ضكم الدسجُل

( 2729/PID.SUS/2016 :اإلاطاجعت)

اإلاتهمىن

 :زًىي اضٍالُىيزا (اإلاتهمت الاولى)
بامباهج وحُىهازي (اإلاتهم الثاوي)

جصيُف اللظُت

 :الجىاًت الخاصت (الفؼاز)

اللظاة

 :السهخىض أضجُجى اليىزط (ضئِؼا)
الاػخاش السهخىض هطَؼىا هاضاهاب (عظىا)
شمؽ الطوان جاهُاجى (عظىا)

واجب اإلاحىمت

 :مطجاهسا ػُؼامفىٌ

اللاعسة:
إن فطض علىبت إطافُت وهي "إلغاء الحم في أن ًُيخذب إلاىصب عام إلاسة ( 5دمؽ) ػىىاث بسأ مً الىكذ الصي ًىمل فُه الجاوي
فترة العلىبت الطئِؼُت ًجب أن ًىص علُه في الحىم.

أ.

ملخص القضية:

اإلاتهمت ألاولى (زًىي اضٍالُىيزا) هي عظى مجلؽ الشعب لفترة  ,2019-2014أما اإلاتهم الثاوي بامباهج وحُىجي (وحُىهازي) هى أحس
الخبراء فى مىخب الجاهُت ألاولى .ففى ًىم الـ 20مً أهخىبط  2015أو فى أحس ألاًام مً شهط أهخىبط  ,2015حؼخلم اإلاتهمت ألاولى واإلاتهم
الثاوي مع ظمُلخه فى اإلاىخب ضٍىلسا باهساػى مبلغا مً اإلااٌ هلسا كُمخه  177,000زوالض ػِىغافىضة أو ما ًلاضبها مً شخصين اػمهما
ً
عظىا في اللجىت الؼابعت فى مجلؽ الشعب -ميزاهُت مً
ػدُازي ًىػف و إضٍيُىغ عازي ,لغطض أن جؼلب اإلاتهمت ألاولى -بصفتها
الحيىمت اإلاطهعٍت لبىاء محؼت الؼاكت الىهطبائُت في مىؼلت زًُاي ( ،)Deiyaiمحافـت بابىا ( .)Papuaوفى اإلالابل ػلبذ اإلاتهمت ألاولى مً
إضٍيُىغ عازي بإعساز "هلىز اإلاطافلت" وؼبتها  ٪10مً كُمت اإلايزاهُت اإلالترحت .فياهذ هصه الخصطفاث التي كامذ بها اإلاتهمت ألاولى
مذالفت ألحيام اإلاازة  5بىس  4و  6مً اللاهىن ضكم  28لعام  1999بشأن إزاضة السولت الىـُفت والخالُت مً الفؼاز واإلااؤامطة
واإلاحؼىبُت  ،و مذالفت هصلً ألحيام اإلاازة  236الفلطة ( )3مً اللاهىن ضكم  17لعام  2014بشأن مجلؽ الشىضي ومجلؽ الشعب
ومجلؽ الشُىخ ومجلؽ الشعب اإلاحلى بصُغخه اإلاعسلت بمىجب اللاهىن ضكم  42لعام  ، 2014مذالفت هصلً ألحيام اإلاازة 288
الفلطة ( )3مً الئحت مجلؽ الشعب ضكم  1لعام  2014فُما ًخعلم باللىاعس اإلاعسلت بمىجب الئحت مجلؽ الشعب ضكم  3لعام ،2015
و مذالفت هصلً ألحيام اإلاازة  3الفلطة ( )5مً الئحت مجلؽ الشعب ضكم  1لعام  2015بشأن كىاعس ػلىن أعظاء مجلؽ الشعب.

