
سيیرريي أأنوورر اابررااهھھھيیمم ءاالددااتوواالنائبب االعامم ضدد معالي فخامة   

مقددمة  

حسنن يذذوواالكفل  

)ABIM( حرركة االشبابب االمسلمم في ماليیززيیا  

:مماتهھااال  

ً  (دد.سس.أأ.إإ) سيیرريي أأنوورر اابررااهھھھيیمم ءهھمم االددااتووتُّ اا قة جنسيیة تخددشش االحيیاء ووتعاررضض ) بإقامهھ عالبب 377سس (تحتت بندد ررقمم قانوونن االعقووباتت ل ووفقا
 االثالثةبيینن االساعة  ما 2008 عامم في االساددسس وواالعشرريینن منن شهھرر حززيیرراانن منن ززالننرريیة مع محمدد سيیفوولل بخارريي بنن أأاالططبيیعة االبش

بووكتت  بمحلة كاسيیهھمنن شاررعع سيیتيیا 99ررقمم  اا االسكني االكائنن في منسارربناء دديیسا ددب 11.5.1 ررقمم في االشقة االرراابعة وواالنصفف عصررااً وو
) يیقضي بمعاقبهھ منن يیثبتت بب 377 سسلمبوورر. قانوونن االعقووباتت ررقمم (لكووااال قة االفددررااليیةططناالموواالووااقع ضمنن كوواااللمبوورر  اا منن مدديینةددمنسارر

ً سي مخالفنجاالجماعع عليیهھ جرريیمة اال  لجلددإإمكانن تططبيیقق عقووبة اا مع لعشرريینن سنة لفتررةة قدد تصلل بالسجننللططبيیعة االبشرريیة (االلووااططة) بإررااددتهھ  ا
.بحقهھ  

:االقضيیة مالبساتت   

مووظظفاً مددفووعع ااألجرر كوونهھ صبح قبلل أأنن يیكانن يیعملل كمتططووعع  سنة 22 منن االعمررشابب يیبلغ ) مم.سس.بب.بب.أأززالنن (محمدد سيیفوولل بخارريي بنن أأ
ً أأنن "دد.سس.أأ.إإ" "مم.سس.بب.بب.أأ. قامم "2008عامم منن شهھرر أأذذاارر  بدداايیةفي  االخاصص لـ "دد.سس.أأ.إإ"مساعدد اال قدد  بتقدديیمم محضرر شررططة مددعيیا

في  كانن تارريیخ تسجيیلل االمحضرر. 2008سس وواالعشرريینن منن حززيیرراانن منن عامم في االسادد ددمنسارراا محلة في في أأستهھ في إإحددىى ااألبنيیة هھجامع
 ة منن بناءفي شق ووقعتت بأنن االحاددثة محمدد سيیفوولل ززعمم .أأيي بعدد يیووميینن منن االحاددثة االمززعوومة 2008  لسنة االثامنن وواالعشرريینن منن حززيیرراانن

.ى مع "دد.سس.أأ.إإ" نقاشهھما حوولل جددوولل ااألعماللأأنهھ كانن بعدد أأنن االسكني دديیسا ددمنسارراا  

  :وواالددفاعع مرراافعتي ااالددعاءصص ملخ

 مرراافعة ااالددعاء مرراافعة االددفاعع

لهھيیددل ال يیمكنن قبووللشاهھھھدد غيیرر جدديیرر بالثقة وو" مم.سس.بب.بب.أأ"  
 

- .كانن يیملكك فررصة االهھررووبب "مم.سس.بب.بب.أأ"   
- .فووررييبشكلل  ةططبيیاالعنايیة االلمم يیططلبب  "مم.سس.بب.بب.أأ"   
- ة.االحاددث ووقووععللشررططة فوورر بمحضرر  يیتقددمملمم " مم.سس.بب.بب.أأ"   
- يیشرربب  أأخذذ إإذذ إإنهھ ةللووااططاا كوونهھ اافتعلل بهھهه بءااددعا ال يیؤؤيیددبعدد االحاددثهھ " بب.أأمم.سس.بب.تصررفف " 

