c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 28/02/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

1094/Cr-C/2010

14.06.2010

މަކަރާއިޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

1222/Cr-C/2016

01.12.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

3

654/Cr-C/2016

21.06.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޝްފާޤް މުޙައްމަދު

ޏ.ފުވައްމުލައް/ޕެރަޑައިސް

4

1169/C C/2016
1169/Cr-C/2016

14 11 2016
14.11.2016

ރން
ޒިނޭކު ު

ދަޢުވާލިބޭ

ރނާ
ތ ޝަ ޫ
ޢާއިޝަ ު

ޝން
ދ  /ބްލޯއޯ ަ
ސ.ހިތަ ޫ

D

5

428/Cr-C/2013

04.04.2013

މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މޫސާ

ގ.ގްރީންބީންސް  /މާލެ

D

13:00

6

1142/Cr-C/2011

20.09.2011

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ވިޝާން

މ.ކެރިންލައިޓްއުތުރުބައި  /މާލެ

D

13:30

7

51/Cr-C/2016

14.01.2016

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ފާއިޒް

ގދ.ތިނަދޫ  /އާރލަކްސް

D

14:00

8

71/Cr-C/2014

17.03.2014

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަޖާޙް

ހ.އަޒުމް  /މާލެ

D

14:30

9

376/Cr-C/2016

22.06.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝައުޒޫން

ގދ .ގައްދޫ  /ދިލާވަރުގެ

H

10:30

10

1022/Cr-C/2016

25.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝައުޒޫން

ގދ .ގައްދޫ  /ދިލާވަރުގެ

H

10:30

11

811/Cr-C/2014

13.11.2014

ކެނެބިސްޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޒުހަރު އިބްރާހީމް

ސ .ހިތަދޫ  /ހިތިގަސްދޮށުގެ

H

11:00

12

511/Cr-C/2015

21.07.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ދާއޫދު ޖިމްރީޒް

ގ .ބިޔުޓީވިލާ  /މާލެ

H

13:00

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި
ބާރުހިންގު ް
ނ

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި
އބެހެއްޓު ް
ިބހއޓނ
ނ
އތގައ
އަތުގ

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

މުޙައްމަދު ޢާދިލް

ދަފްތަރު 1602

D

10:00

ގ.ކަފޭރާ  /މާލެ

D

10:30

D

11:00
11 30
11:30

252/Cr-C/2015

15.04.2015

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މާހިން އަޙްމަދު

ސ .ފޭދޫ  /ޗާންދަނީމާގެ

H

14:00

13

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ސަނާ ރަޝާދު

މއ .ސްނޯލައިޓް  /މާލެ

H

14:00

14

1321/Cr-C/2016

08.12.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ނައިސަމް ނަޞީރު

ސ.ފޭދޫ/ލިލީމާގެ

E

10:00

15

1358/Cr-C/2016

12.12.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސަހްލާ މުޙައްމަދު

މާލެ /މ.ގްރީންޕީކް

E

10:30

16

1084/Cr-C/2016

30.10.2016

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކް ކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ރަޝާދު

ލ.ގަން /ކަރަންކާގެ

E

11:00

17

191/Cr-C/2017

16.01.2017

އަނިޔާއެއް ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުނީޒް

މާލެ /މއ.މަސްފަތް

E

11:30

18

896/Cr-C/2016

06.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޝުޖާޢު

ސ.ފޭދޫ /އަންދަލީބުގެ

E

13:00

19

1188/Cr-C/2016

21.11.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޒުހުދާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން

ގދ.ދާންދޫ /ހެޕީސައިޑް

E

13:30

20

1105/Cr-C/2016

08.11.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޒުހުދާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން

ގދ.ދާންދޫ /ހެޕީސައިޑް

E

13:30

21

382/Cr-C/2016

24.04.2016

ކުށެއް ކުރުމުގެ އާލާތްތައް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަދުހަމް ރަޝީދު