الطعن :

ألاولٌ :عاكب على أفعاٌ اإلاتهمين بمىجب اإلاازة  12بىس (أ) مً اللاهىن ضكم  31لعام  1999بشأن اللظاء على الفؼاز الصي جم حعسًله
باللاهىن ضكم  20لعام  ,2001وهصلً بمىجب اإلاازة  55الفلطة ( )1الـ 1-مً كاهىن العلىباث.
أو:
الثاني :هما ٌعاكب على أفعاٌ اإلاتهمين بمىجب اإلاازة  11مً اللاهىن ضكم  31لؼىت  1999بشأن اللظاء على جطائم الفؼاز الصي جم
حعسًله باللاهىن ضكم  20لؼىت  ,2001وهصلً بمىجب اإلاازة  55الفلطة ( )1الـ 1-مً كاهىن العلىباث.

السعىي:
ً
ً
وملىعا باضجياب جطٍمت
كاهىهُا
 .1الخصطٍح بأن اإلاتهمت الاولى (زًىي اضٍالُىيزا) واإلاتهم الثاوي (بامباهج وحُىهازي) ًثبذ فى حلهما
الفؼاز بشيل جماعي الصي ًىـم ويهسز بالعلىبت وفلا ألحيام اإلاازة  12بىس (أ) مً اللاهىن ضكم  31لؼىت  1999بشأن
اللظاء على الفؼاز اإلاعسٌ باللاهىن ضكم  20لؼىت  ، 2001وهصلً ألحيام اإلاازة  55فلطة ( )1الـ 1-مً كاهىن العلىباث  ،هما
وضز في الؼعً ألاوٌ؛
 .2فطض علىبت السجً على اإلاتهمين إلاسة ( 9حؼع) ػىىاث ليل منهما ،التي جذفع بفترة وجىز اإلاتهمين في الحجع ،وغطامت كسضها
 300.000.000ضوبُت (زالزمائت ملُىن ضوبُت) أو ملابل ( 6ػخت) أشهط فى الحبؽ ؤلاطافى ،مع ألامط بإبلاء اإلاتهمين فى الحبؽ.
 .3فطض علىبت إطافُت على اإلاتهمت ألاولى وهي إلغاء حم الخصىٍذ والترشح لالهخذاب في اهخذاباث اإلاىاصب العامت أو اإلاىاصب
الؼُاػُت إلاسة ( 3زالر) ػىىاث أػىٌ مً العلىبت ألاػاػُت.
 .4إزباث البِىاث اإلالسمت فى اإلاحىمت (مطفلت فى ملف اللظُت).
 .5إلعام اإلاتهمين بسفع ضػىم الخلاض ي بلُمت  10,000ضوبُت (عشطة آالف ضوبُت) ليل منهما.

ب .ألاحكام:

حىمذ اإلاحىمت الابخسائُت هما ًلى:
ً
ً
وملىعا باضجياب جطٍمت
كاهىهُا
 .1الخصطٍح بأن اإلاتهمت الاولى (زًىي اضٍالُىيزا) و اإلاتهم الثاوي (بامباهج وحُىهازي) جاهُا (مصهبا)
الفؼاز بشيل جماعي هما وضز في الؼعً ألاوٌ.
 .2فطض السجً على اإلاتهمت الاولى (زًىي اضٍالُىيزا) و اإلاتهم الثاوي (بامباهج وحُىهازي) إلاسة ( 6ػخت) ػىىاث ليل منهما ،وغطامت
كسضها  200.000.000.00ضوبُت (مائخا ملُىن ضوبُت) ليل منهما بشطغ إشا لم ًسفع ول مً اإلاتهمين جلً الغطامت ػِخم
اػدبسالها بالسجً إلاسة ( 3زالزت) أشهط.
 .3أمط اإلاتهمين بالبلاء ضهً الحبؽ
 .4الخصطٍح بأن مسة الحبؽ التي كظاها اإلاتهمين أزخاء الخلاض ي جىلص مً فترة السجً اإلافطوطت.
 .5إزباث البِىاث اإلالسمت فى اإلاحىمت (مطفلت فى ملف اللظُت).

 .6إلعام اإلاتهمين بسفع ضػىم الخلاض ي بلُمت  10,000ضوبُت (عشطة آالف ضوبُت) ليل منهما.

وحىمذ اإلاحىمت الاػخئىافُت هما ًلى:


كبىٌ زعىي ؤلاػخئىاف مً الىُابت العامت ومحامى اإلاتهمين.