ً وويیتكلمم بشكلل وودديي مع  .في االيیوومم االتالي "دد.سس.أأ.إإ" مباشررةة بعدد االحاددثة ووحضرر حفالً ووااجتماعا  
- ة.ررئيیسس االووززررااء وواالمحققق االعامم في االشررططبااررتباطط  "مم.سس.بب.بب.أألـ "   
- ً إإنهھ نفف حيیثث االمستأ ةقاووم" ممم.سس.بب.بب.أأاستططاعة "بكانن   عظظمم جثة منن ووأأ أأصغرر سنا

."دد.سس.أأ.إإ"  
- مسبقا االظظهھرر ووقدد خضع وويیعاني منن إإصابة في في االسنن ووضعيیفف  ططاعنن "دد.سس.أأ.إإ" ررجلل 

.كبررىى ةجررااحيی ةلعمليی  
- .اليیملكك أأيي منصبب أأوو مكانهھ ذذااتت  قووةة"دد.سس.أأ.إإ"    
-  يیقمم لمم هھأأخبرر االفرريیقق االططبي االفاحصص أأنبأنهھ شهھاددااتهھ في االمحاكمة ضمنن  أأددلى "مم.سس.بب.بب.أأ" 

.ظظ على االددليیللاحفليیووميینن ل مددةة قتحة االشررججيیغسلل   
-  11.5.1حصلل على سجاددةة االمنززلل في االشقة ررقمم  ةااللووااططفعلل نن مكانن بأشهھدد " مم.سس.بب.بب.أأ" 

ً منن قبلل فرريیقق االططبب اال تمم تحصيیلهھااالسجاددةة االتي  في بناء دديیسا ددمنسارراا االسكني. لكنن  جنائي الحقا
ززعوومة على االسجاددةة االم. لمم يیتمم االعتوورر 11.5.1قة بددلل االش 11.5.2 ررقمم ةاالشقأأخذذتت خططأً منن 

.11.5.1ررقمم  ةاالشقفي   كددليیلل  
-  .فرريیقق ااالددعاء فررااددأأحدد أأمع عالقة  يیقيیممكانن " مم.سس.بب.بب.أأ" 

 ااً شاهھھھدد "مم.سس.بب.بب.أأ" كانن
نن أأ ةووووجددتت  االمحكمعددالً 
لهھ يیعتمدد عليیهھيیددل  

 



أأيیة إإصابة في فتحة ي ووجوودد حيیثث نفى االتقرريیرر االططب يیةشررجحددووثث مضاجعة أأيي ددليیلل على غيیابب 
منن  2008لسنة  حززيیرراانن االثامنن وواالعشرريینن مننفي االمجررىى فحصص تنظظيیرر االمستقيیمم  :االمستقيیمموواالشررجج 
ددلل يیجسدديي  أأثرر على عددمم ووجوودد أأيينصص  "مم.سس.بب.بب.أأ" قامم بفحصصووهھھھوو أأوولل منن عثمانن  االططبيیبب قبلل
اً في تلكك االليیلة كذذلكك ووقدد قامم الحقنن. يیفتحة االشررجج وو االمستقيیمم ططبيیعيی إإددخالل حيیثث ووجددتت حددووثث على
بفحصص االددعي ووأأيیضا لمم يیجددوواا أأيي ددليیلل على أأذذيیة. ننيیأأططباء مختص ةثالث  

 
لمم تصلل عيیناتت : عبثثااستبدداالل أأوو  حصووللإإمكانيیة  مووضع شكك لووجوودد المة عيیناتت االحمضض االنووووييس

