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 موافقة املشرف 

األنبياء واملرسلني   أشرف احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .وعلى آله وأصحابه أمجعني

 :أعده ذيالالبحث العلمي د االطالع على بع

 : أيو راحايو نورحالزة   اإلسم الكامل

 ١٦٢٢٠٠٨٨:  رقم السجل للطلبة 

القضية   سويةتطبيق أساس البسيطة والسرعة ومصروف خفيف يف ت:    العنوان

  واملصلحة املرسلة   2015سنة    2ماديون عند قانون حمكمة العليا رقم    بواليةيف احملكمة احلكومية  

 ( عقدال خرقعن   Pdt.G.S/2017/PN. Mjy/15 )قضية رقم

 .العلمي البحث على تقدميها اىل جملس مناقشة  وافق املشرف

 

   ٢٠٢٠فرباير ١٤االنج, م
 مع العلم،

       رئيس الشعبة   
 املشرفة،     احلكم االقتصادي اإلسالمي
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 ١٩٦٥٠٩٠٤١٩٩٩٠٣٢٠٠١ التوظيف:  رقم        ١٩٧٤٠٨١٩٢٠٠٠٠٣١٠٠٢ رقم التوظيف:
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 لشؤون الدينية وزارة ا
 جامعة موالان إبراهيم إلسالمية احلكومية ماالنج
 كلية الشرية شعبة احلكم االقتصادي اإلسالمي

 دليل اإلستشارة
 : أيو راحايو نورحالزة   إسم الكامل

 ١٦٢٢٠٠٨٨:  رقم السجل للطلبة
القضية   سويةتطبيق أساس البسيطة والسرعة ومصروف خفيف يف ت:    العنوان

واملصلحة املرسلة    2015سنة    2ماديون عند قانون حمكمة العليا رقم    بواليةيف احملكمة احلكومية  
 . (عقدال قر عن خ Pdt.G.S/2017/PN. Mjy/15)قضية رقم  

 التوقيع  مادة اإلستشارة التاريح رقم 
  اقرتاح البحث ٢٠١٩سبتمبري  ٢٤ثالاثء،  ١
  موافقة اقرتاح البحث  ٢٠١٩أكتوبر  ١١مجعة،  ٢
  الباب األول ، الثاين والثالث  ٢٠١٩نوفمرب  ١٢ثالاثء،  ٣
  تنقيح الباب األول ، الثاين والثالث ٢٠١٩نوفمرب   ٢٩مجعة،  ٤
  الباب الثالث ٢٠١٩ديسمرب  ١٠ثالاثء،  ٥
  تنقيح الباب الثالث ٢٠١٩ديسمرب  ٢٤ثالاثء،  ٦
  الباب الرابع ٢٠١٩ديسمرب  ٢٤ثالاثء،  ٧
  تنقيح الباب الرابع  ٢٠٢٠يناير  ٧ثالاثء،  ٨
  الباب اخلامس وملخص البحث  ٢٠٢٠يناير   ٢٤مجعة،  ٩

  موافقة البحث    ٢٠٢٠فرباير  ٢٥ثالاثء،  ١٠
 

   ٢٠٢٠فرباير  ٢٥ماالنج ، 
 اإلعتماد

 رئيس شعبة احلكم االقتصادي اإلسالمي 
 
 

 الدكتور فحر الدين املاجستي 
 ١٩٧٤٠٨١٩٢٠٠٠٠٣١٠٠٢رقم التوظيف : 
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 شعار 
 

 اْلَواِلَدْينِ  َأوِ  أَنْ ُفِسُكمْ  َعَلى   َوَلوْ  لِلَِّ  ُشَهَداءَ  ِِبْلِقْسطِ  قَ وَّاِمنيَ  ُكونُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها ايَ 

 َوِإنْ  ۚ   تَ ْعِدُلوا َأنْ  اْْلََوى   تَ تَِّبُعوا َفاَل  ۚ   ِِبَِما َأْوىَل   فَالِلَُّ  َفِقريًا َأوْ  َغِنيًّا َيُكنْ  ِإنْ  ۚ   َواأْلَقْ رَِبنيَ 

 َخِبريًا تَ ْعَمُلونَ  ِبَا َكانَ  الِلََّ  فَِإنَّ  تُ ْعرُِضوا َأوْ  تَ ْلُووا

 (١٣٥)النساء : 
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 شكر وتقدير 

احلمد هللا رب العاملني محدا كثريا طيبا مباركا فيه. صالة و سالما علي هذا النيب هللا اجمليد  

وأمري املؤمنني قاعد عجيد وهو نبينا حممد صلى هللا عليه و سلم الذي قد غري حالة البشرية من املريج  

 ا بعد:  إىل السعيد وجاهد بقيام اإلسالم من غري الوعيد و على آله و صحبه أمجعني, أم

وقد من هللا علي ِبإلنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أْلج ِبحلمد والثناء، فلك  

أن   -بعد محد هللا تعاىل  -احلمد اي ريب حتىى ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين

ومل يبخل   أقدم ِبلشكر والتقدير والعرفان إىل من كان ْلم فضل يف خروج هذا البحث إىل حيز الوجود

 أحدهم بشيء طلبت، ومل يكن حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص. ومنهم:

، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستي األستاذمساحة 

 اإلسالمية احلكومية ِباالنج.

والان مالك  ، عميد كلية الشريعة جبامعة ماملاجستي   الدكتور احلاج سيف هللامساحة األستاذ  

 إبراهيم اإلسالمية احلوكومية ِباالنج.



 ز
 

، رئيس شعبة احلكم اإلقتصادي  املاجستيالدكتور احلاج فخر الدين مساحة األستاذ 

 اإلسالمي كلية الشريعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ِباالنج.

ة احلكم اإلقتصادي  ، ويل الدراسة شعباملاجستيالدكتور طارق الدين مساحة أستاذ 

 اإلسالمي كلية الشريعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ِباالنج.

، املشرفة اليت أفادت الباحث علميا وعمليا  املاجستي الدكتورة جوندايين مساحة األستاذة 

، فلهم من  ووجها خطواهتا يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت االنتهاء منه

 هللا خري اجلزاء والربكة ومين عظيم الشكر والتقدير. 

كما أقدم بكل الشكر والتقدير إىل األساتذة و املعلمني يف شعبة احلكم اإلقتصادي اإلسالمي 

كلية الشريعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ِباالنج. فلهم من الباحث كل الشكر 

 وه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم هللا خري اجلزاء. والتقدير على ما قدم

مساحة األسرة األحباء وعلى رأسها والدي الكرمي كان مشجعا إلمتام البحث ِبا غرسه يف  

نفس الباحث من حب للعلم واملعرفة واإلخالص يف العمل. وخاصة لوالديت احملبوبة )سييت رملة( اليت  



 ح
 

دعائهما اخلري املستمر يف حيايت. وهم املعّلمون يف حيايت منذ والديت حىت  يطوق فضلهما عنقي وكان  

   يصل إىل عمري اآلن. 

ويف شعبة احلكم اإلقتصادي   ٢٠١٦وألصدقائي وزمالئي األعزاء يف فصل الدوىل يف مرحلة 

 و كل من سهم يف إخراج هذا العمل املتواضع إىل حيز الوجود ولو بكلمة التشجيع،  ٢٠١٦اإلسالمي  

 ْلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان.

 م   ٢٠٢٠فرباير  ٢٥ ماالنج,  
 
 

 أيو راحايو نورحالزة 
١٦٢٢٠٠٨٨ 
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 الدعوىرسالة : ٢ لحقامل

 HIR) ١٢١)فصل  يف القضااي املدنية لسةيوم اجل ةحتديد رسالة: ٣امللحق 

 Pdt.G.S/2017/PN. Mjy/15: قضية رقم  ٤امللحق 

 : أدلة املدعي٥ لحقامل 

 املدعي عليها: أدلة ٦امللحق 

 : توثيق ٧امللحق 

. .Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.Hإرشادات املقابلة مع اخلبري الرئيسي السيدة : ٨امللحق 
  Pdt.G.S/2017/PN. Mjy/15رقم كما يقرر القاضي القضية 

. كقاض يف احملكمة .Achmad Shoberi, S.H.,M.Hدليل املقابلة الثاين: اخلبري السيد : ٩امللحق 
 نو ديامل كوميةاحل

 : سرية الذاتية الباحثة١٠امللحق 
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 البحث  لخصم
تطبيق أساس البسيط والسريع ومصروف اخلفيف يف  ،  ١٦٢٢٠٠٨٨أيو راحايو نورهاليزا ،  

  لعام  2حمكمة العليا رقم  الئحة القضية يف احملكمة احلكومية بوالية ماديون عند  تسوية 
عن خرق   PN.Mjy/Pdt.G.S/201٧/15واملصلحة املرسلة  )قضية رقم  2015
البحث اجلامعي، شعبة احلكم االقتصادي اإلسالمي، كلية الشريعة ، جبامعة موالان    ،العقد(

الدكتور جندايين املاجستري و الدكتور    :مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ، ماالنج ، املشرف  
 فخرالدين املاجستري

  ، الدعوى البسيطة  ،خرق العقد  ،البسيط والسريع ومصروف اخلفيف  أساس   الكلمات املفتاحية:
   املصلحة املرسلة 

تعود خلفية حبث هذه الرسالة إىل االستثناء وإعادة اإلعمار وتتجاوز الفرتة الزمنية احملددة   
عن   PN.Mjy/٢٠١٧/Pdt.G.S/١٥قضية رقم يف تسوية  ٢٠١٥لعام ٢ئحة حمكمة العليا رقم ال

تطبيق أساس البسيط والسريع ومصروف اخلفيف  . حبيث يسرتعي إنتباه املؤلف إىل دراسة  خرق العقد
  ٢٠١٥لعام  ٢يف تسوية القضية يف احملكمة احلكومية بوالية ماديون عند الئحة حمكمة العليا رقم 

 واملصلحة املرسلة.
تطبيق أساس البسيطة والسرعة ومصروف خفيف  كيف  (١  :لبحث يف هذه الرسالة هوحمور ا

حمكمة العليا رقم   عند الئحة خرق العقدعن  PN.Mjy/٢٠١٧/Pdt.G.S/١٥قضية رقم  تسويةيف 
قضية رقم   تسويةتطبيق أساس البسيطة والسرعة ومصروف خفيف يف كيف   ٢   ؟  ٢٠١٥ لعام ٢

١٥/Pdt.G.S/٢٠١٧/PN.Mjy   املرسلة؟املصلحة عند   خرق العقدعن 
مت تصنيف هذا البحث على أنه حبث قانوين جترييب. نوع النهج املستخدم هو منهج قانوين  

 .اجتماعي ، وتقنيات مجع البياانت املستخدمة هي املقابالت والواثئق
( وجود استثناءات وتسوحيات وتسوية القضااي اليت جتاوزت ١أوضحت النتائج ما يلي: 

احلدود املقررة ، ومل يصبح هذا عقبة رئيسية أمام القاضي يف تسوية القضية طاملا أهنا مل تنحرف عن  
لى ع احملكمة احلكومية بوالية ماديونالقواعد والقواعد السائدة. قضية قضائية بسيطة مت حلها يف 

أساس البسيطة والسرعة ومصروف  ككل ال ينحرف عن    ٢٠١٥  لعام   ٢حمكمة العليا رقم    الئحةأساس  
( تسوية القضااي املبنية على أسس قانونية واجتماعية واترخيية تؤدي إىل قرار عادل وحتتوي  ٢.  خفيف

 على عناصر املصلحة والفوائد. 
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ABSTRAK 

Ayu Rahayu Nurhalizah, 16220088, Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan 

Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri 

Kabupaten Madiun Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 Dan Maslahah 
Mursalah (Perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2017/PN.Mjy Tentang 

Wanprestasi), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Pembimbing Dra. Jundiani, SH., M.Hum dan Dr. Fakhruddin, M.HI  

Kata Kunci : Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Gugatan Sederhana, 

Maslahah Mursalah, Wanprestasi 

 Latar belakang penelitian skripsi ini adalah dikarenakan adanya eksepsi 

dan rekonpensi serta melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan pada PERMA 

No. 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara nomor 15/Pdt.G.S/2017/PN. Mjy 

tentang wanprestasi. Sehingga menarik perhatian penulis untuk meneliti terkait 

implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara 

di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menurut Perma No. 2 Tahun 2015 dan 

Maslahah Mursalah. 

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi asas 

cepat, sederhana, biaya ringan dalam penyelesaian perkara Nomor 

15/Pdt.G.S/2017/PN. Mjy menurut Perma Nomor 2 Tahun 2015 ? 2) Bagaimana 

implementasi asas cepat, sederhana, biaya ringan dalam penyelesaian perkara No. 

15/Pdt.G.S/2017/PN. Mjy menurut  maslahah mursalah ? 

Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan adalah 

pendekatan yuridis sosiologis, dan teknik pengumpulan data adalah wawancara 

dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Adanya eksepsi dan rekonpensi 

dan penyelesaian perkara yang melebihi batas yang telah ditentukan, hal ini tidak 

menjadi kendala yang besar bagi hakim yang menyelsaikan perkara tersebut 

selama tidak menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku. Perkara gugatan 

sederhana yang telah diselesaikan di PN. Kab. Madiun dengan berpedoman pada 

PERMA No. 2 Tahun 2015 secara keseluruhan tidak menyimpang dari Asas 

Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. 2) Penyelesaian perkara yang dilakukan 

dengan berlandas pada landasan yuridis, sosiologis dan historis akan menghasilkan 

putusan yang adil serta mengandung unsur maslahah dan manfaah. 
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ABSTRACT 

Ayu Rahayu Nurhalizah, 16220088, Implementation of Simple, Fast and Low Cost 

Principle in Case Settlement in the District Court of Madiun Regency 

According Perma No. 2 of 2015 and Maslahah Mursalah (Case Number 

15 / Pdt.G.S / 2017 / PN.Mjy About Default), Thesis, Sharia Business Law 

Study Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang, Supervisor Dra. Jundiani, SH., M.Hum and Dr. Fakhruddin, M.HI. 

