
Date Printed: 04/21/2009 

JTS Box Number: 1FES 65 

Tab Number: 138 

Document Title: Ny tsara ho fantatry 

Document Date: 1992 

Document Country: Madagascar 

Document Language: Malagasy 

1FES 1D: CE00976 

~~ln~lln~III~I~I~ 
F - 3 A 48- 4 9 A 



l 
II 
; 

FANAIEAZANA 
OlOM·PIRENENA 

Ny tsara ho fantatry 

ny mpanara-maso nyfifidianana 

(Notsoahina tao amin 'ny Hitsivolana nasiam·panovana 

laharanil faha·92·041 tamin'ny 2 oktobra 1992 

anilOvana ny Lalam·pifidianana) 



TORO-LALANA 

Voasoratra ao anun ny 1a1am7pijidianana hitsivolana nasiam-pa1UNana 
/aharana faha-92-041 tamin'ny 2.oktobra 1992, ny didim-panjakana /aharana 

faha-96-836 n,X 11 septambra 1996 ,ny fisian'ny fanaraha-maso ny 

fifidianana. 

Araka io hitsivolana sy di.iim-panjakana io dia azon 'ny olom-pirenena 

alao ny manara-maso ny fizotran'ny raharaham-pifidianana reJtetra reheta 
mahazo alalana ho amin'izany ny fikambanana isoloany tena. Na amin'ny 

fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana anefa ny mpanara-maso dia tsy 
mahazo manao fanelanelananaeo amin 'ny fampandehanall'asa ao <unin 'ny 

birao fandalsaham-balo. Fanaraha-maso /lO ataony i~ay alldraikitra eken 'ny 

lalana rahateo izany mba hisian 'ny fifidianana madio sy maIaJaka. 

Noho izany, lIJ! andraikjtrrig dia " 

- Manao izay ahitana fototra ao ,anatin 'ny mampangarahara 
ny mapa-ara-dalana ireD asa atao mamba ny fifidianana. 

- Manao janamarihana eoamin 'ny lafiny rehetra mikasika ny 
fizotry ny raharaham-pifidianana'!'ba 'tsy his ian 'ny hosoka 

mety ahafoana ny voka-pijidianana syhirandroana ny fahamarinan 'ny 

latsa-bato'mane'hony tena safim-bahodka. 

Araka izany, IlJlitq'lcony gtgpnao : 

- Mampahatsiahy am-panajanany Filohan 'ny Birao fandalsaham

batoraha misy 'nytsy fetezana hitanaa arakany laldnamba 

tihafqhany 'mandra~ lepetra mba. tsy.aha/atynyvato rehetra; 



- Manamarika an-tsoratra izay hitanao nitranga tao anaty birao 
fandaJsaham-bato araka ny Jisy fanaraha-maso eo am-pelatll1Ul1UllllJO ; 

- Tsy manenlingelina ny fizotran :ny fifidianana.na inona na inona 
mitranga .satria tS)' andraikitrao izany ; 

- Tokony hanana fahatoniana tanteraka sy tsy miandany eo 
anatrehan 'ny zava-mitranga rehetra ; 

- Hanana faharetana sy hijanona ao amin 'ny biraom-piJidianana 
mandra-pavitan'ny Proces-verbal (PV). 

Fampiharana 

- Tongava ao amin 'ny biraom-pifidianana arahinao maso alohan 'ny 
fisokafan 'ny biraom-pifidianana. 

-Mana/Dna ny Filohan'ny biraom-piJidianana mampiseho ny taratasy 
fanendrena anao Iranara-maso amin'io birao io ary tokony efa 
hipetraka eny amin :ny tratrano ny badge. 

- lzy no hanondro anao ny toerana tokony hipetrahanao araka 
. ny fandaminana nataon 'ny mpikambana aD amin 'ny biraom, 

pifidianana. Raha tsy avelany midi/ra ianao dia as(Jivo ~anao . 

taratasy izy milaza.ny antony tsy amelanyanao hiditra. Asaivo' 
soniaviny io taratdsy ia. Tokony ho hita ao anatin'izany taratasy 

izany ny anarany sy ny nomeraon'ny karapanondrony. Takio 
mihitsy iotaratasy io raha tsy avelany:miditra ianao ntfa 

mahajeno nyjepetratakiana. 
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- Fenoy araka ny tokony ho izy ny fisy fanaraha-maso. Tsyazo 

omena olon-kafa ny mameno io fisy io na iza izy na iza. Na ;zany 

na tsy izany dia tsy tokony atao hampitahotra ny olona ny 

famenoanao ny JisinaO. 
Etsy andaniny koa, raha misy olon-kafa, na mambra ao amin 'ny 

biraom-pifidianana io na tsia. manelingeslina na mampatahotra 

anao amin 'ny fanaovanao ny asanao dia manaova lalitra ka 

alefaso aly amin 'ny Birao Nasionaly. 

- Raha misy zavalra hafa miseho ankoatr 'ireo fanontaniana efa 
mipetraka ao anatin 'ny fisy dia aza misalasala mandray taratasy 

hafa. Mandraisa laralasy hafa ihany koa raha misy fanazavana 

fanampiny na talilra lianao hatao. 
Rehefa mijaralUJ ny fifidianana dia alao ny fanisam-bato. 

- Tsy maintsy manatrika ny fanisam-bato ianao. 

- Jereo ary sorary ny fepetra IUJraisina rehetra, ohalra tamin'ireo 

valo mary sy ny sisa hafa. 

