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قواعد القاهون
كبل ئصسار ق رار ئزاري مىضىع النزاع للىالًت ً
بىاء على هظام ( Sisminbakumهظام ئزارة حسجيل الىيان اللاهىوي) ً ،جب على املسعى
ً
ملسما وفحصها.
عليه الاهدباه ئلى الحلاةم الاحخماعيت املخعللت بأوشطت املىظماث املماثلت التي جم ئوشاؤها بالفعل والتي جيشط

أ.

ملخص مواقف القضية
أهه رفع املسعىن  /املسخأهفىن  /املخلسمىن زعىي الىلض مىضىع النزاع  ،وهي :كزار وسٍز اللاهىن وحلىق إلاوسان لجمهىرٍت ئهسوهيسيا
(املسعى عليه) ركم  .AHU0064837.AH.01.07عام ً 20 ، 2016ىهيى  2016بشأن الخصسًم على ئوشاء هياهاث كاهىهيت لزابطت هيئاث
الخحىيم الىطىيت ئهسوهيسيا ألنها حعخبر مذالفت لللىاهين وألاهظمت الساةسة وهي:
 .1املازة  2مً الةحت وسٍز اللاهىن وحلىق إلاوسان في حمهىرٍت ئهسوهيسيا ركم  3لعام  2016بشأن "ئحزاءاث جلسًم طلباث الخصسًم
على الىيان اللاهىوي واملىافلت على الخعسًالث على الىظام ألاساس ي للزابطت ؛ و
 .2املازة  7الفلزة ( )2والحزف ( )fوالحزف ( )iبالتزامً مع املازة  10فلزة ( )1مً اللاهىن ركم 30 .لسىت  2014في شأن إلازارة
الحيىميت
وجىتهً مبازب السكت والاهفخاح للمبازب الحيىميت العامت.
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أهه فيما ًخعلم بأسباب زعىي املسعين  /املسعي املسخأهف  /الىلض  ،حازٌ املسعى عليه  /املسخأهف السابم  /املسعى عليه بالىلض في
رزه بشيل أساس ي بأن كزار املسعى عليه ال ًخعارض مع اللىاهين واللىاةح الساةسة  ،وأن جصزفاث املسعى عليه عىس ئصسار دطاب اللزار
املذوىر واهذ مىاسبت .مع املبازب العامت للحىم الزشيس
ب -كزار محىمت
كزار املحىمت إلازارٍت حاهزجا ركم ً G / 2016 / PTUN.JKT. 4 / 290ىليى  ، 2017وهصها والخالي:
الحىم:
في الاسخثىاء
ال ًخم كبىٌ جسدل املسعى عليه واملسعى عليه الثاوي باليامل ؛
في هذا املىضىع:
 .1مىح زعىي املسعي واملت.
 .2وعلً ئلغاء املزسىم الصازر عً وسٍز اللاهىن وحلىق إلاوسان في حمهىرٍت ئهسوهيسيا بزكم  AHU-0064837.AH.01.07لعام 2016
املإرخ في ً 20ىهيى  2016بشأن الخصسًم على ئوشاء هيان كاهىوي لجمعيت هيئت الخحىيم الىطىيت إلاهسوهيسيت ؛
معا بمبلغ  382.500روبيت ( - ،ثالثماةت واثىان وثماهىن ألفاً
 .3أن ًأمز املسعى عليه واملسعى عليه الثاوي بالخسدل لسفع رسىم اللضيت ً
ودمست روبيت) ؛
ج اعتبارات املحكمة العليا القاهوهية
ً
أهه عىس ئصسار مىضىع النزاع  ،ال ًيبغي للمسعى عليه أن ٌسترشس بىظام ئزارة اللاهىوي فلط  ،ولىً ًجب أًضا ئحزاء الخحلم اليسوي
(الحلاةم الاحخماعيت).
ً
إلاحزاءاث التي اجذذها املسعى عليه الذي لم ًىفذ الخحلم اليسوي للخحلم والخىضيح أوال كبل ئصسار مىضىع النزاع اللاةم  ،فيما
ًخعلم بمجمىعاث املجخمع أو الىياهاث اللاهىهيت التي جم ئوشاؤها سا ًبلا.
في هذه الحالت  BANI ،هي مإسست معترف بها لىحىزها وعملها همإسست مسخللت حعمل في الدسىٍت البسًلت للنزاعاث دارج املحىمت ،
والتي جم الاعتراف بها مً كبل الجمهىر على الصعيسًً الىطني والسولي.
وبالخالي  ،فان ئحزاء املسعى عليه في ئصسار مىضىع النزاع مذالف لللىاهين واللىاةح الساةسة  ،وداصت املازة  10الفلزة ( )1الحزوف d
و  fمً اللاهىن ركم  30لعام  2014بشأن إلازارة الحيىميت ومبازب السكت والاهفخاح للمبازب الحيىميت العامت.
بىاء على الاعخبا اث السابلت ً ،
و ً
ووفلا للمحىمت العليا  ،هىان أسباب وافيت للمىافلت على كبىٌ الىلض زون مزاعاة أسباب أدزي
ر
للىلض وحيث أن كزار املحىمت إلازارٍت العليا لىالًت حاهزجا ركم  ، 2017 / PT.TUN.JKT /B/ 265بخارٍر  21هىفمبر  ، 2017الذي ألغى
كزار املحىمت إلازارٍت لىالًت حاهزجا ركم  2016 / PTUN-JKT /G/ 290املإرخ ً 6ىليى  ، 2017وان ال ًمىً السفاع عىه وٍجب ئلغاؤه ،
جفصل املحىمت العليا في هذه اللضيت بىفسها هما هى مذوىر في الحىم
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