عيیناتت االووحددثث خللل في تحدديیدد  الحقيیننإإال بعدد يیووميینن لتحليیلل االكيیميیائي ل مخبرراالإإلى  االحمضض االنوووويي
.االنططافف في االمسحاتت االمأخووذذةة يیثبتت فعالً ررؤؤيیة صووررددليیلل م صحيیح. لمم يیووجدد هھھھناككبشكلل   

  
 االحافظظةاالشررططي االمحققق قامم بفتح  :على االعيیناتت حمضض االنوووويياال ة حددووثث غشش بأنن تمم إإددخاللااحتماليی

ً االبالستيیكيی ". يیووجدد شكك مم.سس.بب.بب.أأ"وويي على االعيیناتت االمأخووذذةة منن تاالتي كانتت تحوو ة االمغلقة حرراارريیا
إإذذ ووجدد اانقططاعع في االسلسة االمكلفة بالحفاظظ على ااألددلة االجنائيیة.تت االعيیناالمة في س  

 
خبيیرر االحمضض االنوووويي االددكتوورر  :مووضعاً للشكك االذذيي ااستددعاهه ااالددعاء كانتت رريیخباال شهھاددةةمصددااقيیة 

جنائي خبررااء االططبب اال ووكذذلكك ااثنانن منن ستررااليیاأأ فيسيیددني  االكائنن في مدديینة برريیانن ليیسلي ماكددوونالدد
 ززووررنسس نوويیلل وويیلفيیدد ليیدد االددكتوورروو الهھنددب تشيینايي مقاططعة ددااموودداارراانن منن االددكتوورر سي االبررووفسوورر ووهھھھما
أأشارروواا بأنن االددليیلل االمقددمم يیحووططهھ االشكك ووتعووززهه تفاصيیلل علميیة متررووكة  ااستررااليیا في ميیلبووررنن مدديینة منن

مما يیحيیلهھ عدديیمم االقيیمة ال يیعبأ بهھ.  
 

االمأخووذذةة  االحمضض االنوووويي
" مم.سس.بب.بب.أأ"منن شررجج 

فقتت االحمضض االنوووويي وواا
 االخاصة بـ "دد.سس.أأ.إإ"

 

	مرراافعة ااالددعاء مرراافعة االددفاعع  
ساعة هھھھوو غالباً االحدد ااألقصى إلمكانيیة االحصوولل على ماددةة ووررااثيیة  48إإلى  36تخرربب ووتلووثث االعيیناتت: 

ساعة منن االحاددثة وومرر بعدد  56صالحة للتحليیلل. تمم فحصص االمدّدعي ووأأخذذ االعيیناتت بعدد فتررةة تجاووززتت 
ساعة قبلل ووصوولل االعيیناتت إإلى االفاحصص االمخبرريي. وولمم يیتمم تجفيیفف االعيیناتت حتى وولمم  40ذذلكك بضع منن 
االووصوولل بلل أأبقيیتت بددررجة حررااررةة االغررفة. ووذذلكك يیفيیدد ااستحالة كوونن االعيیناتت في حالة  يیتمم تجميیددهھھھا قبلل

سليیمة حالل فحصهھا.  
" 5االمستخررجة منن االمسحة ررقمم "بب االحمضض االنوووويياالمززعوومة:  االحمضض االنوووويياالقددحح في عيینة 

ووجددتت مشتملة على مجمووعع ماددتيینن ووررااثيیتيینن أأحددهھھھما تعوودد لذذكرر ما "ذذكرر آآ" ووااألخررىى تعوودد لذذكرر 
الع آآخرر. ووقدد تحققق ووجوودد ماددةة ووررااثيیة عائددةة لططررفف ثالثث ضالع في االددليیليینن االمقددميینن على االتررتيیبب ض

أأ" (منشفة "صباحح االخيیرر").    59" (مسحة شررجيیة سفلى) ووبررقمم "بب9بررقمم "بب  
 

	  

