c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 05/04/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

639/Cr-C/2016

19.06.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

175/Cr-C/2010

24.10.2010

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝަމްވީލް

3

207/Cr-C/2017

23.01.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މާހިރު

ކ.މާފުށީ  /ސްވީޓްމީޑް

4

208/Cr-C/2017

23.01.2017

އަނިޔާއެއް ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މާހިރު

ކ.މާފުށީ  /ސްވީޓްމީޑް

G

5

209/Cr-C/2017

23.01.2017

އަނިޔާއެއް ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މާހިރު

ކ.މާފުށީ  /ސްވީޓްމީޑް

G

10:00

6

210/Cr-C/2017

23.01.2017

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރާ ޚިލާފުވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މާހިރު

ކ.މާފުށީ  /ސްވީޓްމީޑް

G

10:00

7

212/Cr-C/2017

23.01.2017

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މާހިރު

ކ.މާފުށީ  /ސްވީޓްމީޑް

G

10:00

8

1041/Cr-C/2011

24.07.2011

ދަޢުވާލިބޭ

އަބްދުﷲ ވަޙީދު

ހއ.ދިއްދޫ  /އޯޓަމްވާދީ

B

10:00

9

189/Cr-C/2017

16.01.2017

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޖައިލަމް އިބްރާހީމް

ށ.ފުނަދޫ  /ނިޔާމަ

F

10:00

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝުފާޢު އަޙްމަދު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ކުއޭތު

D

10:00

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން

ޢައިރު ޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން އަމަން ނަގާލުމާއި ،ޢައިރު
ޤާނޫނީ އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވުން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން
"

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ޢަލީ ޢަބްދުﷲ

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 04ޖީ 10-

H

10:00

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ނީސްވިލާ

D

10:00

G

10:00
10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އުބައިދުﷲ ސަޢީދު

ހއ.ދިއްދޫ  /އޯޓަމްވާދީ

B

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަލީ ޙާޝިމް

ހއ.ދިއްދޫ  /އޯޓަމްވާދީ

B

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ފަރުހާދު އަބޫބަކުރު

ހއ.ދިއްދޫ  /ނޫރާނީވިލާ

B

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ފަޞީހް އަބޫބަކުރު

ހއ.ދިއްދޫ  /ނޫރާނީވިލާ

B

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު

ހއ.ދިއްދޫ  /ނޫރާނީވިލާ

B

10:00

10

1338/Cr-C/2016

08.12.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝާމް

ކ.މާލެ  /މއ.ގްރޭވޫލްއާގެ

G

10:30

11

845/Cr-C/2016

18.09.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އަޝަކަރު އަޙްމަދު

B

10:30

12

183/Cr-C/2017

16.01.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝިހާޒް

ސ.ފޭދޫ  /ސްނޯވައިޓް

F

10:30

13

1258/Cr-C/2016

05.12.2016

ކެނެބިހުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒައީފް

މ.ކަދުރުމާގެ  /މާލެ

D

11:00

14

331/Cr-C/2017

26.02.2017

ފުލުހުންގެ ދައުރުއަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނާފިޢު އިބްރާހީމް

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ނަމަން

G

11:00

15

468/Cr-C/2016

04.05.2016

ކެނަބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޠަލާލް

މ.އޮޅުގިރި

B

11:00

16

1267/Cr-C/2016

06.12.2016

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޝާޠިރު

ރ.ކަނދޮޅުދޫ  /ފެމޯރާގެ

F

11:00

17

109/Cr-C/2016

01.02.2016

އިންޖީނުލީ އެއްޗެއް ނުރައްކާތެރިކޮށް ދުއްވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޢާލިމް

ސ .މީދޫ  /އީރާސްމެކުގެ

E

11:00

18

724/Cr-C/2015

01.12.2015

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަސްޢޫދު

ގދ .ގައްދޫ  /ގްރިންގެ

H

13:00

19

826/Cr-C/2013

07.07.2013

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޖިނާޙް

ގދ.ތިނަދޫ  /ގްރާންސް

D

13:00

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ނގު ް
ިނގނ
ނ
ހ ް
ރުހ
ބރ
އި ބާ
ގތއގައ
ތއްގ
ގޮ ެ

