c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 09/04/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

788/Cr-C/2015

14.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

177/Cr-C/2017

16.01.2017

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް ވަހީދު

3

295/Cr-C/2016

17.04.2016

ވައްކަންކުރަން އުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝަހްބާން

ލ.މާބައިދޫ  /ސަބުނަމްހައުސް

4

294/Cr-C/2016

17.04.2016

އެންގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ބަދަލުލިބޭ

ޙުސައިން ޝަހްބާން

ލ.މާބައިދޫ  /ސަބުނަމްހައުސް

B

5

246/Cr-C/2017

06.02.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދުދީދީ

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ހީނާމާގެ

K

10:00

6

1089/Cr-C/2016

31.10.2016

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢިލް ޔާސިން

ކ.ހުރާ  /ޖަވާހިރުވާދީ

F

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފައިސަލް

މާލެ  /މ.ލާލްޕޫލްގެ

F

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޣަޒާލީ ސާޖިދު ޢަބްދުﷲ

މާލެ  /ގ.ދޮންފެހިގެ

F

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ހައިޝަމް

މާލެ  /ގ.ސްވީޓްޑްރީމް

F

10:00

7

298/Cr-C/2016

19.02.2017

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރިޝަމް

ގ .ޖެލީފިޝް

E

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޒަކަރިއްޔާ ޘަހޫރު އިސްމާޢީލް

ތ .ވިލުފުށީ  /މީނާޒް

E

10:00

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ނައުޝާދު މޫސާ

ގ.މާލޭހިޔާ 13-02-2

D

10:00

ކ.މާލެ  /ހ.ކިނާރާގެ

G

10:00

B

10:00
10:00

"

"

"

"

8

410/Cr-C/2017

22.03.2017

9

1350/Cr-C/2016

08.12.2016

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

10

60/Cr-C/2017

10.01.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

11

254/Cr-C/2016

05.04.2016

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝަމްހޫޒް

12

1385/Cr-C/2016

12.12.2016

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުބާޙް މުޙައްމަދު ޒަކީ

ކ.މާލެ  /މ.އަޙްމަދީއާބާދު

13

298/Cr-C/2016

17.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިއުތު މުޙައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ  /ބްލެކްބާރޑް

B

14

297/Cr-C/2016

17.04.2016

ނ
ވައްކަންކުރަން ރޭވު ް

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިއުތު މުޙައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ  /ބްލެކްބާރޑް

B

11:00

15

268/Cr-C/2014

10.04.2014

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙައްވާ ރުޙުމާ

ވ.ހުވަފެން

K

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނިފާޒް

ރ.މަޑުއްވަރީ /އިރުވައި

K

11:00

16

1113/Cr-C/2016

31.10.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ހަސަން ރީހާން ރަޝީދު

ގދ.ތިނަދޫ  /ބުރެވިމާގެ

F

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުސަން ޝަމީމް

ގދ.ތިނަދޫ  /އާފަތިސް

F

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޣައްސާން ސަލީމް

ގދ.ތިނަދޫ  /ނަރުގިސްވިލާ

F

11:00

17

719/Cr-C/2016

08.08.2016

ޖަދުވަލް  2ގައިވާ މަސްތުއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މުނާޛް

ސ .މަރަދޫ  /ދުންފިނިގެ

E

11:00

18

493/Cr-C/2015

06.07.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ފައިޞަލް

ގދ .ތިނަދޫ  /ޕެރިސްގާރޑްން

H

11:30

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން

ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އެކަށީގެންނުވާ
އަމަލެއްހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޝިހާމް

ހދ .ނެކުރެންދޫ  /ރެސްޓްވިލާ

E

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަޒުމީ ޢަބްދުލްބާރީ

ކ.މާލެ  /މ.ޓްވެލްގްރީން

G

10:30

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މިޒްނީން

މާލެ  /މ.ރިހިހަނދުވަރުގެ

K

10:30

މުޙައްމަދު ޔަޒީން

ގދ.ގައްދޫ  /އަޅިފަށުއިގެ

F

10:30

ސ.ފޭދޫ  /ކަށިމާގެ

D

11:00

G

11:00
11:00

19

706/Cr-C/2016

07.08.2016

މަކަރާ ޚީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ އާދަމް

މމޚ.ދަފްތަރު 6091

E

11:30

20

250/Cr-C/2016

05.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޖައުފަރު ވަޙީދު

ހ .ކާލި  /މާލެ

H

13:00

21

749/Cr-C/2016

09.08.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މޮކްލަސް

ބަންގުލަދޭޝް

G

13:00

22

1294/Cr-C/2016

08.12.2016

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޝުޖާއު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ދަނޑުމަތީގެ

B

13:00

23

1030/Cr-C/2016

25.10.2016

ކެނަބިސްޓް ރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސައިދުލް ބުހުޔާން

ބަނޤްލަދޭޝް

E

13:00

24

1157/Cr-C/2016

14.11.2016

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއްހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޚްތާރު ޢަލީ

ދަފްތަރު 3821

K

13:00

25

335/Cr-C/2017

27.02.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރަސްލާން ޢަދީލް ޖަލީލު

ގ .ފެހިވާގެ  /މާލެ

H

13:30

26

157/Cr-C/2017

16.01.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ދީދީ

ޏ.ފުވައްމުލައް  /މާހުގެ

G

13:30

27

1015/Cr-C/2013

22.08.2013

މާރާމާރީހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝުކުރީ މުޙައްމަދު

ގދ .ތިނަދޫ  /ކޯޒީނެސްޓް

D

14:00

28

155/Cr-C/2017

16.01.2017

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްޙަންނާން މޫސާ

ނ.މާފަރު  /ކެނދިވަރު

G

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މަމްދޫޙް އިބްރާހީމް

ނ.މާފަރު  /މަހިފެއަރ

G

14:00

29

401/Cr-C/2017

25.02.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އިޙްސާން ރަޝީދު

ގދ.ވާދޫ  /އާބަހާރުގެ

B

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ހަސަން އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު

މާލެ  /މ.ގޯލްޑްބަރޑްލިލީ

B

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝާރިފް ޝަރީފް

މާލެ  /މއ.ރާޅުއެރިގެ

B

14:00

30

800/Cr-C/2016

19.02.2017

މަކަރާޚީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަބްދުއް ރަޝިދު އިބްރާހިމް

މ .ވިންޑްސްކްރީން  /މާލެ

E

14:00

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގު ް
ނ

ޢައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން އަމަންނަގާލުމާއި
ޢައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވުން

31

1068/Cr-C/2016

30.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ސަފާޛު

ކ.ހިންމަފުށި  /އަލްފާ

K

14:00

32

502/Cr-C/2016

11.05.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޛުލިފް ޖައުފަރު

ސ.ހުޅުދޫ  /ނާދީ

G

14:30

