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 البحث صلخستم
على   Pdt.G/2011/PALmj/0314  الزواج يف القضية رقم إثبت خمالفا رأي القاضي،  22702270حاكيم ، فاخريا ، 

 اإلسالميةاحلكمية امعة اجل. كلية: الشريعة الشخصية . املوضوع: مؤسسة األحولالبحث. Lumajang  احملكمة الدينية
 .جموالنا مالك إبراهيم )املالكي( ماالن

 املاجستري ،احلاج موجائيد كومكيلوشر:: امل
 ، الزواج ، اثبت كلمات البحث: رأي خمالف

على السلطة املطلقة  0292لعام  2بشأن تعديل الثانية من القانون رقم  7222لسنة  02يف القانون رقم و 
املسألة لألزواج الذين ليس  زواج اثبتهو تلقي وفحص، وحماولة حل  للمحكمة الدينية الدينية، من بني أمور أخرى،

مت مقدم الطلب متزوجا من الناحية   Pdt.G/2011/P.A.Lmj/0314هذا  الزواج رقماثبت لديهم شهادة زواج. يف حالة 
بتاريخ  V/2008/104/13وحصلت على عدد من قانون الزواج االقتباس:  KUA Tekungالقانونية إىل أن سجلت يف مقاطعة 

زواج على سيادة القانون قبل ابنه الذي ولد يف صك مؤرخ نكاح. يف حكم  اثبت ولكنها تقدمت 7229مايو  01
بناء على طلب من وجود اختال: يف الرأي نشأت بني أفراد، دما تسبب يف خمالفة رأي القضاة. مث أن تكون احلالة 

ر القانون املوضوعي )قانون الزواج، اململكة لالستثمارات الفندقية(، فضال مثرية جدا لالهتمام لدراسة كال من منظو 
 .(عن القانون الرمسي )القانون اإلجرائي

ما من سبق، فإن الباحث مهتمة يف معرفة بعض القضايا الواردة يف صياغة املشكلة، ومها: أوال، رفض النظر األساسية 
ثانيا، النظر األساسية للمعارضة رأي القضاة الذين ينتهكون  .الزواج بتاث للقاضي الذي وافق )رأي األغلبية( يف حالة

 حالة الثالثة، من العواقب القانونية ملقدم الطلب بعد تطبيق .الزواج اثبت يف حالة  (niet onvankelijke verklaard) السلبية
 .غري شرعي إهناء اثبت

وهنج للقانون )هنج النظام األساسي(. أساليب مجع  استخدم الباحثون نوعا من البحوث القانونية املعيارية،
البيانات من املقابالت والوثائق. يف حتليله، استخدم الباحثون املنهج الوصفي يف التحليل. ولذلك، فإن املواد األولية 

لة قانوين يف شكل حكم القاضي واملواد القانونية الثانوية املستمدة من كتب األدب أو القراءة اليت هي ذات ص
أسقط القاضي رفض هذا  Pdt.G/2011/PALmj/0314باملوضوع. مث حتليلها إىل نتيجة مفادها أن: أوال، يف القضية رقم: 

يليب متطلبات احلد األدىن من رجع حبيث ال  القرار اختذ الن الدالئل تشري اىل وجود تفتقر إىل شهود اإلثبات
(، وخطأ يف obscuur libel)التشهري ف أن طلبا رمسيا ألية عيوب واضحةاالثبات. الثانية، والقاضي الثاين يف رأيه املخال

شخصية ومقدم الطلب لديه شهادة سارية املفعول من الزواج الذي يعترب غري معقول تطبيق القانون، وجيب أن يعلن 
تطبيق أمر سيكون ثالث، ال ميكن للقضاة حكم االستئنا: جاء من خالل  .( niet onvankelijke verklaard) غري مقبول

وإىل يومنا هذا الطلب مل يعد يقدم املزيد من اإلجراءات القانونية هو األثر القانوين  (niet onvankelijke verklaard) مقبوال
لقرار سليب ويعترب العودة إىل حالته األصلية، على حد سواء الزواج من امللتمسني )ثابتة املناسبة شهادة الزواج 

طفل )ال يزال طفال ولدوا خارج إطار الزواج صاحلا(، وقانون النكاح ال يزال األدلة الشرعية الشرعي(، وحالة ال
 .األصيلة

 