Keywords: Default, Maslahah Mursalah, Simple Principle, Fast and Low Cost, 

Small Claim Court 

The background of this thesis research is due to the exception and 

reconstruction and exceeds the time period specified in PERMA No. 2 of 2015 in 

the settlement of case number 15 / Pdt.G.S / 2017 / PN. Mjy about defaults. So 

that it attracts the attention of the writer to examine the implementation of the 

principle of simple, fast and low cost in solving cases in the District Court of 

Madiun according to Perma No. 2 of 2015 and Maslahah Mursalah. 

The focus of research in this thesis is: 1) How to implement the Simple, 

Fast and Low Cost Principle in case Number 15 / Pdt.G.S / 2017 / PN. Mjy 

according to Perma Number 2 of 2015? 2) How to implement the Simple, Fast and 

Low Cost Principle in case No. 15 / Pdt.G.S / 2017 / PN. Mjy according to the 

maslahah mursalah? 

This research is classified as empirical legal research. This type of approach 

is a sociological juridical approach, and data collection techniques are interviews 

and documentation. 

The results of the study show that: 1) Exception and reconstruction and 

settlement of cases that exceed the specified limits, this does not become a major 

obstacle for judges who settle the case as long as it does not deviate from the 

norms and regulations. Small calim court that has been resolved in the District 

Court of Madiun Regency acording PERMA No. 2 on 2015 as a whole did not 

deviate from the Simple, Fast and Low Cost Principle. 2) Settlement of cases that 

are based on a juridical, sociological and historical basis will result in a fair 

decision and contain elements of maslahah and benefits.
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 الباب األول

 مقدمة 

 ية البحث لفخ .أ

الذي حيكم كل خطوة    كما نعلم أن القانون هو دليلة.  قانوني ةدميقراطي دولةدولة إندونيسيا  

ينص القاموس   احلدود اليت وضعتها احلكومة أو العادات. ونتجاوز ي ن المن خطوات جمتمع األمة أل

اإلندونيسي الكبري على أن القانون هو تنظيم أو عرف ملزم رمسًيا أكدته السلطات احلكومية

  قواعد يطيع الناس وينفذوا الل  للجمهور يف شكل قوانني  ةً رمسيقواعداً    يف هذه احلالة، تصدر احلكومة.  ١

 اليت صدرت.

ليست جمرد مسألة حياة ولكن أيًضا مشكلة أو خصوصيات وممارسة  القواعد أن  هكذا 

بدءا من اللوائح املتعلقة ِبلتوظيف، وإنشاء الكياانت التجارية ، لتسوية املنازعات يف  . األعمال

األعمال التجارية. ِبلنسبة حلل النزاعات التجارية، توفر احلكومة نوعني من البدائل، ميكن حلها من  

 
 ٢٠١٩أغسطس   ٥يف  www.kbbi.kemdikbud.go.id الوصول إىل القاموس اإلندونيسي الكبري على اإلنرتنت ١
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واملقصود بعدم التقاضي هنا هو تسوية املنازعات دون اللجوء إىل . تقاضي وعدم التقاضيخالل ال

نتج عن اتفاق  ي ذيال طريق التفاوض والتشاور والوساطة والتوفيق علياحملكمة اليت ميكن القيام ِبا 

 ونفس املوقف الذي حتدده أو تقرره التقاضي أو احملكمة. قوة قانونية اكون ْليس، الطرفني

فُيسمح ْلا  ولكن إذا كانت األطراف املعنية ترغب يف حل املسألة من خالل التقاضي، 

حيث    هي اْليئة الرمسية أو الوكالة اليت تدير النظام القضائيو قدمت احلكومة تسهيالت حمكمة  .  بذلك

ت إنه جتسيد لتطلعا.و٢لديه املهمة األساسية يف فحص األمور واحلكم عليها واختاذ قرار بشأهنا 

عليها يف  ةوآلليتها اخلاصة املنصوص. ٣الشعب اإلندونيسي إلقامة عدل اجتماعي لشعب إندونيسيا

واليت    ١اآلية    ١  آيةتعلق بقوة العدل املوضحة يف  تفيما    ٢٠٠٩عام    ٤٨  رقم  قانون مجهورية إندونيسيا

  سيال بنجاسلطة الدولة يف ممارسة العدالة لدعم القانون والعدالة يف  تنص على أن سلطة العدالة هي 

 ، للمحافظة على دولة مجهورية إندونيسيا.   ١٩٤٥دستور مجهورية إندونيسيا لعام  )األسس اخلمسة( و 

 
2 Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa  (Litigasi Dan Non Litigasi) ",  Al-

Bayyinah: Journal of Islamic Law,  6 Number 2, h. 100 
3 Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 
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حققت اخرتاقات جديدة لزايدة  ، ٤١٩٤٥احملكمة العليا هي عدالة جنائية ِبوجب دستور 

تكاليف الضوء والسرعة يف تسوية قضااي احملاكم وخاصة املسائل  ، اسالبسيط لألس تسويةتعزيز ال

  ٢ فصليف ال ٢٠٠٩لعام  ٤٨عملية الرسوم البسيطة والسريعة واخلفيفة ِبوجب القانون رقم . املدنية

يناقش املبادئ األساسية للقانون املدين واليت هي بسيطة وسريعة وخفيفة   ٢اآلية  ٤والفصل  ٤اآلية 

سريع هو عملية إجناز األمور  ، وكفاءة وفعالية  فحص األشياءو  ي تسويةصود ِبلبساطة هواملق. الوزن

خفيفة الوزن هي التكلفة املستخدمة يف حل األشياء أبسعار ، ويف الوقت املناسب وليس لفرتة طويلة

مع    هذه األشياء ال تقلب البحث عن العدالة واحلقيقةمثل    ومع ذلك، فإن.  معقولة من قبل اجلمهور

لذلك، . مبدأ حل املسائل يف الوقت املناسب. األساسيات على أساس بسيط وسريع وخفيف الوزن

تتميز عملية بسيطة وسريعة   جيب تصميم القضاء، وخاصًة يف املستوى األول ِبا خيدم مصاحل اجملتمع 

 ٥. خفيفةتكبيف و 

 
 بشأن السلطة القضائية  ٢٠٠٩لسنة   ٤٨من القانون رقم  ٢ آية ،   ١ فصل ال ٤

5 Nevey Varida, “Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim 
Lawsuit In Indonesian Justice System)”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 

Vol. 18 No. 3, September 2018, h. 383 
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بشأن إجراءات تسوية  ٢٠١٥لعام  ٢رقم  يتميز هذا ِبلتصديق على قواعد احملكمة العليا

يف   هو إجراء للفحص يف احملاكمة( small claim court( تسوية دعوى بسيطة. الدعوى البسيطة

جيب أال تتجاوز فرتة  . ٦حلها بواسطة دليل بسيط اليت  مليون روبية  ٢٠٠دعوى مدنية حبد أقصى 

ميكن تسويتها يف تسوية    ذلك، هناك نوعان من املسائل اليت ال   إيل  ِبإلضافة. و يوم عمل  ٢٥التسوية  

.  املسألة اليت يتم فيها تسوية النزاع من قبل حمكمة خاصة والنزاع على األرض يعين  دعوى بسيطة 

، اليت تتمتع جبلسات االستماع األولية (dismissal process) يتعرف النظام على عملية الفصل

وعندما يعتقد القاضي أن القضية   ما إذا كان يفي ِبعايري دعوى بسيطة. سلطة التقييم وحتديدها 

 ٧.مث شطب رقم التسجيل أو إلغاء مطالبة املدعي ليست قضية بسيطة، يتم إصدار حكم

ومع ذلك ، يف الواقع ، مل يستبعد احتمال وجود عقبات يف عملية تسوية الدعاوى البسيطة 

قضية الدعوى البسيطة ديون.  ما  واحد منهم هو احملكمة احمللية يف.  يف العديد من احملاكم يف إندونيسيا

.  أو خرق العقد واألفعال املخالفة للقانون العقداملدرجة يف حمكمة مدينة ماديون هي مسألة عدم 

 
 بشأن إجراءات تسوية دعوى بسيطة  ٢٠١٥لعام  ٢من القانون رقم   ١ آية ،  ١ فصلال 6

 
 ٢٠١٩يوليو  ١٠عقدت نتائج املقابلة مع القاضي أمحد سوبري يف  ٧
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خرق العقد املذكورة يف الدعوى البسيطة يف حمكمة مقاطعة ماديون رجينسي هي خرق العقد مع دليل  

 .بسيط

احلاالت اليت هي  مة احمللية ملديونبعض احلاالت اليت إعفاؤها من دعوى بسيطة يف احملك

القضية  . اللوائح القانونية يف  هاعلي ةمنصوص هيكما   حل النزاع أو القضية من خالل حمكمة خاصة

والقضااي اليت تشمل أدلة دامغة حبيث   لعقد تنطوي على حقوق الشخصا خرقاملعنية هي حالة 

 تها.يستغرق األمر وقًتا طوياًل لتسوي

سيطة اليت كانت يف السنوات اخلمس املاضية يف حمكمة ماديون احمللية هي قضااي الدعوى الب

احملكمة العليا  الئحة توافق مع تولكن هناك واحدة من قضااي الدعوى البسيطة اليت ال . قضية ١٨

احلالة هي حالة ذات قيمة مادية . وتلك حول إجراءات تسوية دعوى بسيطة ٢٠١٥من  ٢ رقم

  املدين هو التعاونية . بدأت هذه القضية ِبتفاق الديون بني الدائن واملدينروبية. ١٩٧،٠٠٠،٠٠٠

كرئيس    Wagianto Angkasa Wijaya  ،SEيف هذه احلالة ميثلها . ”ARTAJAYA“ الشاملة

اليت تقع يف طريق الشريع فونوروكوا قرية مُسرباجا منطقة     ”ARTA JAYA“  الشاملة  التعاونية  جلمعية

قيم  تو  ١٩٧١فرباير  ٢٢يف ماديون،  تولد  Sofiatul Rohmatin  ،S.Pd ااهن ةمث كدائن ماديون.
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سمى تالعمل، و   ةصاحب، منطقة كابون ساري، ماديون وإهنا Mojorejo  RT. 003/RW. 002  يف قرية

 .هاعلي  ياملدع

، سدد الدين ِبلكاملتمل  األهن دائنةال عقد إيلال خرققد  إنه احلالة ، يعترب املدينيف هذه 

هذا يدل على عدم وجود حسن نية  .  ولكن نفذت فقط أقساط أشهر قليلة لتجربة التكاليف املتأخرة

 مجيع حمتوايت االتفاق املتفق عليه بني الطرفني.  تسويةللمدين ل

ولكن . خبصوص هذا األمر مصاحلةاستثناًء و  ت قدم اعليه ية أن املدع ت يف هذه احلالة ذكر 

لديه ، بشأن إجراءات تسوية دعوى بسيطة ٢٠١٥لعام  ٢رقم  احملكمة العليا الئحة ١٧ فصليف ال

وكذلك يف تسوية مصاحلات. مبدأ أن عملية النظر يف دعوى بسيطة ال ميكن تقدمي استثناءات أو 

  ٢رقم    احملكمة العليا  الئحة  ١٧  فصليف ال  من ذلك بعد اإلطار الزمين احملدد  هذه احلالة ، مت االنتهاء

 .يوم عمل ٢٥وهو   بشأن إجراءات تسوية دعوى بسيطة ٢٠١٥لعام 

ومع ذلك، فإن تطبيق مبدأ بسيط وسريع ومنخفض التكلفة يف تسوية دعوى بسيطة ،  

هل يتوافق  ، احملكمة احمللية ملديونيف  Pdt.G.S/2017/PN. Mjy/15رقم  وخاصة يف تسوية القضية

ولكن من وجهة نظره أن الدعوى البسيطة هي   مع أحد مصادر الشريعة اإلسالمية ، املصلح مرسله؟
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مليون مكتملة   ٢٠٠إلكمال حالة عمل ال تقل عن    واحدة من اإلجنازات اليت حققتها احملكمة العليا

الذين يرغبون يف تسوية قضية أعماْلم يف   وهو خمصص لعامة الناس، يوم عمل ٢٥ماداًي يف غضون 

،  . النظر إليهاوِبلتايل فإن التكلفة ليست أكثر من الالزم احملكمة ، دون إجراء قانوين طويل ومطول

هو شيء جيلب  ه فإن مفهوم تسوية األمور من خالل دعوى بسيطة يتوافق مع مبادئ املصلح مرسل

 .اخلري

إذا كانت هناك مشكلة ،  مد وقعت يف غاية البساطة.العملية القضائية يف عهد الرسول حم

فإن األطراف اليت تقاضي أتيت مباشرة إىل النيب حممد لطلب قرار دون احلاجة إىل االنتظار لفرتة طويلة 

هي أكثر من  رسول هللا  يف الواقع ، فإن معظم قرارات املشاكل اليت قررها  .  أو البحث عن مكان معني

 ٨. مقارنة بعملية التقاضي اليت يتم فهمها يف الوقت احلايل فتوى بنموذج سؤال وجواب

على الرغم من أن إقامة العدل يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم بدت غري رمسية، إال أن 

 لهوهم احلكيم واحلكم واحملكم بيه )املدعى عليه( واحملكم علية واحملكم  أركان القضاء قد حتققت 

  )املدعي(.