حعسًل ألاحيام الصازضة مً محىمت الفؼاز (اإلاحىمت الابخسائُت ) بجاهطجا اإلاطهعٍت بخاضٍر ً 13ىهُى  2016التى حؼخأهف عليها
بشأن مسة السجً و إلغاء حم الخصىٍذ والترشح لالهخذاب للمتهمين ,حتى جيىن هما ًلى:
ً
ً
وملىعا باضجياب
كاهىهُا
 .1الخصطٍح بأن اإلاتهمت الاولى (زًىي اضٍالُىيزا) و اإلاتهم الثاوي (بامباهج وحُىهازي) جاهُا (مصهبا)
جطٍمت الفؼاز بشيل جماعي هما وضز في الؼعً ألاوٌ.
 .2فطض علىبت السجً على اإلاتهمت الاولى (زًىي اضٍالُىيزا) و اإلاتهم الثاوي (بامباهج وحُىهازي) إلاسة ( 6ػخت) ػىىاث ليل
منهما ،وغطامت كسضها  200.000.000.00ضوبُت (مائخا ملُىن ضوبُت) ليل منهما بشطغ إشا لم ًسفع ول مً اإلاتهمين جلً
الغطامت ػِخم اػدبسالها بالسجً إلاسة ( 3زالزت) أشهط.
 .3فطض علىبت إطافُت على اإلاتهمت ألاولى وهي إلغاء حم الخصىٍذ والترشح لالهخذاب في اهخذاباث اإلاىاصب العامت أو
اإلاىاصب الؼُاػُت إلاسة ( 3زالر) ػىىاث بسأ مً اهتهاء اإلاتهمت بلظاء فترة العلىبت ألاػاػُت.
 .4أمط اإلاتهمين بالبلاء ضهً الحبؽ.
 .5الخصطٍح بأن مسة الحبؽ التي كظاها اإلاتهمين أزخاء الخلاض ي جىلص مً فترة السجً اإلافطوطت.
 .6إزباث البِىاث اإلالسمت فى اإلاحىمت (مطفلت فى ملف اللظُت).
 .7إلعام اإلاتهمين بسفع ضػىم الخلاض ي فى اإلاحىمت ؤلابخسائُت وؤلاػخئىافُت بلُمت  2,500ضوبُت (ألفين ودمؽ مائت ضوبُت)
ليل منهما.

وحىمذ محىمت الىلع (اإلاحىمت العلُا) هما ًلى:


ضفع زعىي الىلع مً اإلاتهمين.



ضفع زعىي الىلع مً الىُابت لسي هُئت اللظاء على الفؼاز.



حعسًل ألاحيام الصازضة مً اإلاحىمت ؤلاػخئىافُت بجاهطجا ضكم  46/PID-SUS-TPK/2016/PT.DKIبخاضٍر  2ػبخمبر  2016التى
عسلذ أحيام محىمت الفؼاز (اإلاحىمت الابخسائُت ) بجاهطجا اإلاطهعٍت ضكم  13/PID-SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTبخاضٍر 13
ًىهُى  2016التى بشأن العلىبت البسًلت و إلغاء حم الخصىٍذ والترشح لالهخذاب للمتهمين ,حتى جيىن احيامها هما ًلى:
ً
ً
وملىعا باضجياب
كاهىهُا
 .1الخصطٍح بأن اإلاتهمت الاولى (زًىي اضٍالُىيزا) و اإلاتهم الثاوي (بامباهج وحُىهازي) جاهُا (مصهبا)
جطٍمت الفؼاز بشيل جماعي.