- Jereo Isa,a ny fitsinjarana ny vato azon 'ny mpilatsaka ho fidina 
tsirairay ary raiketo ao anatin 'ny fisy fanaraha-maso eo aminao. 

- Maka sosony iray amin 'ny PV-mpanjakana ampiarahinao. amin 'ny 

fisy fanaraha-maso fenoinao. ZOnao ny mahazo io PV io ka 
angataho sy takio. 

Tandremo: 

- Tokony ho jeIUJ ara-dalana tsy misy hosoka ny fisy fanaraha-maso. 

- Tsy hifandiso na hifangaro ny vato azon 'ny kandidd tsirairay. 



- Tsy alefa any amin 'ny Fivondronana ny fisy fanaraha-maso 
nofenoinao fa omena ny lompon'andraikilry ny KMFICNOE 
miara-miasa aminao akaiky. Tsy an 'ny fanjakana io fisy fanaraha
maso eny ampelatananao iny fa an 'ny KMFICNOE. 

Mavesa-danja loalra eo amin 'ny fiainam-pirenena ny lena safidim
bahoaka marina, koa milaky fanaraha-maso entitrany fanajana izany izay· 
miantoka ny ho avin 'i Madagasikara iray manon/olo. 

Dia mahavita be amin 'ny adidy masina izay iamiraikelanao. 

Ny Birao Nasionaly KMFIClI'OE 
(l'clllarafla·tnaso lIy jijidiallana 
sy Fanabeazana ny Olom'Firenena) 

Bien Aime RAZAFINJATO 
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Hitsivolana nasiam.pano\'ana 

laharana faha·92·041 tamin'ny 20ktobra 1992 
anao,·ana ny lalam.pifidianana, 

TOKO VII 
lW AMIN'NY FANDATSAHAM·BATO 

And, 81 : Amin'ny anaran'ny tena ihany ny latsabato. Tsy azo atao 
amin'ny alalan'ny fanomezam·pahefana hisolo tena na amin'ny alalan'ny 
laratasy hifandefasana izany, Raha misy mpiasam'panjakana, na mpitsara. 
na mpitandro filaminam·bahoaka, na miaramila ao amin'ny foloalindahy 
na ao amin"ny zandarimariam-pirenena manatontosa iraka ivelan"ny 
Fokontany misy ny fonenan'izy ireo kane!"a ao anatin'ny fari·pifidianana 
misy azy ireo ihany, 1I0ho I\y ;mtony samihafa amin'ny andro hanaovana ny 
fifidianana, dia mahazo mandray anjara amin'ny fandatsaham·bato izay 
ireo rehefa mampiseho ny taratasy nanirahana azy na izay singan-taratasy 
hafa mahasolo izany sy ny kara-pifidianany amin'ny Filohan'ny iray 
amin'ireo birao fandahatsaham-bato ao amin'ny toerana misy azy ireo ka 
hanaovany ny asany na hamindran-toerana azy ireo vonjimaika ihany. 

And, 82 : Miafina ny latsabato. 

And, 83 : Ny kopia iray amin'ny lisitry ny mpifidy dia apetraka eo 
ambony latabatra ka manodidina izany no hivorian'ny birao. 

And;84: Ny latsabato dia. atao anaty valopy ka ny Fanjakana no 
miantoka ny valopy. Didim-panjakana no mametra ny modely sy ny teny 
voalahatra amin'ireny valopy ireny, 

Tsy tantera-pahazavana ireo valopy ireo no sady tsy misy dinty 
ahazoana manidy azy mitovy karazana avokoa isaky ny fotoam-pifidianana, 
Alefa any amin'ny birao fandatsaham-bato tsirairay izy ireny alohan 'ny 
fifidianana ka ny isany dia mitovy ahay amin 'ny an'ireo mpifidy voasoratra. 
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Amin'ny andre fandalsaham-balo, dia omena hampiasain'ny mpifidy ao 
amin'ny efilrano fifidianana ireo valopy ireo, 

Raha noho ny anlony ISY azo anoharana na noho ny anlony hafa, ka IS), 
misy ireo valopy ara-dalana ireo, dia ISY mainlsy manolo izany amin'n)" valopy 
hafa milo"y karazana amin'izy ireo ny filohan'ny birao fandalsaham-balo ary 
mampanao lalsabillo araka ny fepelra \'oalazan'izao hitsivolana izao, Marihina 
ao amin 'ny filanana an-Isoralra izany fanoloana izany ary alm'ana azy ny 
dimy (5) amin'ireo valopy nampiasaina, 

And, 85 : Tsy manomboka ny raharaham-pifidianana raha tsy efa 
voapelraky ny Filohan'ny birao fandalsaham-balo eo ambony latabalra 
voalokana ho amin'izany daholo ny laralasin-dalsabalon'ireo mpilatsaka 
hofidina rehetra izay efa nanololra izany ny vaomiera manokana londrein 'ny 
andininy faha-45 elsy ambony, 

Ny fahabangan'ny taralasin-datsabalon'ny mpilatsaka hofidina iray na 
ny lisilra iray misy ireo mpilalsaka hofidina, ka efa nanolotra izany ny vuomiera 
manokana dia milarika ny fanafoanana ny lalsabalo ao amin'ireo birao io, 

And; 86 : Raha loa ka ISy ahitana intsony eo ambony latabatra, ny taratasin
dalsabalon 'ny mpilalsaka hofidiana iray, ao anatin'ny fotoana hanaovana ny 
raharaham-pifidianana, dia ISY mainlsy aalo avy hatrany izany raharaha izany 
mandra-panarenana io loe-javalra io, 