بططرريیقة غيیرر قانوونيیة: االحمضض االنووووييااستحصالل   
 

مخالفة للقانوونن حيیثث أأخذذتت منن غررفة االمستعملة في االمقاررنة تمم ااستحصالهھا بططرريیقة  االحمضض االنوووويي
االحجزز حيیثث تمم تووقيیفف االمددعى عليیهھ "دد.سس.أأ.إإ". فتمم ااستحددااثث االبيیاناتت االووررااثة االعائددةة للمتهھمم منن 

مسحاتت أأخذذتت منن فررشاةة ااألسنانن وومنشفة "صباحح االخيیرر" ووقنيینة االميیاهه االمعددنيیة االلووااتي قددمنن لهھ منن 
	قبلل االشررططة خاللل فتررةة االحجزز.   

بططرريیقة االددليیلل االمستحصلل 
	غيیرر قانوونيیة ددليیلل معتبرر  

محضض شكك ووظظنن:  
 

" قدد قامم بالذذهھھھابب للططابقق االخامسس حيیثث مم.سس.بب.بب.أأاالددليیلل لمم يیثبتت بما ال يیقبلل االرريیبب كوونن االمددعي "
	ووقع فعلل االلووااططة االمززعوومم. بلل قدد كانن االمددعي في االحقيیقة يیختبئ في أأحدد االططوواابقق.  

االصووررةة االمسجلة االتي 
االتقططتهھا كميیررةة االمررااقبة 

ئنة في بناء دديیسا االكا
	ددميینسارراا االسكني  

عددمم تعاوونن ااالددعاء وواالمؤؤاامررةة االسيیاسيیة االكائنة:   
 

- –ررفضض جهھة ااالددعاء ااإلفصاحح عنن بعضض االووثائقق   مم الئحة بأسماء االشهھوودد.  لمم تقددَّ 	  
- تمم ررفضض ططلبب مقددمم إإلى االمددعي االعامم للحصوولل على عدددد منن االمستنددااتت وواالووثائقق.  	  
- بلل ررئيیسس االووززررااء مسبقاً في منززلهھ. ررئيیسس االووززررااء قدد " ااعتررفف أأنهھ قامم.سس.بب.بب.أأاالمددعي " 

" بشأنن منحة كما مم.سس.بب.بب.أأكذذبب باددئئ ااألمرر مددعيیاً أأنن مووظظفهھ فقطط كانن منن قابلل االمددعي "
" كانن عاططال عنن االعملل بعدد أأنن ترركك متابعة ددررااستهھ في مم.سس.بب.بب.أأقيیلل حيیثث إإنن االمددعي "

االمحكمة لمم تأخذذ في عيینن 
يیاسي ااالعتبارر االتآمرر االس

االحاصلل أأوو ضررووررةة االحررصص 
	االشدديیدد منن قبلل ااالددعاء    



ببب سووء أأدداائهھ ااألكادديیمي.مجالل االهھنددسة االكهھرربائيیة في جامعة تناغا ناسيیوونالل بس 	  
- " وومساعدد ررئيیسس االشررططة في غررفة في فنددقق مم.سس.بب.بب.أأجررىى لقاء سرريي مسبقق بيینن االمددعي " 

بالمدديینة قبلل يیووميینن منن حددووثث االجرريیمة االمززعوومة. 	  
- " تجمعهھ عالقة مع االمحققق االعامم في االشررططة.مم.سس.بب.بب.أأاالمددعي "  	  
- اعع كانن يینبغي حضووررهه االمحكمة فشلتت االمحكمة في ااستحضارر شاهھھھدد ذذيي أأهھھھميیة بالغة لجهھة االددف 

للشهھاددةة في صالح االمتهھمم. 	  
- محاوولة لمنع االمددعى عليیهھ "دد.سس.أأ.إإ" منن االعووددةة إإلى االبررلمانن بططرريیقق إإجررااء اانتخاباتت ظظررفيیة  