ސ.ހިތަދޫ /
ދޮންފަތްބަގީޗާގެ

20

276/Cr-C/2016

14.04.2016

އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސުމޮން މިއާ

ބަނގުލަދޭޝް

G

13:00

21

601/Cr-C/2015

13.09.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިޟާ

ކ.މާލެ  /މ.ސްނޯ

B

13:00

22

373/Cr-C/2015

21.05.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ނާޝިދު

ގއ.ދެއްވަދޫ /މާޖެހިގެ

F

13:00

23

721/Cr-C/2016

08.08.2016

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު

ހއ .ދިއްދޫ  /ނޫރާނީވިލާ

E

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝިހާމް

ގ .އަސްދޫ

E

13:00

24

543/Cr-C/2016

16.05.2016

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ރ .އިނގުރައިދޫ  /ބޮޑުކާށިގެ

H

13:30

25

1114/Cr-C/2016

09.11.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މާލެ  /ގ.ސެމިޓޯން

G

13:30

26

1353/Cr-C/2016

12.12.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޖަޢުފަރު ވަޙީދު

މާލެ  /ހ.ކާލި

F

13:30

27

355/Cr-C/2017

05.03.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޚަލީލު

ތ .ކަނޑޫދޫ  /ހުވަނދުމާގެ

H

14:00

28

628/Cr-C/2013

28.05.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ހަސަން ޝިވާޒް

މއ.ރަވްހާ  /މާލެ

D

14:00

29

779/Cr-C/2016

14.08.2016

ވައްކަންކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ ބަލައިގަތުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޒިހާން އަޙްމަދު

ތ.ތިމަރަފުށީ  /ވިލާ

G

14:00

30

61/Cr-C/2016

21.01.2016

ބަނގުރާ ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނަޢީމް

ކ.މާލެ  /ވ.ސެޓެލައިޓް

B

14:00

31

278/Cr-C/2016

14.04.2016

ޓެރެރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނާފިޢު

ލ.ގަން /އަޅިވިލާގެ

F

14:00

32

1375/Cr-C/2016

12.12.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަމްދޫހް އިބްރާހިމް

ނ .މާފަރު  /މަހިފެއާރ

E

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނާފިޢު

ލ.ގަން /ވިދާތަރި

F

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝިޔާމް

ލ.ގަން /ވަގުތީހިޔާ

F

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްމަތީން މޫސާ

ލ.ގަން /އެދީވިލާ

F

14:00

33

1062/Cr-C/2017

30.10.2016

އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުންހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނަޒީރު އިބްރާހީމް

އއ .ތޮއްޑޫ  /ފިނިފެންމާގެ

H

14:30

34

227/Cr-C/2017

23.01.2017

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޝިމާޒް މުޙައްމަދު ސުވާދު

މއ.ވީނަސްތަރި

D

14:30

35

380/Cr-C/2016

21.04.2016

ޑައިމޯފިނުން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސަމީން

މާލެ  /ހ.ސަމަންވިލާ

G

14:30

36

341/Cr-C/2010

24.10.2010

ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ބަދީޢު

ހ.ލަންދޫގެއިރުމަތީބައި

F

14:30
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''

''

ދަޢުވާލިބޭ

މިސްޠަޙު ޢަބްދުއްސައްތާރު

މ .ކޮޅުފުށި  /ނޫވިލް

H

14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ފަޔާޟް

މާލެ  /ގ.ޕާކަރުހައުސް

G

14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް ޝަރީފް

އއ.މަތިމަވެރި  /އިރަމާގެ
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14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް މުމްތާޒު

ސ.މަރަދޫ  /ބަހާރުގެ

F

14:30