Raha ISy misy mihilsy vahaolana azo alao amin'io lesoka io, dia 
hofoanana ny fandalsalfam-bulo ao amin'ilay biraom-pifidianana, 

Na dia eo aza ireo'fepelra voalazan'ny andininy faha-85 elsy ambony sy 
ny paragrafy faha-2 amin'ny ity andininy ity, ny fahabangan'ny taratasin
dalsabalon 'ny mpilalsaka hofidiana iray na ny lisitry ny mpilatsaka hofidiana iray, 
dia lSy zary valo misakana velively ny fizoran'ny raharaham-pifidianana 
any amin'ny birao fandalsaham-bato iray na maromaro, na koa zary antony 
anafoanana ny latsabat~ amin'ireny birao voalaza ireny, raha tahinyizany 
lesoka izany dia hita miharihary fa vokalry ny ISY fahampiami mihitsy eo 
amin'ireo taratasin-dalsabalo nomen 'ireo. antoko polilika·, fikambanana, 
mpilalsaka hofidina na lisilry ny mpilatsaka hofidina araka ny voalazan'ny 

, andininy faha-45 amin 'izao fehezan-dalana izao, 
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And,87 : Ny vata fandalsaham-balo dia IS), lokony his), afa-Isy iray 
ihany voatokana hampidirana ny valopy alalsaky ny mpifidy Isirairay avy. 

Alohan 'ny hanombohana ny fandalsaham-balo sy rehefa avy niara
nanalrika ny fanamarihana fa foana ISY misy na inona na inona ny vala 
fandalsaham-balo, dia ISy maimsy akatona amin'ny hidiny roo na gadena 
roa samy hafa ny \'ala ka ireofanalahidiny dia mipetraka, ny iray any 
am-pelalanan'ny filohan'ny biraom-pifidianana ar)' ny iray any am
pelatanan'ny mpitsara iray mpanampy zokiolona indrindra, 

And,88: Alohan'ny hidiran'ny mpifidy ao amin'ny birao fandalsaham
balO, ny mambra iray ani san 'ny birao dia manamarina mialoha, sao io olona 
io efa misy ilay marika ISy maly kosehina fanao araka ny fomba londroin 'ny 
andallma farany amin'ny andininy faha-91 elsyambany. 

And, 89 : Raha lafidilra ao amin'ilay efilrano, ny mpifidy dia ISy 
maimsy manamarina ny zony handalsabalo amin'ny alalan'ny fampisehoana 
ny karalra izay maha-mpifidy azy na didy iray navoakan'ny 
Filohan 'ny fi Isarana na ilay mpilsara "oalendry ho filohan 'ny vaomiera 
lena miandraikilra ny fanisam-balo voalazan'ny andininy faha-l06 etsy 
ambany. Raha loa ka very ny kara-pifidianana, dia ISy maintsy manaraka ireo 
fepelra voalazan'ny andininy faha-56 elsy ambony izy, 

Aorian'ny fanamarinana ny maha-izy azy sy ny fandinihana fa 
voasoralra marina ao amin 'ny Iisitry ny mpifidy izy, dia maka sosony iray 
amin'ireo taratasin-<ialsabalo rehelra ary koa ny \'alopy iray foana Is), misy 
na inona ;la inona. 

Avy eo, raha mbola ISy nivoaka ny efilrano ilay mpifidy, dia 
ISy mainlsy mandeha irery ao amin'ny farilra efa voaomana mba ISY 
ahilan 'ny olona azy rehefa manilri ka ny laralasi n-dalsabalony ao analy 
valopy izy, Manaraka izany, dia asehony hohamarinin'ny Filohan'ny birao 
fandalsaham-balo fa ISY milondra afa-Isy valopy iray ihany izy ; manamarina 
izany ny filoha nefa ISy kasihiny ny valopy izay ilay mpifidy ihany no 
mampiditra ao analin'ny vata fandalsaham-bato ; ny fomba fametrahana . 
ireo toerana fitokanana dia alao arakaizay ahitan'ny besinimaro fa 
ara-dalana ny fizotry ny raharaham-pifidianana. 
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Takelaka manokana 

momba 
. . 

ny fifanolanana mikasika ny fifidianana 



FIZARANA III 

NY AMIN'NY ANDRAIKITRY NY FlTSARANA AVO 
MOMBA NY LALAMPANORENANA 

And. 27. - Ny ady misy fifanolanana mikasika : 
- ny raharaha ho fanatanterahana ny Fisafidianam-bahoaka; 
- ny fifidianana ny Filohan'ny Repoblika; 
- ny fifidianana ireo solombavambahoaka, 
dia ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana no mitsara mahefa. 

And. 28. - Ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana no mandi
nika ihany koa ny fiarovan-tena hilazana fa misy tsy fanajana ny 
Lalampanorenana ampongatry ny mpiady eo anatrehan'ireo sokajim-pit
sarana rehetra. 

Sokajy I 

Momba ny andraikitra mikasika ny jijidianana 

And. 29. - Amin'ireo anton-javatra ifanolanana mikasika ny fifidiana
na dia an-tsoratra indrindra indrindra no fomba arahina eo amin'ny 
Fitsarana Avo momba ny Lalii.mpanorenana. 