 
8 Ash-shiddieqy, Teungku Muhammad. Hasbi. Peradilan dan Hukum. Acara Islam. Cet. I; 

Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997 
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  الئحة لذلك، عند النظر يف الشرح أعاله ، يهتم الباحثون إبجراء حبث حول التوافق بني 

مع الشريعة اإلسالمية بشكل  بشأن إجراءات تسوية دعوى بسيطة ٢٠١٥من  ٢رقم  احملكمة العليا

 مرسله يف تطبيق مبادئ بسيطة وسريعة وخفيفة الوزن يف تسوية الدعوى البسيطة لح صخاص حول م

ساس األتطبيق ِبوضوع  قق وفوائد وعدالة للمجتمع خاصة يف منطقة ماديونحتمن املتوقع أن  يتال

عند   بوالية ماديون  يف احملكمة احلكومية  قضيةال تسوية اخلفيف ل ملصروف البسيط والسريع وا 

 . (Pdt.G.S/2017/PN. Mjy/15)  واملصلحة املرسلة 2015  لعام   2  رقم احملكمة العليا يف    الئحة

 حتديد البحت   .ب

قضية رقم   تسويةتطبيق أساس البسيطة والسرعة ومصروف خفيف يف كيف  (١

١٥/Pdt.G.S/٢٠١٧/PN.Mjy  لعام  ٢حمكمة العليا رقم  عند الئحة  خرق العقدعن  

 ؟  ٢٠١٥

قضية رقم   تسويةتطبيق أساس البسيطة والسرعة ومصروف خفيف يف كيف ( ٢  

١٥/Pdt.G.S/٢٠١٧/PN.Mjy   املصلحة املرسلة؟عند   خرق العقدعن 

 ج. أغراض البحث 
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قضية رقم   تسويةتطبيق أساس البسيطة والسرعة ومصروف خفيف يف  معرفة ووصف. ١

١٥/Pdt.G.S/٢٠١٧/PN.Mjy  لعام  ٢حمكمة العليا رقم  عند الئحة خرق العقد عن  

٢٠١٥. 

قضية رقم   تسويةتطبيق أساس البسيطة والسرعة ومصروف خفيف يف معرفة ووصف  .٢

١٥/Pdt.G.S/٢٠١٧/PN.Mjy   املصلحة املرسلةعند   خرق العقدعن. 

 د. فوائد البحث 

 هذا البحث املكتوب سوف يستفيد منه عمليا ونظراي. 

 عمليا .١

على  ِبدينة ماديون الفهم واملعرفة للمجتمع بشكل عام وجمتمعسيوفر هذا البحث فوائد يف 

وجه التحديد حىت ال يكون من اخلطأ إذا كان سيتم تسوية القضااي يف احملكمة ، وخاصة فيما يتعلق 

من أجل زايدة حتسني األداء الذي ال يتجاوز   ماديون إىل القضاة واحملكمة احمللية يف. ِبسائل العمل

 العليا. ما حتدده احملكمة
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 نظراي .٢

على وجه اخلصوص واجملتمع   لحننيميكن أن يوفر هذا البحث الفهم النظري واملعرفة للم

تطبيق األساس البسيط والسريع والتكاليف اخلفيفة إلمتام املشكالت يف  عن  األكادميي بشكل عام

  ر ميالدية ألفني ومخسة عش  عند قرار احملكمة العليا يف النمرة الثانية سنة  بوالية ماديون  احملكمة احلكومية

 .واملصلحة املرسلة

 ه. التعريف التشغيلي 

من أجل تسهيل القارئ يف فهم الكتابة يف هذه الدراسة ، من الضروري شرح بعض النقاط   

اليت قد تسبب اختالفات يف الفهم ، وِبلتايل سيشرح الكاتب بعض املصطلحات الواردة يف هذ  

 على النحو التايل: البحث

من القانون    ٤  ية( من األ ٢)  فصل مذكورة يف ال  األساس البسيط والسريع والتكاليف اخلفيفة  .١

بسيطة تعين أن يتم فحص األشياء وحلها بطريقة  .  حول سلطة العدل  ٢٠٠٩لعام    ٤٨رقم  

. األساس التكليفي األساس العاملي، يتعلق حبل مستهلك للوقت أو األساس السريع. فعالة

يف هذا البحث ، ميكن القول أن   .تعين تكلفة األشياء اليت ميكن حتملها للجمهوراخلفيفي 
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  تسوية ماديون يف  احلكومية بواليةضاة يف حمكمة الثالثة تستخدم كمعيار ألداء الق املبادئ

  لعام  ٢حمكمة العليا رقم  الئحة، وخاصة قضية الدعوى البسيطة وتوافقها مع كل قضية

 بشأن إجراءات تسوية الدعوى البسيطة. ٢٠١٥

ومرسله. أتيت كلمة مسلحة . مصلحة مرسلة وهي عبارة عن مزيج من كلمتني مها مصلحة  ٢ .٢

غالًبا ما   ٩َيْصُلُح( إىل )ُصْلًحا( أو )َمْصَلَحة( مما يعين شيًئا جيًدا.   -من الفعل العريب )َصَلحَ 

املصلحه مرسله   ١٠يُشار إىل كلمة مسلحة ِبسم )ااَِلْسِتْصاَلح( مما يعين حسن املظهر.

 تقرها أو ترفضها ، ولكن املقصود هنا هو فائدة عدم وجود نص قانوين من النصوص اليت

يف حتقيقها جيب أن تكون قادرة على جذب الفوائد ورفض املضاربة. هذا ما سيستخدمه  

الكاتب الحًقا الستخالص استنتاج مفاده أن هناك فوائد أو مزااي انجتة عن اخرتاق جديد  

قضية رقم  من احملكمة العليا فيما يتعلق ِبطالبة بسيطة ، وخاصة تسوية 

١٥/Pdt.G.S/٢٠١٧/PN.Mjy   عند   خرق العقدعن 

 

 
9 Chaerul Umam, Ushul Fiqih I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135. 
10 Abdul Wāhab Khalāf, Masādir al-Tasyrī’. al-Islāmi Fī mā Lā Nassa Fīh (Cet.III; 

Kuwait: Dār al-Qalām, 1972), h. 85. 
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 الباب الثاين 

 التحقيقي املكتيب

 ة السابق  دراسةال .أ

املتعلقة  ، على معلومات حول األحباث اليت أجراها ِبحثون سابقون ةالسابق دراسةتوي الحت

قوم ِبا  ت كدعم للبحث وكذلك التعزيز يف األحباث اليت س  ةالسابقدراسة دم الخت. ِبشكلة البحث

  دراسة لي تفيما  ستخدم بعد ذلك لتجنب أشكال االنتحال والتكرار واالزدواجية.ت يتال، املؤلف

 .ِبذا البحث ةصل اْل ةسابق

1. Savira Dita Setiawati, 2018,”Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, 

Cepat, Dan Biaya Ringan Di pengadilan Negeri Semarang Dan pengadilan 

Agama Semarang11 

، طالبة يف كلية احلقوق واالتصاالت يف جامعة  حبث  سافريا ديتا سيتياوايت يف شكل    احبث كتبه

هذا النوع من البحث هو حتليل وصفي ِبستخدام طريقة النهج النوعي ،   سوجيابراانات الكاثوليكية.

 
11Savira Dita Setiawati, ”Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan 

Di pengadilan Negeri Semarang Dan pengadilan Agama Semarang”, Skripsi, (Semarang: 

Universitas Katolik Soegijapranata, Fakultas Hukum dan Komunikasi, 2018). 
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يتم . واليت تؤكد على عملية فهم الباحث للمشكلة قيد الدراسة لبناء ظاهرة قانونية معقدة وشاملة

مجع البياانت ِبستخدام تقنيات املقابلة للحصول على البياانت األولية ودراسات األدب للحصول 

انوية. إجراء حتليل البياانت من خالل مجع وفحص البياانت اليت احلصول عليها من  على البياانت الث

   واالستنتاجات.  امليدان واليت جتميعها بشكل منهجي وحتليلها نوعيا مع التحليل الوصفي

الذي   األساسهو  تكاليف اخلفيفةالبسيط والسريع و  أساسإىل أن  بحث لص هذه الخي

أن يف    بحثوضح هذه ال. يِبلكامل  ساسمل تنفذ مجيع احملاكم هذا األ  لكنو   يستخدمه طالبو العدالة

السرع، ال يزال هناك عدد    أساس  تسويةحمكمة سيمارانج احمللية وحمكمة سيمارانج الدينية فيما يتعلق ب

بشأن تسوية   ٢٠١٤لعام  ٢رقم  SEMAبواسطة  تجاوز احلدود املقررة ت من احلاالت اليت حلها 

مث فيما يتعلق  . القضااي يف حماكم املستوى األول ومستوى االستئناف يف البيئات القضائية األربعة

العوامل األخرى  . حمدودة حمددة وبطء صرف األموال prodeo، وهي أموال فيفة التكلفة اخل ساسأب

ك قاعة احملكمة احملدودة ، مل تصل األطراف يف  الثالثة ، ِبا يف ذل ساساأل تسويةاليت ميكن أن تعيق 

 هناك قضاة يتأثرون ِبلطفرات عند التعامل مع القضااي وما إىل ذلك.و الوقت احملدد
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يف نطاق احملكمة   تكلف اخلفيفالبسيط والسريع وال  أساس  تسويةيكمن تشابه هذا البحث يف  

على الدعوى البسيطة    ةركز الباحثو  الكائن قيد الدراسةيف حني أن ما مييز البحث أعاله هو    احمللية.

 اليت قررها قاضي احملكمة اجلزئية يف مقاطعة ماديون.

٢. Alfi Yudhistira Arraafi, 2016,”Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam 

”Perkara Perdata Di Pengadilan12 

 ، طالبة بكلية احلقوق ، جامعة جيمرب.حبث أجرى البحث ألفي يوديستريا أرايف على شكل 

مجع البياانت  و  هذا النوع من البحث هو معيار قانوين ِبستخدام النهج املفاهيمي وهنج القانون

اليت  حتليل البياانت من خالل حتديد الوقائع القانونية والقضاء على األشياء    .ِبستخدام دراسة األدب

مجع املواد القانونية ومراجعة واستخالص النتائج  ، ال صلة ْلا ِبملشاكل القانونية اليت يتعني حلها

 والوصف بناًء على احلجج الواردة يف االستنتاجات.

إىل أن هناك اختالفات يف اخلصائص بني تسوية دعوى بسيطة وقضية   بحثال ا لص هذخي 

الدعوى البسيطة املنصوص  . متيزت ِبلفرق يف القانون اإلجرائي املستخدم عند تسوية القضاايو  عادية

 
12 Alfi Yudhistira Arraafi,”Penyelesaian Gugatan. Sederhana Dalam Perkara Perdata Di 

Pengadilan”, Skripsi, (Jember: Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2016). 
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  عمل وأما  أايم ٢٥وهو  يف وقت قصري نسبيا  ٢٠١٥لعام  ٢رقم  احملكمة العليا الئحة عليها يف 

من حيث اإلثبات ، فإن  . يوًما ١٨٠لبت القضية ال ميكن أن تكون أكثر من الدعوى املعتادة يف ا

يتعني على القاضي أن يكون نشطًا .  الدعوى البسيطة أبسط، يف حني أن الدعوى العادية أكثر تعقيًدا

ال يوجد عالج قانوين مثل االستئناف    يف التوفيق بني األطراف ، وتوفري املدخالت واحللول للمتقاضني.

ومع ذلك فإن سبل االنتصاف اليت ميكن تقدميها هي وسائل انتصاف  ، قض يف دعوى بسيطةوالن

 أايم بعد النطق ِبحلكم من قاض واحد.  ٧قانونية يف شكل اعرتاضات مرفوعة بفرتة مساح مدهتا 

ما مييز البحث أعاله هو حول   تكمن معادلة هذا البحث يف املقارنة بني دعوى بسيطة. 

يركز على قضااي بسيطة تتعلق ِبلدعاوى القضائية اليت قررها قاضي احملكمة موضوع درسه ِبحث 

 املوجودة يف الشريعة اإلسالمية.  صلحة املرسلةاجلزئية يف ماديون ومقارنتها ِبمل 

٣ . Ana Lathifatul Hanifah, 2018, “Implementasi Gugatan Sederhana (Small 

Claim Court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah  Di Pengadilan Agama 

13”Purbalingga 

 
13 Ana Lathifatul Hanifah, “Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam 

Sengketa Ekonomi Syariah  Di Pengadilan Agama Purbalingga”, Tesis, (Purwakarta: IAIN 

Purwakarta, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, 2018). 
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  IAINيف كلية االقتصاد اإلسالمي القانون  ةطالب ينيفة ، وهاحل لطيفة آان رسالةكتبت هذه ال 

.  ِبستخدام النهج القانوين االجتماعي   (field research)البحث امليداين   يه  ه الرسالةهذ  بوروكريتو.

حتليل البياانت  . املالحظة واملقابالت وِبستخدام طريقة التوثيقمجع البياانت ِبستخدام طريقة 

من خالل مجع   ، يعين (Miles dan Huberman)  حتليل بياانت مايلز وهوبرمان ياملستخدمة  ه

 البياانت، وخفض البياانت، وعرض البياانت، وأخرياً استخالص النتائج. 

يف إجراء تسوية املنازعات االقتصادية   ختلص هذه الرسالة إىل أن حمكمة بورِبلينجغا الدينية 

بشأن   ١٩٨٩ عامل ٧بشأن التعديالت على القانون رقم  ٢٠٠٦ عامل ٣على أساس القانون رقم 

القانون املستخدم لتسوية النزاعات هو استخدام القانون اإلجرائي العادي الذي يكفي  .  احملاكم الدينية

بات املختلفة ، ال سيما من قاضها الذي ال ينتمي إىل  إلثقال كاهل حمكمة بورِبلينجغا الدينية ِبلعق

ولكن ِبرور الوقت ومن أجل إنشاء نظام قانوين حلل النزاعات  التعليم االقتصادي اإلسالمي.