 .2فطض علىبت السجً على اإلاتهمت الاولى (زًىي اضٍالُىيزا) و اإلاتهم الثاوي (بامباهج وحُىهازي) إلاسة ( 8زماوي) ػىىاث ليل
منهما ،وغطامت كسضها  200.000.000.00ضوبُت (مائخا ملُىن ضوبُت) ليل منهما بشطغ إشا لم ًسفع ول مً اإلاتهمين جلً
الغطامت ػِخم اػدبسالها بالسجً إلاسة ( 6ػخت) أشهط.
 .3فطض علىبت إطافُت على اإلاتهمت ألاولى وهي إلغاء حم الخصىٍذ والترشح لالهخذاب في اهخذاباث اإلاىاصب العامت أو
اإلاىاصب الؼُاػُت إلاسة ( 5دمؽ) ػىىاث بسأ مً اهتهاء اإلاتهمت بلظاء فترة العلىبت ألاػاػُت.
 .4الخصطٍح بأن مسة الحبؽ التي كظاها اإلاتهمين أزخاء الخلاض ي جىلص مً فترة السجً اإلافطوطت.
 .5أمط اإلاتهمين بالبلاء ضهً الحبؽ.
 .6إزباث البِىاث اإلالسمت فى اإلاحىمت (مطفلت فى ملف اللظُت).
 .7إلعام اإلاتهمين بسفع ضػىم الخلاض ي فى محىمت الىلع بلُمت  2,500ضوبُت (ألفين ودمؽ مائت ضوبُت) ليل منهما.

أ.

إلاعتبار القانوني فى النقض:


فُما ًخعلم بأػباب الىلع مً ػالب الىلع ألاوٌ /الىائب العام لسي هُئت اللظاء على الفؼاز:
أن أػباب الخماغ الىلع مً الىائب العام ال ًمىً جبرًطها  ،ألن اللظاة فى اإلاحىمت ؤلابخسائُت وؤلاػخئىافُت لم ًذؼئ في
جؼبُم اللاهىن أزىاء محاهمت اإلاتهمين ،وكس هـط في ألامىض شاث الصلت مً الىاحُت اللاهىهُت بحُث جيىن اإلاتهمت ألاولى واإلاتهم
ً
ً
وملىعا بيىنهما مصهبين باضجياب جطٍمت الفؼاز .إن جصطفاث اإلاتهمت ألاولى واإلاتهم الثاوي الصًً
كاهىهُا
الثاوي أعلً أهه مثبدُذ
ًؼلبان مً ضٍيُلسا باهساػى (الشاهس فى اللظُت) بإعساز ألامىاٌ لهما بيؼبت  ٪ 10مً كُمت اإلايزاهُت التي اكترحتها حيىمت
مىـلت زًُاي ،زم جم الاجفاق على أن الصخص الصي كسم ألامىاٌ هى ػدُازي ًىػف (الشاهس فى اللظُت) بؼلب مً
إًطٍيُىغ عازي (الشاهس فى اللظُت) ,زم وافم ػدُازي ًىػف على جىفير ألامىاٌ كُمتها  ٪7مً اإلايزاهُت اإلاصوىضة .ووافلذ
اإلاتهمت ألاولى على شلً وػلبذ جلسًم ألامىاٌ بالسوالض الؼىغافىضي ,وفى للاء علس في  20أهخىبط  2015في مؼعم باجي بمجمع
ججاضي هالبا جازًىج ،جاهطجا الشمالُت ،اػخلمذ ضٍىلسا باهساػى (الشاهسة فى اللظُت) مبلغا كسضه  177.700زوالض ػىغافىضي
مً ػدُازي ًىػف (الشاهس فى اللظُت) لُخم حؼلُمه إلى اإلاتهمت ألاولى ,زم اػخلمذ ضٍىلسا باهساػى (الشاهسة فى اللظُت)
مبلغا آدط إطافى مً اإلاتهم الثاوي بمبلغ  1,000زوالض ػىغافىضي .بىاء على شلً ,فإن جلً الخصطفاث الصازضة مً اإلاتهمت ألاولى
ً
فعال إجط ً
امُا طمً جطٍمت الفؼاز وٍىتهً اإلاازة  12بىس (أ) مً اللاهىن ضكم  31لؼىت  1999اإلاعسٌ
واإلاتهم الثاوي واهذ
باللاهىن ضكم  20لؼىت  2001بشأن اللظاء على جطائم الفؼاز.
أن أػباب الخماغ الىلع مً الىائب العام فُما ًخعلم باالدخالف في العلىبت الجىائُت التي فططتها اإلاحىمت ؤلابخسئُت
ُ
وؤلاػخئىافُت طس اإلاتهمت ألاولى واإلاتهم الثاوي  ،والتي أي الىائب العام ً
وفلا للمسعي العام وان ًجب أن حعؼى هفؽ العلىبت،
ض
فإن هصه ألاػباب ال ًمىً جبرًطها  ،ألن اإلاتهمت ألاولى واهذ مذؼؼت للجطٍمت التى ًجب أن ٌُعاكب عليها بعلىبت أشس مً اإلاتهم
الثاوي الصي هى مىؿف لسي اإلاتهمت ألاولى (عظى مجلؽ الشعب الاهسوهِس ي).