.2014للمقعدد االنيیابي االخصص بـ"بررماتانن باووهه" وو"كاجانن" في عامم  2008في عامم  	  
- بتأيیيیدد حززبب  2008جررتت عامم  " خاللل ااالنتخاباتت االعامة االتيمم.سس.بب.بب.أأقامم االمددعي " 

" بالحلفف با/ تحتت االقسمم أأنن االمددعى مم.سس.بب.بب.أأبارريیسانن ناسيیوونالل "بب.نن". ووقامم االمددعي "
عليیهھ "دد.سس.أأ.إإ" قدد اافتعلل بهھ االفاحشة قرريیبب حصوولل ااالنتخاباتت االظظررفيیة للمقعدد ااالنتخابي 

	االخاصص بـ"بررماتانن باووهه".     
 

	االحكمم   	االمحكمة  
برِرء االمددعى عليیهھ "دد.سس.أأ.إإ" منن جميیع االتهھمم االمنسووبة إإليیهھ ووأأخلي سبيیلهھ.  

 
منن االمتبع عاددةة أأنن ووحددهه.  الحمضض االنووووييلمم يیكنن منن االحكمة ااالعتمادد على االددليیلل االمقددمم االخاصص ب

عى عليیهھ بناء على ددليیلل ووحيیدد غيیرر مددعوومم بأددلة أأخررىى كما االمقددمم االمحكمة تترردددد في تجرريیمم ططررفف االمدد
 ". مم.سس.بب.بب.أأمنن ططررفف االمددعي "

االمحكمة االعليیا  
في االتاسع منن كانوونن االثاني 

2012منن عامم   
االقاضي: محمدد ززاابيیدديینن 

	محمدد ضيیا.  
حكمم تمم إإبططالل قرراارر االمحكمة االعليیا االقاضي بتبررئة ووإإخالء سبيیلل االمددعى عليیهھ "دد.سس.أأ.إإ". ووتمم اال

على "دد.سس.أأ.إإ" بالسجنن مددةة خمسس سنووااتت.  
 

" ررغمم خلووهه عنن غيیررهه إإال أأنهھ مقبوولل وومررجح ٬، ووكانن يیكفي مم.سس.بب.بب.أأاالددليیلل االمقددمم منن قبلل االمددعي "
ووحددهه إلثباتت االتهھمة في حقق االمددعى عليیهھ "دد.سس.أأ.إإ". االحاجة ألددلة تؤؤكددهه تبقى أأمرراا منن حسنن االتحققق 

	وواالعنايیة ال أأكثرر.   

محكمة ااالستئنافف  
في االسابع منن آآذذاارر منن عامم 

2014  
االقضاةة: باليیا يیووسفف بنن 

االحاجج ووااهھھھي ووعززيیززةة بنتت 
علي وومحمدد ززووااوويي بنن 

	صالح.  
ررفضض ااالستئنافف االمقددمم ووإإحقاقق حكمم محكمة ااالستئنافف بالسجنن لفتررةة خمسس سنووااتت.  

 
 " أأنهھ قدد اافتعلتت بهھ االفاحشة منن قبللمم.سس.بب.بب.أأاالمحكمة تؤؤكدد قووةة االقرراائنن االمررجحة الددعاء "

"دد.سس.أأ.إإ". تبعاً للقوواانيینن االمررعيیة يیحقق للقاضي االحكمم باإلدداانة في حالل خلوو االددليیلل االمقددمم عنن ما يیؤؤيیددهه 
	إإنن كانن مططمئناً لصحة ددليیلل صاحبب ااالددعاء.  

االمحكمة االفيیددررااليیة  
في االعاشرر منن شباطط منن 

2015عامم   
االقضاةة: عاررفيینن ززكرريیا 

ووررووسس شرريیفف ووعبدد االحميیدد 
إإيیمبوونج ووسرريیادديي حليیمم عمرر 

	ملي علي.وورر  
	  

 


