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القضية المدنية الخاصة
ضقى 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019
ضقى انحكى انقعبئ : ٙضقى 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019
 .1 :يجًٕػخ انؼًم نٕحسح ذسيخ يشزطٚبد انسهغ أٔ ذسيبد انجُبء
األغطاف
ٔاالسزشبضاد ف SNVT PJPA Sumatera II ٙفٔ ٙالٚخ
سٕيططح انشًبنٛخ نهؼًم يزؼسز انسُٕاد نًٕاضز يٛعاَٛخ انسٔنخ
َٔفقبرٓب
 .2انشطكخ ْبض٘ أضا
()PT.Hariara
 .3انشطكخ حار سما ثُب كُشزطٔكسٙ
()PT. Kharisma Bina Konstruksi
)(PT. Rudy Jaya
 .4ال شرك ة رودي جاي ا
كطالبي النقض
ضد
نجُخ اإلشطاف ػهٗ يُبفسبد األػًبل ,كمطلوب النقض
يٕظٕع انقعٛخ

:

انقعبح

:

:
انكبرت انجسٚم
قبػسح اصساض انحكى :

يُبفسخ األع
يبل غٛط انؼبزنخ
 .1ال دك تور ٚؤكٕة جُٛزٛج
 .2ال دك تور ظْطٔل ضثبػٍٛ
 .3انسكزٕض اثطاْٛى
ضفًٕٛاٌ يٕضٚبىٛزٙ
اٌ رشبثّ األذطبء فٔ ٙصبئق انؼطبء نألغطاف انًجهغ ػُٓب ٔ ،انزشبثّ
ث ٍٛػُبٔ I ٍٚثطٔرٕكٕل اإلَزطَذ ف ٙرحًٛم ٔصبئق انؼطبء ،
ٔانزؼبٌٔ ث ٍٛذطبثبد ظًبٌ انؼطبء ٔٔجٕز انقطاثخ ث ٍٛانططف
انًجهغ ػُّ ٔانططف انضبنش انًجهغ ػُّ ٚضجذ ٔجٕز يئايطاد ضأسٛخ
ٔأفقٛخ ػهٗ حس سٕاء َزج ػُٓب يُبفسخ رجبضٚخ غٛط ػبزنخ

أ .موجز الوقائع
ْصِ انقعٛخ ْ ٙقعٛخ َقط ظس قطاض انًحكًخ جبكطرب انجُٕثٛخ انؼبيخ انز ٙضفعذ
االػزطاض ػهٗ قطاض َ .KPPUص قطاض َ KPPUفسّ ثشكم أسبس ٙػهٗ أٌ انًسػٗ ػهٓٛى
قس اَرطغٕا ف ٙيُبفسخ رجبضٚخ غٛط ػبزنخ يٍ ذالل انزآيط ف ٙػًهٛخ انًُبقصخ (انًبزح  22يٍ

انقبٌَٕ ضقى  5نؼبو  1111ثشؤٌ حظط انًًبضسبد االحزكبضٚخ ٔانًُبفسخ انزجبضٚخ غٛط انؼبزنخ).
ػهٗ يسزٕٖ انُقط  ،أػهُذ انًحكًخ انؼهٛب ضفط غهت انُقطٔٔ .فقًب نهًحكًخ انؼهٛب  ،فبٌ
انًحكًخ جبكطرب انجُٕثٛخ انؼبيخ نى ركٍ يرطئخ ف ٙرطجٛق انقبٌَٕ  ،ألَّ صجذ أٌ انًزآيطٍٚ
انًجهغ ػُٓى قس اضركجٕا يئايطاد ضأسٛخ ٔأفقٛخًٚ .كٍ ضإٚخ انسنٛم ػهٗ ْصِ انًئايطح يٍ انزشبثّ
فٔ ٙصبئق انؼطبءاد انربصخ ثبنططف انًسػٗ ػه ّٛاألٔل ٔانططف انًسػٗ ػه ّٛانضبَٙ
ٔانططف انًسػٗ ػه ّٛانضبنش .ثبإلظبفخ انٗ شنك  ،قبو انًسػٗ ػه ّٛانضالصخ أٚعًب ثزحًٛم
انًسزُساد يٍ َفس ػُٕاٌ ثطٔرٕكٕل اإلَزطَذ.
ب .الحكم القضائي
انًحكًخ جبكطرب انجُٕثٛخ انؼبيخ :
 ضفط غهت االػزطاض انًقسو يٍ يقسو االػزطاض األٔل ٔيقسو االػزطاض انضبَٔ ٙيقسواالػزطاض انضبنش ٔيقسو االػزطاض انطاثغ ؛
 رؼعٚع قطاض  KPPUضقى  KPPU-L / 2016 / 06ثزبضٚد  11أثطٚم انًصكٕض؛ اند.ت .اإلعتبارات القانونية للمحكمة العليا
ضقى
انؼبيخ
انجُٕثٛخ
جبكطرب
انًحكًخ
قطاض
أٌ
حٍٛ
فٙ
 318/Pdt.G.KPPU/2017/PN/Jkt.Selانًئضخ ف 22 ٙفجطاٚط  2012فْ ٙصِ انحبنخ ال
ٚزؼبضض يغ انسسزٕض أٔ انقٕاَ ٍٛانز ٙاػزجطد أٌ انًئايطح كبَذ ايب ضأسٛخ أٔ أفقٛخ يًب قس
ٚئز٘ انٗ حسٔس انًُبفسخ انزجبضٚخ غٛط انؼبزنخ يٍ ذالل ٔجٕز انزؼبٌٔ انُبرج ػٍ رشبثّ
األذطبء فٔ ٙصبئق انؼطبء انربصخ ثبنططف انًسػٗ ػه ّٛاألٔل ٔانططف انًسػٗ ػه ّٛانضبَٙ
ٔانططف انًسػٗ ػه ّٛانضبنش ٔ ،انزؼبٌٔ ثسجت رشبثّ ػُٕاٌ ثطٔرٕكٕل اإلَزطَذ ث ٍٛانططف
انًسػٗ ػه ّٛاألٔل ٔانططف انًسػٗ ػه ّٛانضبَٔ ٙانططف انًسػٗ ػه ّٛانضبنش ػُس رسجٛم
انسذٕل نزحًٛم انًسزُساد ف ٙرقسٚى انؼطبءاد (رحًٛم انًسزُساد يٍ ذالل َفس انشجكخ /
انشجكخ) ٔ ،انزؼبٌٔ ث ٍٛانططف انًسػٗ ػه ّٛاألٔل ٔ ،انططف انًسػٗ ػه ّٛانضبَٔ ٙانططف
انًسػٗ ػه ّٛانضبنش ف ٙاػساز ذطبة ظًبٌ انؼطبء ٔانقطاثخ ث ٍٛانططف انًسػٗ ػه ّٛاألٔل
ٔانططف انًسػٗ ػه ّٛانضبنش ثحٛش ركٌٕ جًٛغ ػُبصط انًبزح  22يٍ انقبٌَٕ ضقى  5نؼبو
 1111ثشؤٌ حظط انًًبضسبد االحزكبضٚخ ٔانًُبفسخ انزجبضٚخ غٛط انؼبزنخ يٕجٕزح ف ٙػًم
األغطاف انًسػٗ ػهٓٛى.
ث .منطوق الحكم القضائي
حكًذ انًحكًخ انؼهٛب :
 ضفط غبنج ٙانُقط؛ -انعاو غبنج ٙانُقط ثسفغ ضسٕو انًحكًخ.