Na izany aza anefa, rehefa akana mpisolo vava ny raharaha, ka ampan
drenesin'io mialoha ny Fitsarana Avo, dia azon'io mpisolovava io atao ny 
famelabelarana am-bava amin'ny fotoam-pitsarana. Amin'izay dia manao 
ny fanamiany ny Filoha mban'ireo Mpanolotsaina Ambony sy ny 
Lehiben'ny mpiraki-draharaha ary atao ampahibemaso ny fitsarana. 

And. 30. - Fitoriana famakiana ady no enti-manolotra ny raharaha 
hotapahin'ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana araka ireo fitsi
pika voadidy arahina ka soritan'ny rijan-teny voatokana hifehy ireD fifi
dianana samihafa. 

And. 31 - Ny fitarainana, izay atao roa sosona ka tsy ampandoavina 
hajia sy saram-panoratana, mba tsy hahafoana azy, dia tsy maintsy sonia
vina ary misy : 



- ny anarana sy fanampin'anaran'ny mpitory; 
- fonenany; . 
- ny kopian'ny kara-pifidianany izay efa voamarina eo anatrehan'ny 

lalana ka maimaimpoana no anaovana izany; 
- ny anaran'ilay na ireo olom-boafidy izay toherina ny fifidianana azy; 
- ny tohan-kevitra sy ny antony amaharana ho fanafoanana izany. 

Tsy maintsy ampiarahina amin'ny fitoriana ireo taratasy rehetra ana
porofoana ny tohan-kevitra amaharana. 

Mety ho taratasy notoavina na ara-panjakana, na ihany koa tenin'ny 
vavolombelona voarakitra an-tsoratra ary voasonian'ny mpifidy dimy 
raha kely indrindra, ka nanatrika ny fitrangan-javatra na ny zava-boalaza 
ho tsy ara-dalana, ireo taratasy ireo. 

Masi-mandidy amin'ny fandajalanjana ny herin'ireo taratasy nampon
gatra ho porofo ny Fitsarana Avo. 

And. 32. - Eo amin'ny ady ifanolanana mikasika ny fifidianana, ny 
fitarainana, dia ampahafantarin'ny Fiandraiketan-draharahan'ny Fitsarana 
Avo momba ny Lalampanorenana ny filohan'ny birao fandatsaham-bato 
voakasik'izany mbamin'ilay olom-boafidy izay notoherina ny fifidianana 
azy. 

Mikasika ny fampisafidianam-bahoaka, ny fitarainana dia ampahafan
tarina ny filohan 'ny birao fandatsaham-bato tandrify izany. 

Azon'ireo olona voakasik'izany alao, ao anatin'ny volana iray nampa
hafantarina azy ireo, ny manolotra ny fehin-teny hiarovan'izy ireo tena. 

Raha dila izany fe-potoana izany dia samy voafetra ho dimy ambin'ny 
folo andro avy ny fe-potoana ananan'ny andaniny sy ny ankilany ary ifan
dimbiasan'ny roa tonta, araka izay anjarany avy, mba hamaliana izay 
fehin-teny atao hiarovan-tena na ho setrin'izany. 

Azon'ny Filoha halavaina ireo fe-potoana voatondro eo ambony ireo 
rehefa misy fangatahana milaza ny antony ka nampahafantarina ny anki
lany telo andro ahay mialoha ny hahataperan'ny fe-potoana, na ataony an
kitsirano izao raha toa ka misy anton-javatra manokana· manery ny 
amin'izany. 



Raha tsy manolotra fehin-teny ao anatin'ny fotoana voafetra anaovany 
izany ny iray amin'ny mpiady, dia heverina fa vonon-ko tsaraina 
amin'izay ny raharaha. 

And. 33. - Raha vaG maharay ny fitarainana ny Filohan'ny Fitsarana 
Avo momba ny Lalampanorenana dia mamoaka didy manendry ny 
Mpanolotsaina Ambony ho mpampaka·teny izay manaraka ny fomba voa
didy arahina ka atao momba izany. 

Rehefa vonon-ko tsaraina ny raharaha, dia asain'ny Filoha soratana ao 
amin'ny lisitry ny raharaha hotsaraina izany ary tondroina ny vaninandro 
hanaovana ny fitsarana. 

Ny fitoriana famakian'ady izay tsy azo noraisina na foana ny tsy fana
jana ny fepetra-voalazan'izao hitsivolana, dia tsy anaovana fifanakaloza
na fehin-teny. Soratana avy hatrany ao amin'ny lisitry.ny raharaha hotsa
rain'ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana izy ireo. 

Ao anatin'ny iray volana manaraka ny fanoratana azy ·ao amin'ny lisi· 
try ny raharaha hotsaraina no tsy maintsy amoahan'ny Fitsarana Avo 
momba ny Lalampanorenana ny fanapahany. 

And. 34. - Raha heverin'ny Fitsaranna Avo ho tsy ampy tsy ampy tsara 
ny fahalalany ny toe-javatra, dia mahazo.mamoaka didy savaravina mam
panao famotorana na fanazavana fanampiny izy. 

Tandrifin'ny fahefana ananany ny mitsara izay raharaha rehetra na 
paika fanolahana asetry raha misy fangatahana atao kanefa tsy mahafehy 
ny Fitsarana hafa ny fanapahana ataony momba izany. 

