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المشاكل تزداد تعقيدا من تعدد الزوجات ألن ىناك الكثير من المعارضة من قبل مختلف األطراف في 

حيث على الرغم من أن . االتفاق على قيام جواز تعدد الزوجات في شكل تشديد المتطلبات لتنفيذ تعدد الزوجات
ولكنها لم تكن قادرة على من حيث الروح المعنوية في تقسيم االحتياجات المادية بحثوالزوج قادر على من حيث

حتى في ىذه الحالة ال تزال ىناك حاجة بعض أكثر، فضال عن اعتبارات موقفا أكثر نضجا . والروحية من زوجاتو
من قبل قاض في المحكمة ( B1)، الفقرة 5منح إذن لتعدد الزوجات ذات الصلة من المادة . في اتخاذ أي إجراء

ويجب تطبيق لتعدد الزوجات  .Blitarقرية Sumberjo Kademanganالدينية لمدينة ضد ذوي الدخل ال تبقى في حي
 .(B1) الفقرة 5 يجب أن تستوفي أيضا المادة 4وباإلضافة إلى ذلك تلبية المادة 

والقضية المثارة ىي كيف يمكن للقاضي منح نظر األساسية للمجتمع ال يمكن أن تسمح بتعدد 
، والناس ما خلفية ليست 1974 من عام 1من القانون رقم (B1)، الفقرة 5الزوجات ذات الصلة من المادة 

 .قادرة على ان تفعل تعدد الزوجات
مواقع البحث العلمي في منطقة . أساليب ىذه الدراسة السوسيولوجية يستخدم أساليب النهج القانوني

Sumberjo Kademangan قرية Blitar . وكان . مع التركيز على المجتمعات المحلية ذات الدخل الثابت ليست في القرية
طبيعة تقنيات جمع . نوع من البيانات التي تم الحصول عليها في ىذه الدراسة البيانات الثانوية والبيانات األولية

البيانات والبحوث البيانات األولية التي أجرتها مقابلة مباشرة والبيانات التي تم الحصول عليها من مكتبة الدراسة 
 .تقنيات تحليل البيانات باستخدام أساليب التحليل الوصفي لتحليل البيانات. الثانوية

مناقشة البحوث ىو نتيجة لتحليل على أساس االعتبارات المتصلة القاضي منح تعدد الزوجات المادة 
االعتبارات األساسية ىي أساس أي اعتبارات قانونية، بما في . 1974 من عام 1من القانون رقم ( B1)، الفقرة 5

في حين أن اعتبارات غير قضائية تشمل في . ذلك االعتبارات المتصلة يجلس والمسائل القانونية ذات الصلة
، الفقرة 5تعدد الزوجات قانونا يسمح التطبيق يجب أن تفي المادة التراكمي . وخلق مصلحة الشعبالشريعةنظر

(B1) ولكن يمكن القول أن اشتراط تراكمي ال تقيد الالعبين لقاضي 1974 من عام 1من القانون رقم منحت ،
العوامل التي تؤثر في المجتمع التعددي ىو عامل من . محكمة تعدد الزوجات والدينية بليتار تعدد الزوجات

 .التعليم، والثقافية، والعوامل البيئية
 