االقتصادية اإلسالمية يف حمكمة بورِبلينجغا الدينية ، ميكن حلها من خالل حمكمة مطالبات صغرية  

(small claim court) ،  ١٤ رقم الئحة احملكمة العليا تطبيق هذا منذ التصديق على الالئحة يفو  
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 احملكمة العليا الئحة بشأن إجراءات تسوية النزاعات االقتصادية الشرعية اليت تشري إىل ٢٠١٦لعام 

 فيما يتعلق إبجراء تسوية دعوى بسيطة. ٢ رقم

ما مييز البحث أعاله . دعوى بسيطة يف نطاق العدالة تسويةيكمن تشابه هذا البحث يف  

كز على قضااي بسيطة تتعلق ِبلدعاوى القضائية اليت قررها قاضي تر  ةِبحث اهو حول موضوع درسه

 املوجودة يف الشريعة اإلسالمية. صلحة املرسلةاحملكمة اجلزئية يف ماديون ومقارنتها ِبمل

٤. Edward Roberto Putra, 2017, “Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan 

Negeri sebagai Cara Penyelesaian Kredit Macet Pada Sektor kredit Mikro 

14
”PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Wilayah Malang 

هذا النوع  . مادا جاه اغإدوارد روبرتو بوترا، طالب بكلية احلقوق جبامعة  الرسالةهذه  تكتب

الذي يصف القوانني واللوائح املعمول ،  من البحث وصفي حتليلي ِبستخدام الطريقة املنهجية التجريبية

بياانت  مجع ال  مث  ِبا ، مث يرتبط ِبلنظرايت القانونية يف ممارسة تطبيقه فيما يتعلق ِبملشكلة قيد الدراسة.

 
14 Edward Roberto Putra, “Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan Negeri sebagai Cara 

Penyelesaian Kredit Macet Pada Sektor kredit Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), 
Tbk. Kantor Wilayah Malang”, Tesis,  (Yogyakarta: Universitas gadjah Mada, Fakultas Ilmu 

Hukum, 2017). 
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حتليل البياانت املستخدمة  .  من خالل دراسة األدب ِبستخدام املواد القانونية ذات الصلة  ه الرسالةْلذ

 هو مجع البياانت، والتحقق من البياانت، وتقدمي البياانت، وجعل االستنتاجات.

يف حل مشكلة سوء   BRIختلص هذه الرسالة إىل أن الدعوى البسيطة هي أفضل طريقة لبنك  

 BRIهذا واضح من مستوى االسرتداد الذي حصل عليه مكتب  .  ئتمان يف قطاع االئتمان الصغرياال

Malang  ومع ذلك، ِبلنظر إىل أن الدعوى البسيطة مسألة جديدة  .  اإلقليمي من رفع دعوى بسيطة

  بني القضاء ، ال تزال هناك العديد من العقبات والعقبات اليت جتعل دعوى قضائية بسيطة اندرا ما

 يتخذها اجلمهور ، وخاصة اجملتمع املصريف. 

دعوى بسيطة يف نطاق القضاء، خاصة يف قطاع املؤسسات  تسويةيف  ه الرسالةتشابه هذ

كز على قضااي  تر  ةِبحث اما مييز البحث أعاله هو حول موضوع درسهو  املالية املصرفية وغري املصرفية.

صلحة  قاضي احملكمة اجلزئية يف ماديون ومقارنتها ِبمل بسيطة تتعلق ِبلدعاوى القضائية اليت قررها 

 ويف هذه احلالة موضوع التقاضي هو مؤسسة مالية غري مصرفية.   املوجودة يف الشريعة اإلسالمية  املرسلة
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٥ . Maulana Ishaq, 2016,”Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian 

15an Di Indonesia”Gugatan Sederhana Dalam Sistem Kekuasaan Kehakim 

امعة سياريف هداية هللا اإلسالمية  جبموالان إسحاق، طالب بكلية احلقوق  هذا البحث كتب 

 The State) هذا النوع من البحث معياري ِبستخدام طريقة النهج القانوين. احلكومية جاكرات

Approach)، النهج التحليلي واملفهوم (Analitical and Conceptual Approach)    والنهج

عن طريق   هاحتليلو مجع البياانت ِبستخدام حبث املكتبة.   . (Historical Approach)التارخيي 

 تقنيات التحليل النوعي.

إىل أن تسوية القضااي والفصل يف القضااي واختاذ قرار بشأهنا يف احملاكمات    ا البحثختلص هذ 

هذا خيتلف ِبلتأكيد عن   اليت جتري مع قاض منفرد ميكن أن تؤدي إىل جعل القضاة أقل موضوعية.

ميكن أن يكون للقاضي املنفَّذ الذي يتم   القرار الذي تقرره تكوين اجمللس الذي ينتج قرار ِبلتداول.

قه يف تسوية هذه القضية أتثري على انعدام الثقة يف أداء القاضي يف تقرير الفحص واملالحقة  تطبي

حبيث يكون له أتثري على االهتمام احملدود لألشخاص الذين يرغبون يف حل قضيتهم من   ،القضائية

 
15 Maulana Ishaq, ” Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana 

Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam negeri 

syarif Hidayatullah, Fakultas Ilmu Hukum, 2016). 
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ر  أتثري آخر يف هذا الصدد هو أن أطراف النزاع تضع عبئا على نتيجة القرا. خالل دعوى بسيطة

 .للقاضي الفرد نفسه

يكمن تشابه هذا البحث يف آلية أو إجراء لتسوية دعوى بسيطة متت حماكمتها وفحصها 

كز على قضااي  تر   ة ِبحث  اما مييز البحث أعاله هو حول موضوع درسه. و وحتديدها بواسطة قاض منفرد

 .  ماديونبسيطة تتعلق ِبلدعاوى القضائية اليت قررها قاضي احملكمة اجلزئية يف 

 أوجه التشابه واالختالف مع البحوث السابقة : (1) اجلدول

 اختالف تشابه  منهج البحث  عنوان البحث هوية الباحث  رقم 

سافريا ديتا   ١

سيتياوايت، طالبة 

يف كلية احلقوق 

جبامعة  واالتصال

مبادئ قضائية   تسوية

بسيطة وسريعة 

ومنخفضة التكلفة يف  

حمكمة سيمارانج 

نوع البحث: التحليل   -

 الوصفي

طريقة النهج: الطريقة   -

 النوعية

يكمن تشابه 

هذا البحث يف  

أو  تسوية

تطبيق مبدأ  

التكلفة 

مقارنة بني   -

اثنني من  

األشياء اليت  

متت دراستها، 

ة وهي حمكم
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سوجيابراانات 

 الكاثوليكية.

احمللية وحمكمة 

 سيمارانج الدينية.

مجع البياانت:   -

استخدام تقنيات املقابلة  

 والدراسات األدبية

حتليل البياانت: مجع  -

وفحص البياانت اليت مت  

احلصول عليها من  

امليدان ، وجتميعها  

بشكل منهجي ، 

وحتليلها نوعيا مع وصفية  

 حتليلية ، واالستنتاجات.

البسيطة 

والسريعة 

واملنخفضة يف  

نطاق احملكمة 

 احمللية.

منطقة  

سيمارانج 

وحمكمة 

سيمارانج 

 الدينية

اْلدف من   -

التحقيق الذي  

أجراه الباحثون  

يركز على  

قضااي الدعوى  

البسيطة اليت 

قررها قاضي  

احملكمة اجلزئية  
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يف مقاطعة  

 ماديون

ألفي يوديستريا  ٢

عرايف ، طالب يف 

، قكلية احلقو 

 جامعة جيمرب 

تسوية دعوى بسيطة 

املدنية يف  يف القضااي 

 احملكمة

نوع البحث: قانوين   -

 معياري 

طريقة النهج: النهج   -

 املفاهيمي والقانوين 

مجع البياانت: دراسة   -

 األدب 

حتليل البياانت: حتديد    -

احلقائق القانونية  

والقضاء على األشياء  

اليت ال صلة ْلا ِبملوضوع 

حلل املسائل القانونية ، 

مقارنة بني  

املطالبات 

البسيطة 

واملطالبات 

 العادية

البحث   -

الذي يفحص  

مقارنة آليات  

الدعوى  

البسيطة 

واملطالبات 

 العادية

يركز   -

الباحثون على 

الدعاوى 

البسيطة اليت 
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ومجع املواد القانونية ،  

جعة ، واستخالص  واملرا

النتائج ، والوصف بناًء 

على احلجج الواردة يف  

 االستنتاجات.

يقررها قاضي  

اجلزئية  احملكمة 

يف منطقة  

مديون  

ومقارنتها 

ِبشاكل 

الشريعة  

 اإلسالمية.

 ،  نيفةاحل  لطيفة  آان ٣

 كلية يف طالبة

  االقتصاد

 ، اإلسالمي

 بسيطة دعوى تسوية

 مطالبات حمكمة)

  النزاعات  يف( صغرية

  يف  الشرعية االقتصادية

  البحث: البحث نوع -

 امليداين 

  الفقهي:  املنهج  طريقة   -

 .االجتماعي

 : البياانت مجع -

 دعوى تسوية

 يف بسيطة

 .العدالة نطاق

 موضوع -

 نزاع  هو  البحث

  االقتصاد  على

  يف  اإلسالمي

 حمكمة
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 IAIN القانون

 بوروكريتو

 بورِبلينجغا حمكمة

 " الدينية

  طريقة استخدام   

  واملقابالت املالحظة

  طريقة واستخدام

 .التوثيق

  حتليل:  البياانت  حتليل  -

  وهوبرمان مايلز بياانت

  عن أي ، النموذجية

  ،  البياانت مجع طريق

  وتقدمي   ،   البياانت  وتقليل

  وجعل ، البياانت

 االستنتاجات

  بورِبلينج

 الدينية

  من  اْلدف -

  الذي  التحقيق

  الباحث  به  قام

  قضية   على  يركز

  الدعوى

 اليت البسيطة

  قاضي  قررها

  اجلزئية  احملكمة

  منطقة  يف

 املاديون

 ومقارنتها
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 ِبملشاكل

  يف  املوجودة

  الشريعة

 اإلسالمية

 بوترا،  روبرتو  إدوارد ٤

 بكلية طالب

  حرم   احلقوق

  جامعة  ،  جاكرات

 .مادا كاجه

 من بسيطة دعوى

 اجلزئية احملكمة خالل

 سوء لتسوية كوسيلة

 قطاع يف االئتمان

 .PT الصغري االئتمان

BRI (PERSERO) 

 ،Tbk . مكتب  

 اإلقليمي  ماالنج

:  البحث نوع -

 الوصفي التحليلي

:  النهج طريقة -

 القانونية  التجريبية

  دراسة: البياانت مجع -

 األدب 

 مجع: البياانت حتليل -

  من والتحقق ، البياانت

 دعوى تسوية

 يف بسيطة

 ،  القضاء  نطاق

 يف وخاصة

 قطاع

 املؤسسات

  املصرفية  املالية

 . املصرفية وغري

  اخلصوم  -

 مالية مؤسسة

 مصرفية

  أن  حني يف -

  الذين  الباحثني

  هم  فحصهم مت

 مؤسسات

  غري  مالية
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  وتقدمي  ، البياانت

  وجعل ، البياانت

 االستنتاجات

  يف  مصرفية

 شكل

 وأفراد    تعاونيات

 ، إسحاق موالان ٥

 بكلية طالب

  جامعة  ، احلقوق

  هللا   هداية  سياريف

 احلكومية

 اإلسالمية

  منفرد  قاض  استخدام 

  دعوى  تسوية يف

 نظام يف بسيطة

 يف القضائية السلطة

 إندونيسيا

 معياري: البحث نوع -

  للقانون النهج طريقة -

  النهج  ،( الدولة هنج)

  واملفاهيمية التحليلية

  النظري النهج)

  والنهج ،( واملفاهيمي

  النهج) التارخيي

 (.التارخيي

 تشابه يكمن

  يف  البحث  هذا 

 أو اآللية

  اخلاص  اإلجراء 

  دعوى  بتسوية

 يتم بسيطة

 حماكمتها

 وفحصها

  وحتديدها

  البحث  نوع -

  الذي  املعياري

 قاًضا خياطب

  بشأن  واحًدا

  دعوى  تسوية

 بسيطة

  حني  يف -

  استخدم

 الباحثون

  البحوث
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:  البياانت مجع -

  مكتبة استخدام

 .البحوث

:  البياانت حتليل -

  تقنيات  استخدام

 النوعي التحليل

 قاض بواسطة

 . منفرد

  اليت  التجريبية 

  قرار  انقشت

  بسيط  الدعوى

 احملكمة يف

  يف  احمللية

 ماديون
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 الدراسيت املكتيب  .ب

 دعوى بسيطة .1

الدعوى هي مطالبة ِبحلقوق املمنوحة من قبل شخص )املدعي( واليت هتدف إىل فرض اإلكراه  

الوفاء ِبلتزاماته عن اخلسائر اليت تكبدها املدعي العام يف   تسويةعلى شخص آخر )املدعى عليه( ل

هناك تعريف آخر للدعوى وفًقا ملشروع قانون اإلجراءات املدنية  و   ١٦.احلكم الصادر عن مجعية قانونية

وهو املطالبة ِبحلقوق يف وجود القضية واملطلوبة يف اجلمعية القانونية للحصول  ٢رقم  ١ آيةالوارد يف 

إن الطلب من حيث احلقوق  Sudikno Mertokusumo يقول سوديكنو مريتوكوسومو على قرار.