Raha misy fitoriana lazain'ny Fitsarana Avo momba ny 
Lalampanorenana fa azo raisina, dia araka ny toe·javatra no anaovany na 
ny fanapahana izany,na ny fanarenana ireo vokatra azo, na ny fanafoana
na ireo raharahan'ny birao fandatsaham-bato voakasik'izany, raha voapo
rofo fa ny zava-nitranga na ny raha~aha natao ka toherina dia nampivao
na ny fandatsaham-bato tamin'ny hitsiny ary nampibirioka ny hevitra ken
dren'ny latsabato nataon'ny mpifidy na raha misy fandikana miharihary 
izao ny fepetra voalazan'ny didy aman-dalana velona ary koa iiay fepetra 
voadidy ho toavin'ny daholobe. 



And. 90 : l'a manao ahoana na manao ahoana, ny Filohan'ny birao G ' 

tsy mahaze manome mihits), alillana handatsa-bato izay mpifidy mand" tsy 
handeha any amin'ny efitJa fitokanana ka manitrika. eo imason'ny besinimaro, ny 
taratasin-datsabatony ao anaty valopy, Araka izany, dia iangaviana eo no ho 
eo ihany ity farany hivoaka avy hatrany ny birao fandatsaham-bato, 

Ireo fepetra mitoy), amin'izany dia ampiharina ihany koa raha 
toa ilay mpifidy ka mandil ts), haka sesony iray amin'ireo taratasin-datsabato 

. rehetra mbamin 'ny valopy napetraka eo ambony latabatra fiasana, 

Amin'izany rehetra.izany, dia hatao ny fanamarihana izany ao 
ami n 'ny fitanana an-tsoratra ireo raharaham-pifidianana, 

And. 91 : Aorian'ny fandrotsahan'ny mpifidy ny valopy ao anatin'ny 
vata fandatsaham-bato, dia soniaviny ny lisitJa fanamarihan-tsonia eAY an-lSisin)'. 
Raha tsy mahay mano,atra izy, dia ny lavitondrony no apetany ao amin'ny 
lisitra fanamari-lan-t,onia, Eo amin'ireo toe-javatra roa ireo, dia tovanan'ny 
mambm iray ao amin 'ny birao fandatsaham-bato 'ly scni,ny, isaky ny mandcha, ny 
an'ilay mpifidy na ny lavotondron'izy io 00 amin'ny lisitJa fanarnarinan-tsonia, 

Mambra iray ao anatin'ny biiraom-pifidianana no manamarina fa 
mifanaraka tsara amin'izay mipetraka ao amin'ny kara-pifidianana io sonia 
io. Miaraka amin'izany koa, dia misy mpitsara mpanampy manamarika ny 
vaninandro nandatsaham-bato sy mametaka ny soniany eo amin'ilay faritra 
voatokana ho amin 'izany eo amin 'ny kara-pifidianana, 

Mialoha ny handaozan'ny mpifidy ny birao fandatsaham-bato, dia 
asian'ny mambra iray afiisan'ny birao, manka ny ankihiben-tanana haviany, 
amin'ny ranomaintsy tsy maty vonoina izy io,Raha sendra ka mondro izany 
rantsa-tanana izany, dia ireo mambra ao amin'ny birao fandatsal1am-bato no 
manapa-kevitra ny amin'ny safidy ataony amin'izay rantsan-tanana hasiana 
marika no sady mampanoratra ny filazana momba izany ao amin'ny lisilra 
fanamarihan-tsonia, Izay rehetra fandavana tsy hanaraka io fombafomba io, 
izay atao mba hisorohana dieny mialuha ny latsabato miverim-berina 
imbetsaka, dia tokony iharan'ny sazy voatondron'ny andininy faha-473 ao 
amin'ny Fchezan-dallma famaizana. Ny filohan'ny birao fandatsaham-bato no 
mizaha fototra izany fandavana izany amin'ny alalan 'ny fanaovana fitanana 
an-tsoratrairay ka mandefa azy ity any amin'ny mpitsara mpampanoa 
Ialilria ; afaka izy amin'izay mikasika ny fanarahana tree fombafomba tondroin 'ny 
andininy faha-l28 ao amin'ny Fehezan-dalilna momba ny paika ady heloka, 
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And, 92 : Izay mpifid~' rehetra hita fa manan-kilema tokoa ka 
ts), ahafahany manitrika nl' taratasin-datsabato ao anaty "alopy sy 
mandatsaka izany ao anaty ,'ata fandatsaham-bato, dia omen-dalana 
hangataka nl' fanampian'n)' mpifidy ira)' izay Ii an)" 

And, 93 : 1'\)' lalsabalo dia hamarinina amin'ny alalan'nl' lisitra 
fanamarihan-Isonia eny an-Isisinl' izal' misy nl' laharam-pisoratana, ny 
anarana, fanampin 'anarana, ray arnan-dreny niteraka, asa atao, ireo laharana sy 
"aninandro ary toerana nanomezana karapanondrom-pirenena ary koa ny 
tena adiresy marina an'ireo mpifidy voasoratra anarana ao amin'nl' Iisitrl' 
nl' mpifidl' ka anisan'ny mandatsa-bato ao amin'ilay birao landrify izany, 

Ampiana ao koa nl' fanondroana mifanitsy amin'izay mikasika ireo 
mpifidy tonga miseho eo ka mitondra ny iray amin'ireo fanapahana 
voalondron'ny andininy faha-57 elsy ambony na ireo izay nahafeno ny 
fepetra voalazan'ny andininy faha-81 amin'izao Lalam-pifidianana izao, 