ً
وهصا ما جبلى مً أػباب الخماغ الىلع مً الىائب العام فال ًمىً جبرًطها أًظا الهه جلُُم لىخائج ألازلت التي حعخبر جلسًطا
لىاكع .فال ًمىً الىـط إلى هصا الىىع مً ألاػباب في الفحص على مؼخىي الىلع  ،ألن الفحص على مؼخىي الىلع ًخعلم
فلؽ بعسم جؼبُم كاعسة كاهىهُت أو الئحت كاهىهُت غير مؼبلت بشيل صحُح ،أو إشا وان أػلىب الحىم غير مؼبم ً
وفلا
ألحيام اللاهىن ،أو إشا واهذ اإلاحىمت كس ججاوظث حسوز إدصاصها ،هما هى مشاض إلُه في اإلاازة  253مً اللاهىن ضكم  8لؼىت
 1981بشأن كاهىن ؤلاجطاءاث الجىائُت.
بالطغم عً شلً ,فإهه ًجب جصحُح الاعخباضاث اللاهىهُت وألاحيام التى كظتها اإلاحىمت ؤلابخسئُت وؤلاػخئىافُت ،وهي فُما
ً
ًخعلم بمسة السجً هبسًل للغطامت وػىٌ الفترة العمىُت إللغاء الحم في الترشح إلاىصب عام ،الن السجً بسال مً الغطاماث
إلاسة ( 3زالزت) أشهط وعلىباث إطافُت إللغاء الحم في الترشح إلاىصب عام إلاسة ( 3زالر) ػىىاث لم جحلم ؤلاحؼاغ بالعسالت
ً
ً
ً
مذالفا اللتزاماتهما .لهصا ًجب أن
عىس ملاضهتها بالجطٍمت التى اضجىبها اإلاتهمان بصفتهما مؼاؤوال في السولت ولىنهما اضجىبا فعال
جيىن العلىبت اإلافطوطت ً
زضػا للمؼاؤولين آلادطًٍ لعسم اضجياب جطٍمت ممازلت  ،وبالخالي ًجب على اإلاحىمت جصحُحها هما هى
مصوىض في ألاحيام أزهاه.
بىاء على الاعخباض اللاهىوى اإلاصوىض اعالهً ,جب ضفع ػلب الىلع مً ػالب الىلع ألاوٌ /الىائب العام في هُئت اللظاء على
ً
الفؼاز مع إجطاء حعسًالث بشأن مسة السجً بسال مً الغطاماث وػىٌ فترة إلغاء الحم في الترشح إلاىصب عام اإلافطوض على
اإلاتهمت ألاولى؛