  هو خطوة للحصول على الضماانت اليت يقدمها القضاء لدرء عدد القضاة احملتملني

(eigenrichting). 

  ٢٠١٥لعام  ٢رقم  احملكمة العليا الئحة  أن فهم الدعوى البسيطة منصوص عليه يف يف حني

الدعوى البسيطة هي إجناز من احملكمة العليا لتسوية  .  بشأن إجراءات تسوية املبادئ التوجيهية البسيطة

 القانونية.وقد مت ذلك خلفض عدد القضااي املدنية اليت دخلت اجلمعية . الدعوى يف وقت قصري

 
16 Darwan Prinst, Stategi Menyusun dan MenanganiGugatan Perdata, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 1992), h. 1 
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 دعوى قضية بسيطة

مطالبة من أجل استعادة حقوقه سواء كانت حتتوي على نزاع أو قضية أو مل يتم   تسويةهو 

عادة، إذا ذهب إىل احملكمة يف مؤسسة . ١٧تضمينها يف املسألة املقدمة من الفصائل اليت ْلا مصلحة

إليها يف رسوم احملكمة واستدعاءات اخلصوم  ُتستخدم رسوم احلالة املشار    ١٨.قضائية، سيتم فرض رسوم

ومع ذلك، هناك استثناءات يف هذه احلالة ، وهي خمصصة للمقيمني  . املراد إخطارهم ورسوم الدمغة

الذين ال تكفي لدفع تكاليف القضية اليت مت حتديدها ، ميكنهم تقدمي طلب للمحاكمة أو احملاكمة  

 ١٩.دون رسوم

والتطبيقية ، حيكم القانون اإلجرائي املدين الطريقة اليت يتبعها الشخص أو  من الناحية النظرية 

يمكن أيًضا استدعاء دعاوى قضائية ضد  و الدولة ل املنظمة أو الكيان القانوين أو الكيان التجاري 

وكذلك منتهكي احلقوق وااللتزامات اليت حيددها    اآلخرين الذين ال يقومون ِبلتزاماهتم بشكل صحيح 

.  يع اجلاري واليت تتوافق مع مصاحل أطراف النزاع من خالل تعهد متفق عليه من كال املعسكرينالتشر 

 
17 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 7 
18 Pasal 182 HIR jo. Pasal 145 (4) RBg. Jo. Pasal 4 (2) pasal 5 (2) UU No. 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman 
19 Pasal 234 HIR jo. Pasal 273 RBg. 
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إرشادات أو أساس قانوين ضروري للغاية للقضاة يف سياق األحداث يف اجلمعية القانونية املستخدمة  

معروفًا أن القاضي إذا انتهكها القاضي أثناء قيامه بواجباته ، أو إذا كان  حملاكمة القضية يف احملكمة.

قد احنرف عن مبادئ القواعد الواردة يف التشريع ، فإن القرار الذي يصدره القاضي سيكون له أتثري 

 ٢٠غري كامل وغري صاحل ِبوجب القانون.

واليت   ٢ آية من  ٢ الفصلبشأن السلطة القضائية يف  ٤٨دعوى بسيطة جتسيدا للقانون رقم 

 هو جزء من كلمتني ، كلمة يالبسيط األساس .يف اخلفتكلف  البسيط والسريع و  أساستتضمن 

مبدأ الكلمة نفسه له معىن أساسي ، بينما الكلمة البسيطة متوسطة وليست   وكلمة البسيطة.  األساس

بسيط هو مبدأ أجندته واضحة وسهلة الفهم  أساس  وِبلتايل فإن الغرض من . مرتفعة أو منخفضة

بسط جدول األعمال، كان ذلك أفضل. على العكس من ذلك ، إذا كان هناك املزيد  أ.  وغري معقدة

من اللوائح يف جدول األعمال ، فمن الصعب أن نفهم ما الذي جيعل العديد من التفسريات ال حتتفظ  

 يف هناية املطاف بقانون مطلق.

 
20 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 18 
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واملقصود . ريهو تسوية القضااي يف وقت قص سريعال ساسعالوة على ذلك ، فإن املقصود أب

األساس  يُعرف كثري من الناس  ٢١. يف هذه احلالة هو عملية حل احلاالت بسرعة وليس ببطء سريعِبل

، واليت تعين أن    (adagium justice delayed justice denied /)عدالة أتخر عدالة العدالة  السريعي

 طريقة التجمع القانوين القدمي لن حتقق املساواة يف املعسكرين.

هو أن التكلفة املستخدمة يف التقاضي ليست مرتفعة جًدا    يف التكلف اخلف  ساسمث املقصود أب

وجيب أن تكون منخفضة قدر اإلمكان حىت ميكن الوصول إليها من قبل األشخاص الذين يتقاضون  

إذا كانت التكاليف املستخدمة مرتفعة للغاية ، فسيؤدي ذلك إىل عدم قيام اجملتمع  . و ًئاوال ميثلون عب

 ٢٢.بتسوية قضاايهم يف التجمع القانوين

دعوى .  سريع ومنخفضة ملخصة يف عملية دعوى بسيطةو بسيط    أساسالثالث هي    ساساأل

قانوين بقيمة قضائية تقل عن  قضائية بسيطة تعين دعوى مدنية ذات وعد قضائي مكسور وإجراء غري  

يوم عمل كحد أقصى وحتسب    ٢٥  وه  ةبسيط  دعوي   تسوية احلاالت ِبستخدام  ٢٣.مليون روبية  ٢٠٠

 
21 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, (Bandung: PT. Alumni, 

1992),h.427 
22 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 

h. 14 

.٢٠١٥لعام  ٢من احملكمة العليا القاعدة رقم  ١ آية  ٣الفصل  23
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.  كال اجلانبني ، ومها املدعي واملدعي العام ، يف نفس االختصاص  ٢٤.من اليوم األول للمحاكمة

احلاالت اليت ال تتعلق حبقوق امللكية أو  احلاالت اليت ميكن معاجلتها ِبستخدام دعوى بسيطة هي 

وحاكم القضية قاٍض   ٢٥.وأيضا ليست قضية جيب حلها يف حمكمة خاصة املنازعات على األراضي

 ٢٦.وكذلك املسجل البديل املعني من قبل املسجل واحد ُعنّي مباشرة وحدده رئيس احملكمة

عليه ، أي من كل طرف غري  يف قضية الدعوى البسيطة ، توجد قيود على املدعي واملدعى 

يطلب من كال ٢٧. مسموح به ألكثر من طرف واحد إال إذا كانت هناك نفس املصلحة القانونية

الطرفني ، أي املدعي واملدعى عليه ، احلضور مباشرة يف كل جلسة حمكمة يرافقه ممثل قانوين أو بدون 

 ٢٩:البسيطة هي كما يليملراحل أو تدفق عملية تسوية الدعوى   ٢٨ممثل قانوين.

 تسجيل قضية يف احملكمة .١

 من قبل احملكمة ةالتحقق من اكتمال ملف الدعوى البسيط .٢

 
.٢٠١٥لعام  ٢من احملكمة العليا القاعدة رقم  ٣ آية  ٥الفصل  24
.٢٠١٥لعام  ٢من احملكمة العليا القاعدة رقم  ٢ آية  ٣الفصل  25
.٢٠١٥لعام  ٢من احملكمة العليا القاعدة رقم  ٢و ١ آية  ٩الفصل  26
.٢٠١٥لعام  ٢ليا القاعدة رقم من احملكمة الع ١ آية  ٤الفصل  27
 .٢٠١٥لعام  ٢من احملكمة العليا القاعدة رقم  ٢ آية  ٥الفصل  28

.٢٠١٥لعام  ٢من احملكمة العليا القاعدة رقم  ٣ آية  ٥الفصل  29
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 إنشاء قاض واحد وتعيني مسجل بديل  .٣

 حتقق املقدمة .٤

 حدد اليوم األول للمحاكمة واستدعي األطراف  .٥

 فحص احملاكمة ومتابعة السالم من قبل القاضي .٦

 عملية إثبات .٧

 قرار قاض واحد  .٨

املدعي دعوى قضائية مع كاتب مدين ، وعادة ما كتب املدعي ذلك بنفسه أو عن طريق  قدم  

يُطلب من املدعي أيًضا تقدمي أدلة يف صورة خطاب مت    ٣٠ملء الفراغات اليت قدمها الفاحص املدين.

إذا كان يف عملية الفحص ، معتربا أن الدعوى   ٣١.تصديقه يف وقت التسجيل لرفع دعوى بسيطة

ليست دعوى عادية أو العكس ، فسوف يصدر القاضي قرارًا أبن الدعوى املسجلة ليست دعوى  

 
.٢٠١٥لعام  ٢من احملكمة العليا القاعدة رقم  ٢و١ آية  ٦الفصل  30
.٢٠١٥لعام  ٢من احملكمة العليا القاعدة رقم  ٤ آية  ٦الفصل  31
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من هذا  . و مث شطب من سجل القضية وأطلب من املدعي أن أيخذ التكاليف املتبقية للقضية.  بسيطة

 ٣٢.الشرط ، ال ميكن تقدمي سبل االنتصاف القانونية

يدفع املدعي  . يتم حتديد مقدار رسوم احلالة أو الرسوم املقدمة من قبل رئيس احملكمة احمللية

  رسوم الدفعة املقدمة ، يف حني يتم فرض رسوم احلالة على الطرف اخلاسر على النحو احملدد يف القرار. 

 ٣٣. منيلعملية تسجيل دعوى بسيطة ، يتم حتديد القاضي وتعيني مسجل بديل ملدة أقصاها يو و 

عتبار الدعوى غري  اإذا مل حيضر املدعي جلسة االستماع يف اليوم األول دون أسباب رمسية ، 

عند إجراء احملاكمة   وإذا مل حيضر املدعى عليه اجللسة األوىل ، سيتم إجراء االستدعاء املناسب..  صاحلة

املتهمون الذين حضروا احملاكمة  . الثانية وتغيب املتهم عن اجللسة ، حيق للقاضي الفصل يف القضية

  األوىل، ويف اليوم التايل مل أيتوا دون أي أسباب رمسية ، لذلك قرر القاضي املتناقض الدعوى 

 
.٢٠١٥لعام  ٢من احملكمة العليا القاعدة رقم  ٤و ٣ آية  ١١الفصل  32
.٢٠١٥لعام  ٢من احملكمة العليا القاعدة رقم  ١٠ الفصل  33
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(contradictoir .)يف تسوية  ٣٤. من هذا احلكم ، إذا مل يقبل املدعى عليه ، فيمكنه تقدمي اعرتاض

 ٣٥:ئًما دورًا نشطًا يف القيام ِبألمور التاليةاملطالبات البسيطة ، يتعني على القضاة أن يلعبوا دا 

 صف شرح الدعوى البسيطة بطريقة متوازنة لكال الطرفني  .١

 ويقرتح أيضا صنع السالم مع األطراف خارج احملاكمة   ،العمل من أجل حل سلمي للمسائل .٢

 توجيه األطراف إىل الدليل .٣

 تزويد األطراف بسبل انتصاف قانونية واضحة .٤

، يتعني على القاضي السعي   ٢٠١٥عام  ل    ٢  رقم  الئحة احملكمة العليا  من  ٥  آيةمن    ٥  صليف الف

يف جهود السالم هذه    لتحقيق السالم يف اليوم األول من احملاكمة من خالل النظر يف املوعد النهائي.

 ٣٦، هناك استثناءات لبعض األحكام اليت مت حتديدها يف أحكام احملكمة العليا بشأن الوساطة.

 
.٢٠١٥لعام  ٢من احملكمة العليا القاعدة رقم  ١٣ الفصل 34
.٢٠١٥لعام  ٢دة رقم من احملكمة العليا القاع ١ آية  ١٤الفصل  35
 .٢٠١٥لعام  ٢من احملكمة العليا القاعدة رقم  ١ آية  ٤١الفصل  36
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ال ميكن صنع القانون و يصدر القاضي مرسوًما بقرار السالم الذي يربط الطرفني ِبلسالم 

وإذا كان هناك سالم خارج اجللسة حىت يتم إبالغ القاضي ِبلسالم ، فإن القاضي  .  ألي جهود سالم

 ٣٧.غري ملزم بذلك السالم

، ستبدأ احملاكمة يف جدول أعمال قراءة املدعي  يف احملاكمة األوىل مل يتم التوصل إىل السالم 

٣٨.اللرسالة وإجابة املدعى عليه
ختتلف أجندة الدعوى البسيطة عن طريقة النظر يف الدعوى العادية  

 ٣٩:،اليت يف دعوى بسيطة ال جيوز رفعها مع املطالب التالية

 األحكام .١

 ٤٠القضية. وضوعماألحكام هي طلب إىل القاضي الختاذ إجراء مؤقت ال يشمل 

 استثناء .٢

 
.٢٠١٥لعام  ٢من احملكمة العليا القاعدة رقم  ٥و٤و٣ آية  ١٥الفصل  37
.٢٠١٥لعام  ٢من احملكمة العليا القاعدة رقم ١٦الفصل  38
٢٠١٥لعام  ٢من احملكمة العليا القاعدة رقم ١٧الفصل  39

40 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sianar Grafika, 2013), h. 884 
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 موقف أو اعرتاض موجه إىل مسائل تتعلق ِبلشروط  يعين  يف سياق قانون األحداث ، االستثناء

   .٤١أو اإلجراءات الشكلية للدعوى اليت أدت إىل أن يكون االدعاء غري مقبول

 مصاحلة .٣

أن املصاحلة هي مطالبة مقدمة من املدعى عليه كطريقة    (132a HIR)  ١٣٢  فصل شرح الي

 .٤٢الدعوى املقدمة من املدعيإيل  مضادة

 تدخل .٤

  )متوسط( هو مشاركة طرف اثلث للمشاركة يف عملية القضية  tussenkomstالتدخل أو 

  ا عي واملدعى عليهشعر أن املد يتقدمي التدخل ألن طرفًا اثلثًا    بناًء على أسباب وجود اهتمامات.