ގދ.ގައްދޫ /ފައިންބީޗް

E

14:00

22

708/Cr-C/2016

07.08.2016

ޖަދުވަލް  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަފްސާން ޢަފީފް

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ  /ޗަބޭލީގެ

G

10:00

23

1262/Cr-C/2016

05.12.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ނަޞީރު

މާލެ  /މ.ބްރައިޓްފްލާވަރ

G

10:30

24

30/Cr-C/2017

05.01.2017

ފޭރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝައިރަފު ޢަބްދުއްރަޙީމް

މާލެ  /ދަފްތަރު 5624

G

11:00

25

999/Cr-C/2016

23.10.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ފްލާވަރ

G

11:30

26

1000/Cr-C/2016

23.10.2016

މާރާމާރީހިންގުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ފްލާވަރ

G

11:30

27

1351/Cr-C/2016

08.12.2016

ޚިޔާނާތްތެރިވުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޟިރާރް އަޒުވަރު ނަޢީމް

މާލެ  /ދަފްތަރު 851

G

13:00

28

733/Cr-C/2016

09.08.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސިޔާހް

ތ.ތިމަރަފުށީ  /އަންނާރުމާގެ

G

13:30

29

460/Cr-C/2016

03.05.2016

ރހ ްިނގު ްނ.
ާމ ާރ ާމ ީ

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ސ ްނ ާރޝ ުިދ
ަޙ ަ

އއ.ރ ް
ސދޫ ަ /ނ ްނރީތިގެ
ަ

G

14:00

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިން ު

އެ ހެ ްނމީޙެ ްއގެ ުމ ަދ ެލ ްއގެ ަމ ްއ ަޗ ްށ ހު ްއ ަދ ޫނ ްނ ޮގތެ ްއ ަގއި

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ލީލ
ސ ްނ އިކް ް
ަޙ ަ

ާމ ެލ  /ހ.ބް ެރ ްޑ ީލ

G

14:30

ަދޢު ާވ ިލބޭ

އިބް ާރހ ްީމ ަރ ްޝ ާވ ްނ

ަދ ްފ ަތ ުރ ަނ ްނ ަބ ުރ 1841

B

10:00

ލ ައ ްޝ ަކ ުރ ައޙް ަމ ުދ
ަޢ ީ

ސ.ހ ަިތދޫ ޮ /ދ ްނފަތް ަބގ ާީޗގެ

B

11:00

ސ
ސ.މީދޫ  /ފ ޯްނ ް

B

11:30

B

13:00
14:00

30

1281/Cr-C/2016

06.12.2016

31

1320/Cr-C/2013

30.10.2013

ދިނ ްނ
މީހެ ްއގެ ަހށ ަިގނޑ ަ ްށ ގެ ްއ ުލ ްނ ު

32

845/Cr-C/2016

18.09.2016

ދިނ ަމ ްށ އ ްިނ ާކ ުރކު ުރ ްނ
ކު ޑ ަ ަކ ުމ ާދ އެ ްއޗެ ިހ ު

ަދޢު ާވ ިލބޭ

33

50/Cr-C/2017

10.01.2017

ައ ުމ ަރ ްށ ުނކ ަިޔ ަމ ްނތެ ރ ުިވ ްނ

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ޢަބް ުދﷲ މ ްިލ ާހ ްނ

34

185/Cr-C/2016

02.03.2016

ކެ ެނބ ްިސ ބ ުޭނ ްނކު ުރ ްނ

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ާއމ ަިނތު ުނ ް
ޞ ަރތު

ސ
ސ.ފޭދޫ ެ /ރޑ ޯްރ ް

35

592/Cr-C/2015

10.09.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނައުފަލް ޙަމީދު

ގ.ރޭނިސް

B

36

126/Cr-C/2015

15.02.2015

ޓެ ަރރ ަިޜ ްމ

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ޝ ުދ
ައޙް ަމ ުދ ނ ްިމ ާ

ސވީޓް ްޑރ ްީމ
ގދ.ތ ަިނދޫ ް /

K

10:00

"

"

"

"

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ައޙް ަމ ުދ ޖައު ަފ ުރ

ހު ޅު ާމ ެލ 10118

K

10:00

"

"

"

"

ަދޢު ާވ ިލބޭ

އ ް
ިސ ާމޢ ްީލ ރިފާޢު

ަދ ްފ ަތ ުރ ަނ ްނ ަބ ުރ 6566

K

10:00

"

"

"

"

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ސ ްނ ަރޝ ުީދ
އިޙް ާ

.ވދޫ ާ /އ ަބ ާހ ުރގެ
ގދ ާ

K

10:00

"