و فُما ًخعلم بأػباب الىلع مً ػالب الىلع الثاوي  /اإلاتهمت ألاولى:
أن أػباب الخماغ الىلع مً اإلاتهمت ألاولى ال ًمىً جبرًطها ،ألن اللظاة فى اإلاحىمت ؤلابخسائُت وؤلاػخئىافُت لِؼىا مذؼئين
في جؼبُم اللاهىن ,ولم ًيىهىا مخجاوظًٍ فى ػلؼتهم أو اهتهيىا اللاهىن في فحص اللظاًا والحىم عليها .فإن ما اضجىبخه اإلاتهمت
ألاولى وهي جللي ألامىاٌ بالسوالض الؼىغافىضي مً ػدُازي ًىػف (الشاهس فى اللظُت) بىاػؼت ضٍىلسا باهساػى (الشاهسة فى
اللظُت) هى فعل جطٍمت الفؼاز التى جىتهً اإلاازة  12بىس (أ) مً اللاهىن ضكم  31لعام  1999اإلاعسٌ باللاهىن ضكم  20لعام
 2001بشأن اللظاء على جطٍمت الفؼاز  ،وكس اضجىب الفعل مً كبل اإلاتهمين بالؼطق الخالُت:
 .1أن اإلاتهمت ألاولى عظى في مجلؽ الشعب ؤلاهسوهِس ي للفترة  2019-2014في اللجىت الؼابعت ،مع هؼاق العمل والؼلؼت
في كؼاع الؼاكت مع شطواء العمل في وظاضة الؼاكت والثروة اإلاعسهُت ( )ESDMو شطهت الىهطباء الحيىمُت ( ,)PT. PLNأما
اإلاتهم الثاوي دبير وضٍيُلسا باهساػى (جم الخلاض ي عليها فى كظُت مىفصلت) مىؿفت إزاضٍت فى مىخب اإلاتهمت ألاولى التي
اعخيذ وػاعسث في مصالح اإلاتهم زادلُا أو داضجُا.
 .2أهه كس زبذ اإلاحىمت أن ضٍيُلسا باهساػى باإلاشاضهت مع اإلاتهم الثاوي (هميؼم اإلاىؿفين) بصفخه فطٍم دبراء لسي مىخب
اإلاتهمت ألاولى أنهم أجطوا اجصاالث واجخماعاث مىثفت مع إًطٍيُىغ عازي (ضئِؽ كؼم الؼاكت واإلاىاضز اإلاعسهُت فى مىؼلت
زًُاي ,محفـت بابىا) الصي ًذؼؽ لبىاء محؼت لخىلُس الؼاكت في مىؼلت زًُاي ,محفـت بابىا  ،وجىاصل هصلً مع ضجل

