވާލިބޭ

ނ ޙަލީމް
ޙަސަ ް

މ.ރަނި ަ
ކ

"

14 00
14:00

22

147/Cr-C/2015

14.06.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހިމް ސަޢީދު

ސ.ފޭދޫ /ސުވާސާގެ

F

10:00

23

590/Cr-C/2015

08.09.2015

ކުޑަކުމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޢާދު ޢަބޫބަކުރު

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި /ލޯންލީހާޓް

"

11:00

24

147/Cr-C/2016

25.02.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޙައްމަދު މުއަޒް
ު

މ.ޝަބީނާ

"

13:00

"

"

"

"

"

އާމިނަތު ޒަހުމީނާ

ގއ.ވިލިނގިލި /ޒަޢީމާހައުސް

"

"

25

1238/Cr-C/2013

08.10.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަފީފް

ގދ.ތިނަދޫ /ފުލޫނިޔާގެ

"

14:00

26

354/Cr-C/2016

20.04.2016

ޒިނޭކުރުން

ލބޭ
ދަޢުވާ ި

ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް

ނ.ވެލިދޫ /ސައުތުހެޕީ

"

14:00

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގާ މަންޒަރު ކުޑަކުއްޖަކަށް
ދެއްކު ް
ނ