And. 94: Izay rehelra mpilatsa'ka hofidina na ny solontenany voatendry 
ara-dalana ar)' iza)' mambra mpanara-maso nankatoavina hanao nl' asany. 
dia manana zo hanara-maso ireo raharaha rehetra mikasika ny latsabato sy 
ny fisarihana nl' taratasin-datsabato arl' ny fanisam-bato, any amin'ireo 
trano rehetra anaovana izany raharaha izanl', ary koa hitakl' nl' fanoratana ao 
amin'ny fitanana an-tsoratra izay rehetra fanamarihana na hanoherana na 
fitsipahana momba ireo rahamha "oalaza ireo, ary izanl' dia na mialoha 
nl' fanambarana nl' "okatry ny latsabato, na aty aoriany, 

~a fanoherana na filsipahana momba ireo raharaha voalaza ireo, ary 
izany dia na mialoha nl' fanambarana nl' vokatry nl' latsabato, na aty aoriany, 

Izay rehetra fandavana tsl'hampiasa io zo io dia mety hiharan'ny 
sazl' voatondron 'ny andininy faha-126 etsl' ambany, 
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TOKO VIII 
NY AMIN'NY FISARIHANA NY VATO 

And. 95: Rehefa mifarana nyfandatsaham-bata dia arosa ny fisarihana ny 
Vala. Atao am-p!hibemaso izany fanisam-baia izany ary tsy maintsy aa anatin'ny 
biraam-pifidianana na iandraiketana izany. 

\lanendry mpanisa vata izay ampy tsara ny isany, ka mahay mamaky 
teny sy manaratra ny biraa, ary izany dia avy amin'ireo mpiiidy tanga 
manatrika, izay mizara efatra isan-databatra farafahakeliny. 

Raha mara ny mpilatsaka' hafidina na lisitry ny mpilatsaka hafidina 
mifanandrina, dia azan'irea salantenany ataa avy n)' manendry 
mpanisa vata ka tsinjaraina ihany koa, araka izay aza ataa amin'ny latabatra 
tsirairay fanisam-bata avy izy irea, 

Amin'iz";,y, dia amena ny filoha adiny iray mialaha ny famaranana 
ny latsabata ny anaran'izy irea mba hahazoana manaa lisitry ny mpanisa vata 
isan-datc,batra alahan'n), fanambohan'ny fanisam-bata. 

Ny latabatra, izay anaal'ana ny fisariham-bato, dia ataa araka izay 
famba hahazoan'ny mpifidy mivezivezy manadidina azy irea ka tsy 
hanelingelenany mihitsy ny asa ataan'irea mpanisa vato. 

Raha taa, amin'ny fataana hifaranan'ny latsabata, ka tsy any 
am-pelatanan'ny filahan'ny biraam-pifidianana irea fanalahidy raa mba 
hampiasainy, dia mandray iiay fepetra rehetra ilaina izy mba hahazoana 
marnaha avy hatrany eo anatrehan'ny besinimaro ilay vata fandatsaham-bata, 

And, 96 : !rea mambra aa amin'ny biraa fandatsaham-bata dia manaa 
ireta asa manaraka ireta : 

l. Famaranana ny isan'irea mpandatsa-bata aa amin'ny lisitry ny 
fanamarihan-tsania eny an-tsisiny sy ny fanambarana izany ; 

2, Faahana ny vata fandatsaham-bata mba hamaritana ny isan'irea 
valapy sy ny fanambarana i7.any, 
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Zarain'ny filoha amin'ireo latabatra samihafa ny valopy hohamarinina. 
Iray amin'ireo mpanisa vato isaky ny latabatra no misarika ny taratasin

. datsabato avy ao anaty valopy tsirairay avy, ary rehefa novelariny izany dia 
atolony ny mpanisa vato iray hafa ; izy io no mamaky mafy izay voalaza ao 
: mpanisa vato rca raha kely indrindra no mandray an-tsoratra ireD anarana 
hita eo amin'ny taratasin-datsabato amin'ny ravi-taratasy efa voaomana ho 
an'ny fisariham-bato sy ny fanisana izany. Raha maromaro ny taratasin
datsabato ao anatin'ny valopy iray dia tsy manan-kery ny vato rehefa 
lisitra sy anarana samihafa no entin'ireo taratasin-datsabato ireo: isaina 
ho vato iray kosa izany raha toa ka lisitra mitovy na mpilatsaka 
hofidina iray ihany no voatondro ao. 

!reo mpanisa vato no mamarana sy manao sonia ny taratasy fisarihana 
ny vato sy Iiy fanisana izany. 

And. 97 : Aorian'ny fandatsaham-bato dia alefa any amin'ny 
vaomiera lena miandraikitra ny fanisam-bato ireo lisitra fanamarihan-tsonia 
eny an-tsisiny, araka ny fepetra tondroin'ny paragrafy faha-;! amin'ny 
andininy faha-104 etsy ambany. 

And.98 : Ireo vato fotsy na izay tsy feno ny fanondroana raiketiny na 
koa izay nasian'ny mpandatsa-bato famantarana ny tenany sy ireo taratasin
datsabato hita tao anatin'ny vata fandatsaham-bato nefa tsy misy valopy ary 
ireo taratasin-datsabato na valopy misy marika ao anatiny na 
ety i velany hahafantarana azy mbamin'ireo taratasin-datsabato na 
valopy ahitaria endri-javatra famantarana na sary na koa soritra enti
manompa ny mpilatsaka hofidina na olon-kafa dia tsy miditra ho anisan'ny 
vokatra azo amin'ny fanisam-bato, 

Atovana ny fitanana an-tsoratra anefa izy ireo miaraka amin'ireo valopy 
tsy ara-dalana rehefa notovanana ny sonian'ny mambra ao amin'ny birao. 