ألاعماٌ ػدُازي ًىػف مً الشطهت عبسي بىمي جىسضاواػُه ) (PT. Abdi Bumi Cendrawasihبصفخه اإلالاوٌ العام
الصي ٌعمل مىص عام  2008في مشطوع محؼت للؼاكت الشمؼُت ( )PLTSفي  Deiyeiمىؼلت زًُاي ,محفـت بابىا.
 .3في حين أن إًطٍيُىغ عازي بصفخه ً
ضئِؼا مىخب الؼاكت والثروة اإلاعسهُت فى مىؼلت زًُاي ،كبل اجخماع عمل اللجىت
الؼابعت مع وظاضة الؼاكت واإلاىاضز اإلاعسهُت بجمهىضٍت إهسوهِؼُا ،كس اجخمع مع اإلاتهمت ألاولى واإلانهم الثاوي وضٍىالسا
باهساػى في مىخب اإلاتهمت ألاولى ،وفي شلً الىكذ أعطب إًطٍيُىغ عً ضغبخه في أن جحصل مىؼلت زًُاي على مشطوع
اإلاحؼت الىهطمائُت بالغت الصغط ).Micro Hydro Power Plant (PLTMH
 .4بعس اجخماع العمل في  8أبطٍل ّ ،2015
عطفذ اإلاتهمت ألاولى إًطٍيُىغ عازي لىظٍط الؼاكت والثروة اإلاعسهُت ؤلاهسوهِؼُت
الؼُس ػىزًطمان ػعُس ،واإلاسًط العام للؼاكت اإلاخجسزة والحفاؾ على الؼاكت ( ،)EBTKEضطا مىلُاها .عالوة على شلً،
في اجخماع العمل في ً 16ىهُى  2015مع مسًط ضئِؽ شطهت الىهطباء الىػىُت ( PT. PLNالؼُس ػفُان بصير) ,كاػعذ
اإلاتهمت ألاولى ألاجخماع لخلسًم هخائج اػخؼالع حىٌ دؼت جؼىٍط الشبىت وجؼىٍط اإلاحؼت الىهطمائُت بالغت الصغط
 PLTMHفي مىؼلت زًُاي ،هشيل مً أشياٌ الجهس والىظاٌ للمتهمت ألاولى هعظى في مجلؽ الشعب ؤلاهسوهِس ي في
اللجىت الؼابعت للىظاٌ مً أجل جؼىٍط اإلاحؼت الىهطمائُت بالغت الصغط  PLTMHفي مىؼلت زًُاي.
 .5بىاء لجهىز وهظاالث اإلاتهمت ألاولى  ،وافم إًطٍيُىغ أزي على جىفير أمىاٌ اإلاطافلت للمتهمت ألاولى ،والتي جم جىفيرها
ً
وحؼلُمها ً
الحلا مً كبل ػُدُازي ًىػف (شاهس فى اللظُت) إلى ضٍيُلسا باهساػى (شاهسة فى اللظُت)  ،وأديرا مً
ً
ضٍيُلسا باهساػى إلى اإلاتهم الثاوي بصفخه ً
مخلبؼا مً كبل
دبيرا في فطٍم اإلاتهمت ألاولى ،زم جم اللبع على اإلاتهم الثاوى
لجىت اللظاء على الفؼاز في عملُت كبع ًسوي في مىٌ (مجمع ججاضي) هالبا جازًىج مع ػدُازي ًىػف و إضٍيُىغ
عازي ً
جىبا إلى جىب مع جىاجس ألامىاٌ معهم ًصل مبلغه إلى  177700زوالض ػىغافىضي.
ً
مخلبؼا مً كبل لجىت اللظاء على الفؼاز ,واهذ هىان مفاوطاث بين اإلاتهمت
 .6وكبل أن ًخم اللبع على اإلاتهم الثاوى
ألاولى وإًطٍيُىغ عازي في عسة اجخماعاث بشأن ػلباث ضصس ألامىاٌ إلاشطوع جؼىٍط اإلاحؼت الىهطمائُت بالغت الصغط
 PLTMHفي مىؼلت زًُاي محافـت بابىا ،بشأن ػلب ضػىم اإلاطافلت مً  ٪10إلى ًخم الاجفاق على  ٪7مً كُمت اإلاشطوع
التى ػِخم جمطٍطه مً وظاضة الؼاكت والثروة اإلاعسهُت.
 .7بىاء على شلً ,فلس زبذ أن اإلاتهمت الاولى كس اػخىفى منها عىاصط السعىي التى ًىص عليها فى اإلاازة  12مً زعىي الىائب
ً
جدىتهً اإلاازة  12حطف (أ) مً كاهىن الفؼاز  ،لصلً ًجب أن
العام هما وضز في الؼعً ألاوٌ ،الن ما اضهبخه اإلاتهمت ألاولى
ًيىن اإلاتهم ألاولى مؼاؤولت عً أفعالها.
زم إن بلُت أػباب إلخماغ ػلب الىلس مً اإلاتهمت ألاولى ال ًمىً جبرًطها  ،ألنها جخعلم بخلُُم هخائج ألازلت التي هي جلسًط
لحلُلت .فهصه ألاػباب ال ًمىً أدصها في الاعخباض في الخحلُم على مؼخىي الىلع  ،ألن الفحص على مؼخىي الىلع ًخعلم
فلؽ بعسم جؼبُم كاعسة كاهىهُت أو عسم جؼبُم الالئحت اللاهىهُت بشيل صحُح  ،أو ما إشا واهذ ػطٍلت اإلاحاهمت ال جخم

وفم أحيام اللاهىن  ،أوما إشا واهذ اإلاحىمت كس ججاوظث حسوز ػلؼتها على الىحى اإلاشاض إلُه في اإلاازة  253مً اللاهىن ضكم
 8لؼىت  1981بشأن كاهىن ؤلاجطاءاث الجىائُت.
وهـطا لالغخباضاث اللاهىهُت اإلاصوىضي اعاله جخضح أ ،اػباب الخماغ ػلب الىلع مً اإلاتهمت ألاولى لِؽ لها أػؽ كاهىهُت,
فُلعم ضفظها.

