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الملخص 

 
اعتبارات العدل على رفض طلبات عوض يف اخللع احملكمة الدينية . 2011. 07210015. اجنرايىن، فرادبة

جامعة  شعبة األحوال الشخصية كلية الشريعة. البحث اجلامعي (..1274: دراسة على قضية رقم )ماالنج 
 سوديرمان ، ادلاجستري: ادلشرف . اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراىيم ماالنج

القاضي ، ِعوض ، الخلع : الكلمات الرئيسية 
من ادلبادرة للزوجة طلب الطالق   عدد حاالت الطالق زيادة يف الواقع . أظهرت حاالت الطالق زيادة كبرية

. ىذه الظاىرة أي الطالق مقاضاة نتجت عن األثر االقتصادي وجود طرف ثالث أجرتو الزوج. ادللقب مقاضاة
 لكن يف حالة وجود الزوج. لكن ىناك أيضا حاالت الطالق مقاضاة اليت طلبها الزوجة على الزوج

الزوج ليس على استعداد الختاذ قرار السندات . ال تشعر الزوجة ادلظلومة لتنفيذ ادلهمة ومسؤولية لو كرئيس لألسرة
فالزوجة ال تزال تصر على الطالق مما أدى يف هناية ادلطاف تقدميًا على طلب الزوج بقبول عوض من . زواجو
استنادا إىل ىذه احلاالت، ىذا البحث اجلامعي يبحث عن حول اخللع إجراءات اإلثبات . وىذا ىو اخللع. الزوجة

يف حاالت الطالق ادلتنازع عليها واستكشاف أساس اعتبارات القضاة ضد قرار من ىذا القبيل دلعرفة اإلجراء 
فضال عن استخدام ادلنطق من جانب القضاة حىت يكون ىذا الطلب عند حالة اخللع يف ىذا الطالق ادلتنازع 

. عليها مرفوض
يف ىذه العملية البحثية، استخدم الباحثة يف تصميم البحوث الوصفية على نوع من البحوث التجريبية بشكل 

النهج ادلتبع يف البحث ىو هنج نوعي واليت تركز على مجع البيانات من ادلخربين الذين عقدوا . دراسات حالة
العزم، فهو قاضي احملكمة الدينية ماالنج اليت تلعب دورا يف حتديد حالة من حاالت عوض اخللع يف الطالق 

 .ادلتنازع عليها
مث البيانات اليت مت احلصول عليها من مصدر البيانات األولية ومجع البيانات الثانوية باستخدام طريقة ادلقابلة 

 مث دتت معاجلة ىذه البيانات من خالل مراحل التحرير، والتصنيف والتحقق والتحليل واالستنتاجات .والوثائق
  .حبيث يصبح اجلسم من البحوث اليت ميكن حصرىا

نتائج ىذه الدراسة تشري على أن النظام اخللعي ادلستخدم يف احملكمة الدينية سواء أكان إجراءات ادلساءلة الطالق 
لعام  1 . من القانون رقم1مث االعتبارات األساسية للقضاة يف رفض قضية عوض ىذا اخللع فهي ادلادة . العادي
 116، ادلادة 1975جو سنة  PP. 9 (f) حرف 19 من جتميع الشريعة اإلسالمية، ادلادة 3 جو، ادلادة 1974
 جمموعة من الشريعة اإلسالمية، احلديث رواه (i) حرف 1ادلملكة لالستثمارات الفندقية، ادلادة  (f)حرف 

فدية  البخاري والنسائي عن ابن عباس عن اخللع، يف ىذه احلالة ليس ىناك استعداد من الزوجة لدفع عوض أو
حىت اعترب طلب العوض . ومشغالت التنافر الداخلي ليس بسبب الزوجة فحسب بل بسبب خطأ الزوج. للزوج

 . رأى القاضي يف مدى ادلالءمة وقدرة الزوجة لدفع عوض. غري معقولة