Tsy maintsy misy ny filazana ireo antony nampiarahina azy ami Ii 'ny 
fitanana an-tsoratra avy amin'ireo taratasin-datsabato natovana. 

And. 99 : Raha toa ka mihoatra ny isan 'ny sonia mifanandrify, 
amin'ny isan'ireo valopy hita tao anaty vata fandatsaham-bato, dia atao 
antsapaka ny fanesorana ny isan'ny valopy mitovy amin'izay tafahoatra 
hita tao, Homarihina ao anatin'ny fitanana an-tsoratra izany raharaha natao-' 
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izany no sady IlJ!lpiarahina aminy koa ireo valopy nesorina izy notovanana ny 
sonian'ny rnambra ao amin'ny birao ary hatao ao anaty valopy mihidy vita 
sonia rango-pohin 'ireo farany. 

Ankilan'izany kosa dia he verina ho tsy manan-kery izay rehetra 
tafahoatra ny isan'ny sonia amin'ny valopy hita tao anaty vata fandatsaham-bato. 

And. 100 : Raha tsy vita ny fampiarahana ireo singan-Iaratasy 
londroin'ny andininy faha-98 syny faha-99 etsy ambony, dia tsy mitarikany 
fanafoanana ny raharaham-pifidianana io loe-javalra io afa-Isy raha 
voamarina lokoa na nanohinlohina ny fahamarinan'ny lalsanalo izy zava
kinendry tamio'izany. 

And. 101: Aorian'ny ftfaranan'izany raharaha natao izany dia ambanm'ny 
Filohan'ny birao fandalsaham-balo ampahibemaso miaralia amin'izay ireo 
vokatry ny fanisalll-l:-.alo no sady anaovana fitanana an-Isoralra izany. 

And. 102 : Marihina ao anatin'izany l!y ora nisokafan 'ny fandatsaham-bato 
sy ny ora nanambarana fa nifarana izy io mbamio'ny fanatOniosana izany 
fombafomba samihafa voadidin'ny lalAna alao ary, amin'ny ankapobeny, 
irco zava-mitranga rehetra nandritra ny raharaham,pifidianana. 

And. 103 : Raha vantany vao m}farana ireo raharaha natao, dia any 
amin'ny efilra fandatsaham-balo no anaovana ny fitanana an-Isoratra momba 
izany. Izy ily dia soniavin'ny mambra lelo (3) ahay anisan'ny birao 
fandalsaham-balo. 

langaviana ireo delegen 'ny mpilalsaka hofidina mba hanovana ny 
sonian'izy ireo. Tsy aza atao ho fombafomba ISy mainlsy tanlerahina anefa ny 
fanaovan'ireo mpilatsaka hofidina na izay solontenany sonia eo ambanin'ny 
fi lanana an-Isoratra. 

\ 

Atovana io fitanana an-tsoratra io ny Iisilra fanamarihan-tsonia sy ireo 
vale fotsyna tsy manan-kery, na ireo vlllopy sy taratasin-<latsabato ootsipahina 
mbamin'ireo taratasy fanisam-bato vita sonian'ny mpanisa valo ary, raba 
misy, ireo taralasy nanomezam-pahefana ireo delege sy ireo laralasy 
vavolombelona ho an'ireo mpanara-maso, araka izay tondroin'ny andininy 
faha-64 sy faha-71 etsy ambony ary koa ireo valopy noesorina voalazan'ny 
andininy faha-99 etsy ambony. 
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And. 104 : Atao sosony maro ny fitanana an-tsoratra arakaraka ireD 
izay handefasana azy lazaina manaraka etoana ka ny iray amin'izany dia 
hatao peta-drindrina avy hatrany eo ivelan'ny birao fandatsaham-bato . 

. Ny filohan'ny birao fandatsaham-bato tsirairay avy sy ireo mambra 
ao amin'ny komitim-paritryny fandriampahalemana any amin'ny 
Fokontany no mikarakara haingana ny fandefasana ilalana tsy misy 
hatak'andro ny matoan4soratry ny fitanana an-lsoratra miaraka amin'ireo 
singan-taratasy voatanisa ao amin'ny andininy faha-! 03 etsy ambony, ka ao 
anaty valopy mihidy sy amin'ny fomba faran'izay malaky indrindra no 
hanaovany sy.andefasany izany .any amin'ny filohan'ny vaomiera 
tena miandraikitra ny fanisam-bato izay mivory any amin 'ny renivohitry 
ny Fivondronampokotany. 

Ny sosony fahatelo amin'Hay fitanana an·tSoratra dia a1efa avy hatrany 
any amin'ny solontenan'ny Fnnjakana co amin'ny ambaratongan'ny 
Fivondronam·pokontany mba ho tantsoratr'elany. Ny sosony f,l;cfatra lasa 
dia ampitaina any amin'ny soIontenan'ny Fanjakana eo amin'ny ambaratalgan'ny 
Firaisampokon-tany mba atao peta-drindrina eo ivelan'ny birao miaraka 
amin'ny fitambaran'ireo vokatra rehetra azo tao amin'ny faritra iadidiany. 

Ankoatr'izany, ny delegen'ny mpilatsaka hifidina sy ny mpanara~ 
maso notoavina tsirairay avy manatrika ny fanisam-bato dia afaka maka ny 
kopian'ny fitanana an-tseratra ny raharaham-pifidianana izay tsy maintsy 
soniavin'ny mambra ao amin'ny birao fandatsaham-bato, riIha misy Hans izany. 
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.. 
TOKOIX 

MOMBA.NY FANISANA ANKAPOBE NY VATO 
SY lREO.FITAKIANA ARYFANOHERANA 

MBAMIN'IREO FANGATAHAM-PITSARANA 
MIKASIKA NY FlFANOLANANA . 