 قد طعنا يف ملكيته. 

 نسخة املتماثلة .٥

 ا.يشار إىل أن النسخة املتماثلة هي استجابة املدعي لرد املدعى عليه

 
41 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sianar Grafika, 2013), h. 418 
42 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sianar Grafika, 2013), h. 468 
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 تكرار  .٦

 .التكرار هو إجابة املستفىت على نسخة املدعي

 خالصة .٧

تقدمي املطالبة من قبل املدعي وال ينظر إليها املدعى عليه ، لذلك ليست هناك حاجة لعملية  

ومع ذلك ، إذا كان هناك رد من املدعى عليه ، فيجب على القاضي إجراء التحقق من األدلة .  إثبات

تقدمي  يُطلب من القضاة اإلفصاح عن حق الطرفني يف  ٤٣.بناًء على قانون اإلجراءات املعمول به

احلكم الذي تاله القاضي يف جلسة استماع مفتوح  و   اعرتاض إذا مل يقبل أحد الطرفني أو كالمها احلكم

  ٤٤.للجمهور

بذل اجلهد من خالل تقدمي . حماولة االعرتاض هي وسيلة انتصاف قانونية ضد دعوى بسيطة

اعرتاض مقدم إىل رئيس احملكمة ، من خالل توقيع صك االعرتاض املقدم إىل كاتب احملكمة مصحوِبً  

 
.٢٠١٥لعام  ٢عدة رقم من احملكمة العليا القا ٢و١  آية  ٨١الفصل  43
.٢٠١٥لعام  ٢من احملكمة العليا القاعدة رقم  ٢و  ١ آية  ٩١الفصل  44
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حكم   ٤٦أايم بعد قراءة القرار من قبل القاضي. ٧تقدمي االلتماس يف موعد ال يتجاوز  ٤٥.ِبألسباب

 ٤٧.  الطعن ، والنقض ، وكذلك املراجعةاالعرتاض هو احلكم النهائي ، والذي ال ميكن الطعن فيه يف

 ٤٨.يظل قرار اعرتاض القوة حمسوِب منذ تقدمي اإلخطار

 العقد  .2

تعريف العقد هو اتفاق    عادة ما تكون العقود مكتوبة.و   عقد يسمى اتفاق بني طرفني أو أكثر

 ٤٩. عن قصد كتابًيا ، حبيث ميكن استخدامه كدليل لألطراف املعنية

شيء ليس أقل أمهية يف االعتبار عند تصميم العقد ، أال وهو هيكل العقد  ومع ذلك ، هناك   

يسمى الشيء املتعلق ِبملوقع والعالقة بني أجزاء  و   يسمى تكوين العقد املراد تصميمه ِبْليكل.  وتشرحيه

 ٥٠.أحد األجزاء مع األجزاء األخرى تشريح العقد
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49  Burhanuddin S., Hukum Kontrak.Syariah, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 11 
50 Salim HS, dkk, Perancangan Kontrak Dan.Memorandum of Understanding (MOU), 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 95 
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رأي  . املسائل اليت هي هيكل وتشريح العقدهناك اختالفات يف الرأي من اخلرباء بشأن 

Charles R. Calleros   هو: الذي ذكر األشياء اليت أصبحت هيكل وتشريح العقد 

 an introducing identifying the parties to) حتديد األطراف اليت دخلت يف الصفقة . ١

transaction ) 

 a section describing the rights and obligations) صف حقوق والتزامات األطراف  .٢

of the parties ) 

 ’signature lines showing the parties) تواقيع املعسكرات اليت قدمت العقد . ٣

agreement to the terms of contrac ) 

 statement of recital, which describes the background of)  ية عن صنع العقدخرق . ٤

the transaction and the parties’ reason for entering into the contract 

(recital) ) 

   (a glossary of defined terms) ه. التعريف  .٥

 a section of miscellaneous provisions) شروط إهناء العقد على املعامالت األخرى . ٦

addressing such topics as termination of the contract on the other 

transaction ) 
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 ٥١.بشكل عام، ينقسم العقد إىل ثالثة أجزاء رئيسية هي املقدمة واحملتوى واإلغالق

 تنقسم املقدمة إىل ثالثة أجزاء وهي: 

 قسم االفتتاح  -

 القسم الفرعي إلدراج هوايت األطراف  -

 قسم توضيحي -

 ينقسم قسم احملتوايت إىل أربعة أجزاء وهي: 

 التعريف )حتتوي على تعريفات مفيدة لألغراض التعاقدية(  شرط -

 ها(تسويةشرط املعاملة )اليت حتتوي على املعاملة اليت يتعني  -

 شروط حمددة )حتتوي على قواعد للمعامالت( -

أحكام األحكام العامة )حتتوي على قواعد تتعلق ِبحملل القانوين ، واختيار القانون، واإلخطار   -

 نازعات ، واالتفاق العام ، وما إىل ذلك(، وتسوية امل

 
51 Salim HS, dkk, Perancangan Kontrak.Dan Memorandum of Understanding (MOU),h. 95 
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 ومها: ٢ينقسم اجلزء اخلتامي إىل 

 القسم الفرعي لإلغالق -

 التقسيم الفرعي للتنسيب الفضاء -

ولكن هناك بعض  ، لقد وصف اإلطار التعاقدي األشياء اليت جيب مراعاهتا وإدراجها يف إبرام العقد

فحص هيكل وتشريح العقود ، اليت ْلا أبعاد العقد الوطنية  وعند    .األجزاء اليت جيب النظر فيها كذلك

من نتائج حتليل العقد الوطين    والدولية ، ينبغي اإلشارة إليها من حيث حمتوايت العقد أو غرض العقد.

 . ، سوف يوضح ما يلي األشياء الرئيسية اليت جيب مراعاهتا عند إبرام العقد

 عنوان العقد .أ

 Komparisiمقارانت .ب

بشأن منصب كاتب العدل ، مقارانت   ٢٠٠٤لسنة  ٣٠من القانون رقم  ٣الفقرة  ٣٨ فصلال

 ٥٢:تتكون من

 
52 Salim H.S.Hukum Kontrak Teori dan.Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2017). h. 103 
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االسم الكامل ، مكان واتريخ امليالد ، اجلنسية ، املهنة ، الوظيفة ، مهنة املعرتف و / أو  "

 "الشخص الذي ميثله

 ية  خرق.ج

 حمتوايت العقد .د

 تتضمن حمتوايت العقد داخل هيكل العقد ما يلي:

 معىن أو تعريف  -

 التحكيم يف حقوق والتزامات الناس -

 Force majeur القوة العظمى -

 إهناء العقد واإلمهال -

 منط تسوية املنازعات  -

 الغالف -

 التوقيع على األطراف  -
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 وهو:( من القانون املدين بتفسري األساس التعاقدي للحرية  ١تتعلق الفقرة )  ١٣٣٨  فصليف ال  مث

 ( ال ترتدد يف الدخول يف أي نوع من االتفاق١

 ( ال ترتدد يف تنظيم احملتوى ٢

 ( ال ترتدد يف ضبط الشكل٣

 خرق العقد 

ال   رق العقد الفهم العام خل . و هو فعل عدم الوفاء ِبالتفاق املتفق عليه بني الطرفني خرق العقد 

 .يتمثل يف حتقيق اتفاق ألن هناك إمهااًل من أحد املعسكرات

 ٥٣ينقسم خرق العقد إيل ثالث أقسام هي 

 أ. املدين ال يعمل وفقا لالتفاق

 ب. جعل الراحل املدين صفقة 

 احلق يف عقد صفقةج. املدينون ليسوا يف 

 
53 Marium Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 1994) h. 10. 
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أم ال ، ألن أطراف   خرق العقدومع ذلك ، يف الواقع من الصعب حتديد ما إذا كان املدين قد 

لكن كسر وعد الوفاء ِبالتفاقية ال حيدث حبد   االتفاق ال حتدد مىت حان الوقت لبدء االتفاقية.

حمتوى االتفاقية ال ينتهك  يف هذه احلالة ، تتمتع كل قلعة حبرية الدخول يف اتفاق طاملا أن  ذاته.

 .  القواعد واملعايري وال يزعج اجلمهور

 هي: تصنيفها إىل أربعة مناذجاليت القانون املدين   خرق العقدحول 

 ال تفعل ما يستطيع (أ

 القيام ِبا وعد به ، ولكن دون حتقيق ذلك  (ب

 فعل ما وعد به ولكن يف وقت متأخر  (ت

 القيام به لفعل شيء يف نذر أنه ال يستطيع  (ث

 العقد  خرقأتثري 

 العقد هي  رقأتثريات خل  ٤هناك 

 السندات ال تزال موجودة .١
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يف  . ال يزال إبمكان املقرض أن يطلب من املدين أن حيقق إجنازًا ، إذا أتخر عن إجنازه

وذلك ألن   حاالت أخرى ، يتمتع املقرض بسلطة املطالبة ِبلتعويض بسبب اإلمهال يف أدائه.

 يكون قادراً على الربح إذا كان املدين يقوم ِبألداء الصحيح خالل الكتلة.املقرض سوف 

 ٥٤القانون املدين(.١٢٤٣ )الفصليطلب من املدينني دفع تعويضات.  .٢

نقل وزن العواقب إىل فقدان املدين ، عندما ينشأ االعرتاض بعد ديون املدين ، إال عندما   .٣

ال يُسمح للمدينني ِبلتسبب يف حاالت  لذلك ، . حيدث بطريق اخلطأ من قلعة املدين

 الطوارئ.

إذا ُولد السند من تعهد متبادل ، فقد يكون املقرض خالًيا من االلتزام ِبواجهة األداء من   .٤

 ٥٥من القانون املدين.  ١٢٦٦ فصلخالل تطبيق ال

 العقد  رق جوهر الطلب يف حالة اخل

 :، على سبيل املثالالعقد  خرقميكن للمقرض أن يسأل املدين الذي تسبب يف 

 
54 Soedharyo Soemin. Kitab Undang-undang.Hukum Perdata. Jakarta : Sinar Grafika. 2016 

h. 315 
55 Soedharyo Soemin. Kitab Undang-undang.Hukum Perdata. Jakarta : Sinar Grafika. 2016 

h. 319 

 



47 
 

 ميكن للمقرض طلب فقط أداء القرض  .١

 من القانون املدين(.  ١٢٦٧ فصلجيوز للمقرض أن يطلب األداء على حساب املدين )ال .٢

 أن يطلب التعويض ، فقط اخلسارة قد تكون متأخرة. لمقرضميكن ل .٣

 اء االتفاقية.أن يطلب إلغ مقرضميكن لل .٤

 .أن يطلب اإللغاء مصحوِبً بتعويض للمدين. تعويض مع غرامة لمقرضميكن ل .٥

 آاثر إمهال املدين اليت ميكن حساِبا ، وهي:

 املدينون يف حاالت الطوارئ .١

إن ثقل عواقب االنتقال إىل خسارة الدائن ومع ذلك املدين ال يتحمل سوى شروط التقصري  .٢

 مقصودة أو رقابة رئيسية أخرى.، إذا كان هناك رقابة 

 ٥٦من القانون املدين(  ١٦٠٢ فصلمطالباً بتحقيق إجناز انتقامي )ال  قرضال يزال امل .٣

ينتج حقوقًا ويلغي التعهد ألنه يقتصر على االنتهاكات اخلطرية   العقد  خرق ليس من املؤكد أن كل

(substansial .) 

 
56 Soedharyo Soemin. Kitab Undang-Undang.Hukum Perdata. Jakarta : Sinar Grafika. 2016 

h. 390 



48 
 

 .املصلحة املرسلة 3

ْلا نفس    ةكلمة املصلح  ة.حلص، جيب أن نعرف أواًل معىن امل   املرسلةصلحة  لكي نفهم معىن امل

انطالقًا من معىن هذه القوة ، ميكننا أن  . معىن كلمة املنفاه ، وهي منط مصدر يعين اخلري وله فوائد

ه ،  تسويةنفهم أن املصلحة تشمل كل األشياء اليت تستفيد منها ، إما عن طريق القيام بعمل ما أو 

 ٥٧.بول وجتنب كل األشياء اليت تسبب األذى أو الضيقأو بعدم ق

 مستوى املصلحة  .أ

من منظور أمهية ونوعية احلياة البشرية يف احلياة البشرية ، فإن علماء الفقه يقسموهنا إىل ثالثة  

 ٥٨يعين:  مستوايت

 املصلحة الضرورية  .١

 
57 Said, Ramadhan al-Buthi, Dhawabit.al-Maslahah fi al-Syari’ah al-islamiyah, (Beirut: 

Muassah al-Risalah, 1977), Cet. ke-3, h. 23 
58 Amir Syarifudin,Ushul Fiqh, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 82 
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،   صلحةأمهية هذه امل إن . الفوائد املرتبطة ِبحتياجات اإلنسان يف احلياة واآلخرةو هي 

وتشمل هذه الفوائد رعاية الدين  .  عندما يتعلق األمر ِبليأس ، ستكون اخلراب واحلزن يف حياتنا

 .واألفراد والعقليات واألسر واألصول

 املصلحة احلّجية  .٢

  صلحةاجلزء األكثر أمهية من هذا امل   ما حيتاج الناس إىل القيام به لتحقيق سياستهم.هي  

 هو كل قواعد القانون اليت جتلب الراحة البشرية يف احلياة وهذا يتم من قبل هللا. 