"

"

"

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ިސ ްމ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ
ސ ްނ އ ާ
ަޙ ަ

މ.ގ ްލ ްޑ ާބރޑްލިލީ
ޯ

K

10:00

"

"

"

"

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ޝރ ްީފ
ާ
ޝރ ްިފ ަ

މއ.ރޅު އެ ރިގެ
ާ

K

10:00

37

1039/Cr-C/2016

26.10.2016

ަވ ްއ ަކ ްނކު ުރ ްނ

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ައ ީ
ލ ނ ާިމ ްލ

މއ.ދިލ ާމ
ް

K

11:00

38

1038/Cr-C/2016

26.10.2016

އެ ނގިހު ެރ ހު ްއ ަދ ޫނ ްނ ަތ ަނ ަކ ްށ ަވ ުނ ްނ

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ައލީ ނ ާިމ ްލ

މއ.ދިލ ާމ
ް

K

11:00

39

1323/Cr-C/2016

08.12.2016

ަވ ްއ ަކ ްނކު ުރ ްނ

ަދޢު ާވ ިލބޭ

އިބް ާރހ ްީމ ައ ްފ ަޒ ްނ

މ.ސުތުލިމާގެ

K

13:00

40

1324/Cr-C/2016

08.12.2016

ފ ުޭރ ްނ

ަދޢު ާވ ިލބޭ

އިބް ާރހ ްީމ ައ ްފ ަޒ ްނ

މ.ސުތުލިމާގެ

K

13:00

41

1095/Cr-C/2016

07.11.2016

އެ ހެ ްނ މީހެ ްއގެ ުމ ަދ ެލ ްއގެ ަމ ްއ ަޗ ްށ ހު ްއ ަދ ޫނ ްނ ޮގތެ އް ަގއި

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ލ ައ ްޝ ަވ ްނ
ައ ީ

މއ.އއިސ ްިސވ ާިލ
ާމ ެލ /
ޮ

K

13:30

42

1293/Cr-C/2016

08.12.2016

ަވ ްއ ަކ ްނކު ުރ ްނ

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ައލީ ަހ ްމ ާޒ

ްފިޝ
ލ.ގ ްނ ެ /ރޑ ް
ަ

K

14:00

43

703/Cr-C/2015

23.11.2015
23 11 201

ރން
ވައްކަންކު ު

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ވާރިސް

މާލެ  /މއ.އިބްރާހީމީމަންޒިލް

F

10 00
10:00

ާބ ުރ ހ ްިނގު ްނ.

ާބ ުރ ހ ްިނގު ްނ

ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

44

709/Cr-C/2015

24.11.2015

45

429/Cr-C/2010

24.10.2010

"

"

"

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޢަލީ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢިލް އަޙްމަދު

މާލެ  /މ.ބާދިޔާ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޚްތާރު

ހދ.ނައިވާދޫ  /ބަހާރުގެ

F

46

497/Cr-C/2015

06.07.2015

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަފްރާޙް އިބްރާހީމް

ގދ.ވާދޫ /އަތަމާގެ

F

14:30

47

498/Cr-C/2015

06.07.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަފްރާޙް އިބްރާހީމް

ގދ.ވާދޫ /އަތަމާގެ

F

14:30

48

54/Cr-C/2016

18.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަޞީޙް

ކ.ކާށިދޫ  /ވީނަސްވިލާ

F

13:30

އުފަންދަރިއަކާމެދު ގަދަކަމުން ހުތުރުކަންބޮޑު
ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމާ ،ކުޑަކުއްޖަކާމެދު

އިތުބާރުކުރެވޭ މަގާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު
ހންގު ް
ނ
ޖންސީ ޢަމަލެއް ި
ި

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢިލް ރަޢޫފު

މ.ދިއްގަރު  /ބަށިމާގެ

F

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފު

ތ.ތިމަރަފުށީ  /އަހްމަދީއާބާދު

F

14:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު

ހދ.ނައިވާދޫ  /ކޯޕީގެ

F

14:00

ޢަބްދުލްޙަކީމް މުޙައްމަދު

ހދ.ނައިވާދޫ  /ޗަބޭލީގެ

F

14:00

ހދ.ނައިވާދޫ  /ޕެންޒިމާ

F

14:00

F

14:00
14:00