And-lOS: Raha vao vita ny fanangonana ireo vokatry ny flfidianana isaky 
ny birao fandatsaham-bato, dia tsy maintsy ataon'ny filohanX sy ny an 'ny komitim
paritry ny fandriampahelemana ny fikarakarana haingana mba handefasana 
i1aJana eo no ho eo ihany sy amin'ny fomba faran'izay malaky indrindra, ao 
anaty valopy mihidy, any amin'ny filohan'ny vaomiera lena miandraikitra ny 
fanisam-bato izay mivory any amin'ny renivohitry ny Fivondronampokontany, 
ireo antontan-taratasy rehetra tsy misy avr,kavaka ka nampiasaina tamin'ny 
raharaham-pifidianana. 

Mba hisian.'rty ftfamlrindrana eo amin'ny fanaovan-dahasa, dia azon'ny 
solontenam-panjakana eo amin 'ny ambaratongan 'ny Firaisam-pokontany,atao 
ny miara-misaIahy amin'ny fandefasana ita/ana ireo antontan-taratasy voatanisa 
etsy ambonyireo mankany amin'ny renivohitry ny Fivondronampokontany . 

. o\nd. lOCi : Ampahibemaso no anaovana ny fanisana ankapobe ny vato 
ka ny vaomiera tena miandraikitra ny f"nisam-bato no mikarakara izany, izay 
toy izao avy no ho anisany : 

- mpitsara iray tendrena amin'ny alalan'ny didim-pitondrana ataon'ny 
Mpitahiry.ny Kasem-panjakana sady Minisitry ny Fitsarana : Filoha .. 

- mambra telo (3) avy amin'ny manam-pahefana ara-pitondrana ao 
amin'ny Fivondronampokontany ary mpiasam-panjakana tclo izay 
samy tend,ena avokoa amin'ny a1alan'ny didim-pitondrana ataon'ny 
Minisitry ny Atitany. 

Manao ny fanisana tsirairay ireo taratasin-draharaha nalefan'ny 
biraom-pifidianana isani'sany avy ny vaomiera lena miandraikitra ny fanisam-bato 
no sadymanamarina ihany koa fa tsy misy diso mihitsy ny fikajiana izay natao 
momba izany. 
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Marihin'io vaomiera io ao anatin'ny fitanana an-Isoralra ataony izay 
rehetra toe-javatra sy antonanton-javatra ary izay rehetra IS), felezan-ja\'atra 
ka azony nOlsimponina tao amin',reo laratasin-draharaha ary izany dia isaky 
ny biraom-pifidianana tsirairay, Raha noho ny antony lehibe ISy azo 
anoharana ka ISY tonga lany amin'nl' vaomiera miandraikitra nl' fanisam
bato ireo vakalry ny fifidianana avy amin'ireo birao fandatsaham-bato 
i ray na maromaro, dia manao fitanana an-tsoratra momba izany lesoka izany 
izy io. 

Ireo antontan-taratas), rehetra nampiasaina tamin'ny raharaham
pifidianana miaraka amin'ny fitanana an-tsoratry,ny vaomiera mbamin'ny 
safim-pamintinana izany dia alefa ao anatin'ny valopy mihidy any 
amin'ny liandraiketan-draharahan'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana 
ka ao anatin'ny fe-potoa,la efatra amby roapolo ora (24) miantomboka 
amin'ny naharaisana ny valopy farany mihidy tondroin'ny an:lininy faha-IOS 
ctsy am bony no anam':,ny izany, eo ambany fikarakaran'ny 1iI0han'ny 
vaomiera tena mianun,:;,ilra ny fanisam-bato sy ireo manampahefana ara
pitondrana rehetra ao amin'ny Fivondronampokontany, 

)0 fanclefasana io dia ISY mainlsy atao amin'ny fomba faran'izay haingana 
indrindra ary sa my tompon'andraikitra momba izany ny lsirairay avy ireo 
manampahefana ara-pilondrana any amin'ny Fivondronampokonlany sy ny 
Faritany, 

And. 107 : ~1anana zo hanao litakiana sy hitsipaka ny maha-ara-dalana 
ireo asa nentina nanatanteraka ny fampielezan-kevitra na ireo raharaha 
mikasika ny latsabato izay nizotra tao amin'ny faritra iadidian'ilay biraom
pifidianana ka nosoratany anarana, izay rehelra mpifidy tena voasoratra 
anarana tokoa tao amin'ny lisi-pilidianana nampiasaina tamin'ny fanontanian
tsafidy napetraka amin'ny vahoaka amin'nl' alalan'ny fifidianana, 

~1anana zo mitovy amin'izany koa eo amin'ila), fari-pifidianana 
manontolo na ny ampahany ihany amin'izany ka voakasika noho ny lilatsahanl' 
hofidina tao ny mpilatsaka holidina tsirairay avy, 

Azony toherina toy izany koa ireo "okatry ny filidianana tao amin'ny 
biraom-pifidianana misl' azy na ampangaina fa nisy ISY fanajana ireo 
ankina sy fepetra arl' fomba "oadidin'ny lalima tao, ary izany dia 
araka ny fombafomba voalazan'ny lizarana IV entin'ity Fchezan-dalana ity, 
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