 املصلحة التحسنية  .٣

مصلحة  ، وهي طبيعة مضافة وتوسيع    مصلحة تكملية  يشار إىل هذا األذى عادة ِبسم

 هذه الوحدة هي من أجل اخلري ومجال األخالق..  الضرورية و احلجية

 وهي: ناك شك يف أنه منظم يف ثالثة مناذجاستعرض من جانب وجوده وليس ه

 املصلحة املعتربة  .١
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على سبيل املثال ، عندما  .  القضااي اليت يتم شرحها واالعرتاف ِبا يف وجود االقرتاحهي  

يكون من الضروري محاية مالك األصول ومحايته ، فقد وضع اإلسالم حكًما ِبإلِبام على 

 ٥٩: ٣٨ سورة املائدة اآلية القران الكرمي الوارد يف املشتبه يف السرقة على النحو 

ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ    َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما َجَزاًء ِبَا َكَسَبا َنَكااًل ِمَن الِلَِّ ۗ َوالِلَّ

 املصلحة امللغة .٢

يف هذا النموذج ينكرها   صلحاتألن مجيع أشكال امل نص. عكس القاعدة هي 

 ٦٠.القانون

 املصلحة املرسلة .٣

 
59 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 84 
60 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 85 
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مشتقة من   مصلحة كلمة   ٦١.واملرسلة صلحةمن كلمتني مها امل  ةرسللحة امليتكون املص

وغالبا  ٦٢. َيْصُلُح( إىل )ُصْلًحا( أو )َمْصَلَحة( مما يعين شيًئا جيلب اخلري -الفعل العريب )َصَلحَ 

  ٦٣.ِبسم )ااَِلْسِتْصاَلْح( مما يعين حسن املظهر )طََلُب ااِلْصاَلْح( مصلحة ما يشار إىل كلمة

َرَسَل( ، مع إضافة ) الثالثي فعل املاضيمن  إسم مفعول هي مرسلةيف حني أن كلمة 

 ِبملعىن احلريف للضياع ، أو يف املعىن )ُمْطَلْق( )جماين(. يصبح )اَْرَسَل(. ، " فيهالفحرف "

تعين "اْلروب أو التحرر من األدلة اليت تشري إىل    مصلحةكلمة "حرة" هنا عندما ترتبط بكلمة  

 .ها أم ال"تسويةما إذا كان ميكن 

" مما يعين تدريس اخلري )جيد( وميكن املصلحة املرسلة" ياجلمع بني هاتني الكلمتني ه

، لكن  املصلحةهناك معاانن خمتلفتان ْلذه . أن يعين أيضا ممارسة ْلا قيمة جيدة أو مفيدة

 :ه تشابه يف فهمه. من بني هؤالء هملكل منهما أوج

 
61 Sebagian ulama menyebut maslahah.mursalah dengan istilah al-Munāsib al-Mursāl 

(dipopulerkan oleh Ibnu Hājib dan Baidhāwi), al-Istidlāl. al-Mursāl (dipopulerkan oleh asy-

Syātibi) dan al-Ishtislāh (dipopulerkan oleh al-Ghazāli). Lihat Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih 

(Cet.III; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 11. 
62 Chaerul Umam, Ushul Fiqih I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135. 
63 Abdul Wāhab Khalāf, Masādir al-Tasyrī’. al-Islāmi Fī mā Lā Nassa Fīh (Cet.III; Kuwait: 

Dār al-Qalām, 1972), h. 85. 
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 ٦٤يلخصه:  في"الغزايل يف كتابه "املستص.أ

 ٌ  َماملَْ َيْشَهْد َلُه ِمْن الشَّرِْع ِِبْلُبْطاَلِن َواَل ِِبْاِلْعِتَبِار َنصٌّ ُمَعنيَّ

 ٦٥عند عبد الواهاب خالف : .ب

َا َمْصَلَحٌة مَلْ يَرِْد َعِن الشَّارِِع َدلِْيٌل     اِلْعِتَبارَِها اَْو اِلْلَغاِءَهاِاهنَّ

من ملخص األفكار املبينة أعاله ، من املمكن رسم فرضيات حول جوهر الدين النقي ِبعتباره  

 العمل األصلي للشريعة اإلسالمية ، على النحو التايل:

 هذا شيء جيد قائم على تفكريان أنه ميكننا التفكري يف اخلري أو الشر لإلنسانية -

 . جيد نعتقد أنه متوافق أيًضا مع هدف وضع القواعدشيء  -

كل شيء مدروس جيًدا ومتوافق مع اْلدف. ال يوجد أي اجتاه لإلسالم ممنوع منعا ِبات ، وال يوجد   -

 أي اجتاه لذلك.

 
64 Abu Hamid al-Ghazāli, Al-Mustasyfā fī ‘Ilm al-Ushūl (Beirut; Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 

1993), h. 311  
65 Abdul Wāhab Khalāf, Ilmu Ushūl al-Fiqh (Kairo; Dār al-Fikr, 1996), h. 80.  
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 املصلحة املرسلة آراء حول 

ال يرى كثري من العلماء أن  املصلحة املرسلة. و لدى العلماء أيًضا وجهات نظر خمتلفة حول 

 هي اقرتاح وطريقة إلقرار القانون لعدة أسباب: املصلحة املرسلة

 ٦٦خلق وسيلة للسلطات والقضاة لسن قانون مىت أرادوا ورغبوا. تس املصلحة املرسلةإن تطبيق  -

ن قبل  أن الشريعة اإلسالمية حتمي مجيع املصاحل اإلنسانية وفًقا للقواعد واألنظمة املوضوعة م -

 القيس.

  يت ال ملرسلة ترفض الشريعة احتالله وايتال رسلةيف مكانني ، امل املصلحة املرسلة هييف احلقيقة ،  -

 تطلبه الشريعة.

 .اقرتاًحا إلقامة قاعدة تدمر وحدة اإلسالم اإلسالمي وتواضعه املصلحة املرسلةجعل  -

 
66 Ali Hasballah, Ushul al-Tasyri’.al-Islami, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997), Cet. ke-7, 

h. 141 

 



54 
 

، سيكون هناك تباينات قانونية بسبب االختالفات يف الظروف والظروف   املصلحة املرسلةِبساعدة    -

 ٦٧واألشخاص مع تغري األشياء ِبرور الوقت.

 مع املصلحة املرسلة   شروط احلجة

 املصلحة املرسلة الستخدامها يف احلجة هي كما يلي:يذكر عبد الوهاب خالف أن شروط 

ْشاَلَهة حىت يتمكن    -
َ
املصلحة هي احلقيقة وليست التخمني. وهذا يعين أنه ميكن حتقيق امل

 قانون احلدث من جلب الطاعة وإبعاد املدارات.

أن تكون مشلحة عامة وليست خاصة أو فردية. مشلحة ال جيب أن تفيد فقط بعض   -

 اجملموعات أو اجلماعات. ولكن جيب أن يفيد غالبية البشرية.

ْشَلَحة ُمطابًِقا للمبادئ أو القوانني املنصوص عليها يف الشريعة   -
َ
جيب أن يكون تكوين امل

ْشَلح ضعيًفا فال  
ُ
اإلسالمية )أحكام يف القرآن والسنة واإلمجاع والقياس( ألنه إذا كان امل

ْشَلَحة.
ُ
 ٦٨ميكن تسميته ِبمل

 
67 Wahbah al-Zuhaili, Ushu al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr al-Islami, 2001), jilid 2, 

Cet. ke-2, h.761 
68Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh). Jilid I, terj. Moch. 

Tholchah Mansoer & Nur Iskandar al-Barsany (Yogyakarta : Nur Cahaya, 1980), h. 121-122  
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 ٦٩مشلحة ليست مشلحة غري صحيحة ، حيث ال تعترب النصوص خاطئة وال تربرها.  -

اآلية   سورة النساءيف القرآن  مكتوبةأما ِبلنسبة ملبادئ العدالة املستخدمة كأساس للعدالة ، 

١٣٥:٧٠ 

 َواأْلَقْ َرِبنيَ  اْلَواِلَدْينِ  أَوِ  أَنْ ُفِسُكمْ  َعَلى   َوَلوْ  لِلَِّ  ُشَهَداءَ  ِِبْلِقْسطِ  قَ وَّاِمنيَ  ُكونُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها "ايَ 

 الِلََّ  فَِإنَّ  تُ ْعرُِضوا أَوْ  تَ ْلُووا َوِإنْ  ۚ   تَ ْعِدُلوا َأنْ  اْْلََوى   تَ تَِّبُعوا  َفاَل  ۚ   ِِبَِما أَْوىَل   فَالِلَُّ  َفِقريًا أَوْ  َغِنيًّا َيُكنْ  ِإنْ  ۚ  

 ". َخِبريًا تَ ْعَمُلونَ  ِبَا َكانَ 

 
69 Chairil Umam, dkk. Ushul Fiqh, Cet ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 138 
70 Basiq Djalil, Peradilan Islam,(Jakarta: Amzah, 2012), h. 13 
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 الباب الثالث 

 املنهج البحثي

املنهج البحثي جمموعة أنشطة علمية الىت ترتكب انظما ومرتكبا حىت له غاية ما إما تطبيقيا  

 أما طريقة البحث الىت استخدمنا يف كتابة هذا البحث ما يلي :   ٧١ونظراي.

 أنواع البحث   .أ

يعتمد من انحية املالحظة هذا البحث ِبحلكم امليداين وهو البحث احلكمي الذي 

اليت يتأمل البياانت احلكمية وجيري بني اجملتمع، وهذا يالزم املعارف اليت أتمل وحيتج  

ومن هذه الباحثة تبحث عن استخدام أساس البسيطة والسرعة ومصروف خفيف    ٧٢منفتحا. 

  ٢يا رقم القضية يف احملكمة احلكومية دائرة ماديون عند منظور قانون حمكمة العل تسويةيف 

 ( العقد خرقعن  Pdt.G.S/2017/PN. Mjy/15ومصلحة مرسلة )قضية رقم  ٢٠١٥سنة 

 منوذج البحث  .ب

 
71 J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, 

(Cikarang: Grasindo,2010), h.5 
72 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 

2008), h. 125 
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هذا البحث يستخدم منوذجا قضائيا اجتماعيا. بتعرف العالقة بني قائم احلكم 

 ٧٣وصاحب السلطة من قبل الواحد واجملتمع العام من قبل األخرى، والدواعي اليت أتثره.

 البحثج. مكان 

مكان البحث هو مكان الذي يكون واقعا يف البحث. واملكان الذي اختارته الباحثة  

  Pdt.G.S/2017/PN. Mjy/15هي احملكمة احلكومية دائرة ماديون، انطالقا من قضية رقم 

املقرر يف احملكمة احلكومية دائرة ماديون. إن قضية عن دعوى بسيط من   العقد  خرق عن 

 كمة احلكومية دائرة ماديون حىت خيتارها الباحث هذا املكان.احلكم الذي تويل احمل

 د. مصادر البياانت 

البياانت هي كل املعلومات الىت تتعلق ِبسائل يف البحث اليت تعرض وتقدم لعملية  

القرار. من ذلك حتتاج الباحثة   تسويةالبحث حىت تكون ركنا سواء كان يف التحليل أم يف 

 البياانت الىت تؤيد يف كتابة هذا البحث. تتألف البياانت من :  

 البياانت األساسية. (١)

 
73 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 

2008), h. 130 
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البياانت األساسية هي البياانت األساسية اليت انْلا من املصدر األول مباشرة  

ا من  وهو معاملة اجملتمع. يف هذا البحث جتمع الباحثة املعلومات البياانت اليت انْل

املخرب املعني لنيل البياانت الصحيحة. البياانت اليت نلتها املخرب القاضي امسها بوغا  

  Pdt.G.S/2017/PN. Mjy/15ميلوين هفساري املاجستري وهي تقرر قضية رقم 

 والقاضي األخر.  العقد خرقعن 

 البياانت الثانوية (٢)

ي والكتب املتعلقة البياانت الثانوية هي البياانت اليت انْلا من التوثيق الرمس

ِبوضوع البحث ونتائج البحث السابق ورسالة اجلامعي ورسالة املاجستري ورسالة 

يف هذا البحث تستخدم الباحثة البياانت الثانوية من بعض   ٧٤الدكتورة والقانون.

 قضية القانون ومنها :  

 املدين كتاب القانون  (١)

 عن والية القضاة   ٢٠٠٩سنة  ٤٨قانون رقم  (٢)

 
74 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106. 
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 دعوى البسيط  تسويةعن كيفية  ٢٠١٥سنة  ٢مشروع حمكمة العليا رقم  (٣)

عن تغري مشروع حمكمة العليا رقم    ٢٠١٩سنة    ٤كمة العليا رقم  احمل  الئحة (٤)

 دعوى البسيط  تسويةعن كيفية    ٢٠١٥سنة  ٢

 لةاجمل،  البحث طروحة ، األكتب ، ال (٥)

 تطريقة مجع البياان .ت

 الطرق التالية: باحثستخدم الت

 املقابلة .١

.  املقابلة هي عملية احلصول على املعلومات من خالل طرح األسئلة مباشرة مع املشاركني

 نوع املقابلة املستخدمة هو مقابلة منظمة. هذه املقابلة تستهدف بعض الناس.

 توثيق .٢

التجميع املنتظم للبياانت والصور  الطريقة املستخدمة للحصول على البياانت من خالل 

 واملالحظات حول املشكلة قيد التحقيق. 
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 طريقة حتليل البياانت .ث

ِبستخدام طرق التحليل النوعي   بعد مجع البياانت ، فإن اخلطوة التالية هي حتليل البياانت

 ٧٥)وليس األرقام( عن طريق االستنتاج االستقرائي.

