
 ص ـ خل ـ ت ـ املس

 ١ رقم بريما سن بعد ق الطال يف اإلصالح ألداء احلكم وجود عن القاضى نظرة . م اهللا، ترتيل ، إهلام

 صية الشخ األحوال الثعبة العلمي، البحبث . مباالنج الدينية احملاكم يف ٢٠٠٨ سنة

 . ماالنج احلكومية مية اإلسال إبراهيم مالك موالنا اجلامعة . الشريعة الكلية

 املاجستري سواندي دوكتورندوس : املشريف

 . احلكم ، بريما : الكلمة األسسية

 ميكن التقليل من ايار الزواج الفعلي مع جهود السالم ، كما يتجسد يف مبدأ القانون

 من القانون ٨٢ و ٦٥ جمموعة أكثر اكتماال يف املادة " إجياب األصالح " اإلجرائي يف الدينية ملبدأ

 ٧ القانون رقم .' وساطة ' عملية اإلصالح هذه العملية وهذا اجلهد املعروف . ١٩٨٩ سنة ٧ رقم

 سنة ٥٠ رقم قانون هو أيضا العام ٢٠٠٦ لسنة ٣ بصيغته املعدلة مبوجب القانون رقم ١٩٨٩ لسنة

 على اجلانب . جود احلكم يف حالة الطالق وجودها هو نفس الوسطاء حددت و ٧٦ املادة ٢٠٠٩

 بريما سنها اآلخر سوف تنشأ مشكلة اليت تظهر مع استمرار تطبيق الوساطة يف قضايا الطالق اليت

 ، يف حني أن احلكم كما كان جزءا من القانون الشرعية اإلجرائية مقدما بدال ٢٠٠٨ سنة ١ رقم

 ال يزال يتعني تنفيذها باإلضافة أيضا إىل ٢٠٠٨ / ١ طة على رقم بريما مث يقوم وسا . من الوساطة

 فرض احلكم ، على أساس قانون القضاء الدينية ، أو تطبيق الوساطة نفسها ال يزال ينبغي أن تضطلع

 تناقش هذه الدراسة كيفية وضع احلكم . ا غرق احلكم الذي هو يف الواقع املولودين خارج الفعل

 وكيفية عرض القاضي عن وجود ١٩٨٩ سنة ٧ رقم من قانون ) ٢ ( من املادة ٧٦ وفقا للفقرة

 . ٢٠٠٨ سنة ١ بريما رقم احلكم بعد
 يتم تصنيف هذه البحوث على البحوث السوسيولوجية قانوين أو التجريبية ، لذلك لوحظ

 لية يف هذا اال ، يف املقام األول هو البيانات الثانوية ، والذي يليه بعد ذلك دراسة عن البيانات األو

 . أو للجمهور
 من القانون رقم ) ٢ ( الفقرة ٧٦ من هذه املذكرة أن مركز البحوث أن احلكم مبوجب املادة

 من املهم جدا منذ تعيني . هو شكل من أشكال إضفاء الشرعية على وجود احلكم ١٩٨٩ سنة ٧

 . شقاق ما على أساس احلكم كصانع سالم هو خطوة أو حل لتسوية املنازعات ، والطالق ال سي

 بينما شرح القاضي حول بنية التشريع يعين أن احلكم الذي انبثق عن موقف القانون أعلى من تاريخ

 وبعبارة أخرى احلكم ال تزال موجودة . الوساطة وبريما بريما مل يتمكن من تغيري أو إلغاء القانون

. حىت لو كانت هناك وساطة بريما اإلدارة