  الطبيعة ، لتقييم البياانت احملددة من أجل تقدمي تقييم حتليل استنتاجي للبياانت العامة يف 

البسيطة  أسس تسويةِبستخدام األحكام الواردة يف القانون اإلجيايب والشريعة اإلسالمية فيما يتعلق ب

 من الئحة احملكمة العلياماديون  حكوميةيف تسوية القضااي يف حمكمة  صروفات اخلفيفةوالسريعة وامل

االستقرائي هو طريقة   (.Pdt.G.S/2017/PN. Mjy/15)قضية رقم واملصلحة املرسلة  ٢٠١٥من  ٢

 للتفكري من خالل وصف األحكام احملددة.

 اختبار صحة البياانت .ج

 
75 Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 1 
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أن   ان ، فإهنم يعترب  (Miles dan Huberman) ِبإلشارة إىل وجهات نظر مايلز وهوبرمان

احلد من البياانت ، والتعرض  وهي    التحليل النوعي يتكون من ثالثة أنشطة حتدث يف وقت واحد

 .للبياانت ، واستخالص النتائج

 نظام البحث  .ح

 )املقدمة(  الباب األول

ويتألف من اجلوانب    ، واليت حتكي عن املشكلة األساسية بشكل عام  بحثية الخرقيتكون من  

واجلوانب القانونية ، واجلوانب االجتماعية ، واجلوانب النظرية ، والقضااي القانونية وفقا الفلسفية ، 

 ْلذه املشكلة.

صياغة املشكلة ، واليت إخبارها عن الكتابة يف شكل أسئلة عادة ما تكون موجودة يف بداية  

 ية املوضحة يف التقرير.رق وعادة ما تقع بعد اخل التقرير أو االقرتاح 

البحث هو احلصول على صيغة من نتائج البحث من خالل عملية البحث عن   الغرض من

 فوائد البحث هي آاثر حتقيق األهداف. و  املعرفة وإجيادها وتطويرها واختبارها.
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 الباب الثاين )التحقيق املكتيب( 

على شرح للبحث السابق الذي حيكي أوجه التشابه واالختالف بني الباحثني    لباب حيتوي هذا ا

تسوية   صروفات اخلفيفةالسريعة والبسيطة وامل أسس تسويةوهي  واملؤلفني السابقني يف موضوع واحد

 أيًضا على إطار نظري يروي مفهوم البحث. بابحيتوي هذا ال دعوى بسيطة.

 الباب الثالث )املنهج البحث( 

وهو يتألف من منوذج حبثي ، وهو طريقة التفكري اليت يتبناها الباحث حول كيفية إجراء تصميم  

منهج البحث هو إطار ذهين يشرح كيف يرى الباحثون حقائق احلياة   البحث وكيفية إجراء البحث.

   االجتماعية ومعاملة الباحثني للعلوم أو النظرية.

ل البياانت ، اختبارات صحة البياانت. وقيل مناقشة تقنيات استخراج البياانت ، تقنيات حتلي

 منهجية حول ترتيب كل فصل يف االقرتاح. 

 (نتائج البحث واملناقشةالباب اخلامس )
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البسيطة   أسس  تسويةمن شرح ووصف لنتائج البحوث اليت حتكي عن  باب يتكون هذا ال

  يف الئحة احملكمة العليا مقاطعة ماديونيف تسوية القضااي يف حمكمة  صروفات اخلفيفةوالسريعة وامل

 (. Pdt.G.S/2017/PN. Mjy/15قضية رقم  و املصلحة املرسلة ) ٢٠١٥من  ٢ رقم

 ختتام( الباب اخلامس )اإل

البسيطة والسريعة  أسس تسويةمن استنتاجات حول نتائج البحوث اليت تشرح  باب يتكون هذا ال

و   ٢٠١٥لعام  ٢ رقم نو ديما كومية بوالية احملكمة احليف تسوية القضااي يف صروفات اخلفيفة وامل

والقراء ، خاصًة   كومية ماديونواالقرتاحات اليت ستكون مفيدة الحًقا حملكمة احلاملصلحة املرسلة 

 أولئك الذين سيواصلون البحث.
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 الباب الرابع 

 النتائج والقراءات

تطبيق أساس البسيطة والسرعة ومصروف خفيف يف تسوية قضية رقم  

15/Pdt.G.S/201٧/PN.Mjy    2015  لعام   2حمكمة العليا رقم    خرق العقد عند الئحة عن  

  حكومية حمكمة  تطبيق أساس البسيطة والسرعة ومصروف خفيف يف تسوية قضية .1

 ماديون 

 ٧6ماديون  حكوميةنبذة عن حمكمة 

ماديون هي منطقة اكتشفت وغزت بواسطة ٢٠١٥من  ٢احملكمة العليا رقم حسب الئحة 

روف ِبسم كي أجونج مع أو  (  Ki Panembahan Ronggo Jumeno)    كي ِبنيمباهان رونغو جومينو 

  وهي هي اسم اخلنجر الذي يستخدمه  Ki Ageng Ronggoاليت أطلقها ماديون كلمة   رونغجو.

 
76 https://pn-madiunkab.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan diakses pada tanggal 

7 Januari 2019 pukul 10:53 WIB 

https://pn-madiunkab.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan
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وأيًضا عندما قام جبولة ميدانية يف املنطقة ، كان هناك العديد من  .  Tudhung Medhiunاخلنجر 

 (.أرجوحة) ayun)الشبح( و Mediمن الكلمات  ماديون وِبلتايل يتم ترمجة اسم. األشباح حوْلا

 Ponorogo Ngawiتشمل مناطق  اليت كانت مقاطعة Madiunيف السابق ، كانت منطقة 

  ماديون  ، ولكن ثقافًيا ينتمي سكان  ة الشرقي  ةيف مقاطعة جاو   ماديون  يقع   .Pacitanو    Magetanو  

  أقرب إىل منطقة ماديون  هذا ألنه جغرافيا ، فإن منطقة)سولو وجوكجا(.  حنو ثقافة الشرق األوسط

  .يةالوسط جاوة

واملدينة ومدى اإلقليم ، حبيث ال ميكن دمج مؤسسة   ةإىل منطقتني ، ومها مناطق  ماديون  تنقسم

ِبإلضافة إىل ذلك ، فهو أيًضا تسهيل . مة اجملتمع أو غريها من املرافق يف نفس الوالية القضائيةخد

وقد أثر ذلك أيًضا على حمكمة مديون احمللية ، . وصول األشخاص إىل املرافق اليت توفرها احلكومة

 نطقتني مها: حمكمةإىل م ِباديون احمللية تنقسم حمكمة ، ١٩٨٥وبعد تقسيم الوالية القضائية يف عام 

يف حني أن الثاين هو حمكمة ماديون.    دوائر قضائية يف ثالث مناطق فرعية يف مدينة   ٣اليت تضم    بلدية

منطقة سارادان ، منطقة ميخيان الفرعية ، منطقة  هم  والية ، ١٥ماديون احمللية اليت لديها 

لفرعية ، منطقة ضواحي جيجر ،  بيالجنكنسينج الفرعية ، منطقة ماديون الفرعية ، منطقة سواهان ا
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منطقة كيبونساري الفرعية ، منطقة ِبلريجو الفرعية ، منطقة وجنو الفرعية ، منطقة جيمارانغ الفرعية  

 ، منطقة جانج الفرعية الفرعية ، منطقة جيوان الفرعية.

هي مؤسسة حمكمة تستهدف األشخاص الذين يعيشون يف منطقة  حمكمة حملية ماديون 

ومع ذلك ، فإنه خيتلف عن حمكمة مقاطعة ماديون  .  املقاطعة وجيب أن تكون أيًضا يف منطقة املقاطعة

،   ١٥، اليت يوجد ْلا مكتب يف البلدية ، وبشكل أكثر حتديداً عنواهنا يف جاالن سوكارنو هاات رقم 

نوفمرب   ٨فتتاحها يف اليت مت ا  ٦٣١٣٦منطقة اتمان ، قرية دمياجنان ، مدينة ماديون ، جاوة الشرقية 

حمكمة منطقة .H. Roesli,S.Hاملدير العام لتطوير اجلهاز القضائي العام بوزارة العدل ،    مع  ١٩٨٣

، بريد إلكرتوين  ٤٦٢٧٥٨( ٠٣٥١لديه رقم هاتف / فاكس ). مديون

pnkbmn_u3@yahoo.co.id    وpnkab.madiun@gmail.com    ولديه موقع على شبكة اإلنرتنت

    .https://pn-madiunkab.go.id/index.phpشبكة اإلنرتنت على  مع موقع على

 ن  و ديام  ليةرؤية ورسالة احملكمة احمل

 :ليةرؤية احملكمة احمل .١

 العليا" نطقة"حتقيق احملكمة امل
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 رسالة احملكمة احمللية: .٢

 حتسني نوعية القيادة يف احملكمة.(أ

 زايدة املصداقية والشفافية يف احملكمة. (ب

 احلفاظ على استقالل احملكمة.ج( 

 د.( تقدمي خدمات قانونية عادلة للباحثني عن العدالة.

 لية واجبات ووظائف احملاكم احمل

 الواجبات األساسية للمحكمة احمللية  (1

احملكمة احمللية يف ماديون هي حمكمة حملية تقع ضمن نطاق احملكمة العامة اخلاضعة لوالية  

كواحدة من منفذي السلطة القضائية ، تكلف حمكمة مديون احمللية   العليا.حمكمة جاوة الشرقية 

  .١٩٤٥اسيال ودستور مجهورية إندونيسيا لعام جنبتنظيم قضاء لدعم القانون والعدالة على أساس البا

 ديون احمللية واجب وسلطة للنظر يف القضااي اجلنائية واملدنية واختاذ قرار بشأهنا وتسويتهاالدى حمكمة م

   يف احملكمة االبتدائية.
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يف أداء واجباهتم ، يتم مساعدة حمكمة مديون احمللية من قبل العديد من الوكاالت احلكومية  

 األخرى املوجودة يف منطقة ماديون ، وهي:

 ماديون حكومة إقليمية.أ

 حمامي مقاطعة ماديون.ب

 شرطة بوالية ماديون.ج

 التقين حملكمة جاوة الشرقية العليا تسويةوحدة ال.د

 وزارة املالية.ه

 مؤسسة تعليمية.و

 عنصر وسائل اإلعالم .ز

 كومية وظائف حمكمة احل (2

 وهي:،  ديون ْلا وظائفااحملكمة احمللية م

وتسوية القضااي اليت ختضع الختصاص  ِبعىن القبول والتوفيق والتحقق واحلكم • وظيفة القاضي ،

   احملاكم االبتدائية 
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إعطاء التوجيه واإلرشاد والتوجيه للمسؤولني اْليكلي والوظيفي حتت  وهي أي، • وظيفة التدريب 

سواء فيما يتعلق ِبإلدارة القضائية التقنية أو القضائية أو إدارة التخطيط / تكنولوجيا املعلومات    رتبهم ،

 ، العامة / املعدات والتمويل واملوظفني والتطوير.

السجالت ،   مشرف اجبات وسلوك القضاة ، و  تسويةاإلشراف على  وهي أي  • وظيفة الرقابة،

القضاء  تسويةحبيث يتم  ، أمناء السجل البديلني ، احملضرين / املكّلفني البديلني حتت رتبته شرفامل

 .السكراترية العامة والتطوير تسويةبعناية وبشكل مناسب وحنو 

تقدمي املشورة القانونية واالعتبارات للوكاالت احلكومية يف واليتها القضائية    وهي  • وظيفة املشورة ،أي

 ، إذا طلب ذلك.

واإلدارة العامة )التخطيط ،   إجراء اإلدارة القضائية )التقنية والتجريبية( ، وهي • املهام اإلدارية ، أي

 .العامة واملالية( تكنولوجيا املعلومات ، إعداد التقارير ، التوظيف واحلوكمة ، املؤسسات

إجراء االستشارات القانونية وخدمات البحث / البحث ، وإاتحة الوصول   وهي  • وظائف أخرى ،أي

وفًقا ملرسوم ، إىل اجلمهور على أوسع نطاق ممكن يف عصر الكشف عن املعلومات وشفافية القضاء
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ن املبادئ التوجيهية  بشأ KMA/SK/I/2011/144-1رئيس احملكمة العليا جلمهورية إندونيسيا رقم 

 خلدمات املعلومات يف احملكمة.

 دينة ماديون ام احمللية اهليكل التنظيمي حملكمة

 .H. Teguh Harissa,S.H:   رئيس

 .Edwin Yudhi Purwanto, SH,MH:  انئب الرئيس 

 Achmad Soberi, SH,MH:   القاضي

Dyah Ratna Paramita,SH,MH  

Muhammad Iqbal, SH. 

Bunga Meluni Hapsari, SH,MH 

 .Parja, SH:   سكرتري

 .Ngasrini, SH:  كاتب احملكمة

 .Darmadji, SH:  انئب الكاتب

 .Esti Sumunaring T, SH:  كاتب للقاضي
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 .Siti Rohmatun, SH:  كاتب للمجرم

 .Hartono,SH:  كاتب للمدين

 Ratna Herlin W., SH:  كاتب بديل

Drs. Suryani Rahayu N., SH.  

Heru Supriyanto, SH.      

Mansur Efendi, SH. 

Estik Widosari, SH.  

Akhia Zaini, SH.  

Sumartono, SH.  

Mudi Samsuhari, SH. 

Yayuk Sri Rahayu Nh., SH. 

 Zainal Abidin Moh.Suwito:      حاجب احملكمة

 Latifa Wijayanti Mala,A.Md:   وإعداد التقارير رئيس ختطيط تقنية املعلومات 

 Rr. Murtining Sri Erlina:   رئيس شؤون املوظفني والتنظيم واحلكم

 Gunawan:     رئيس الشؤون العامة واملالية
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 2015من  2حسب الئحة احملكمة رقم 

خالل من . يف عامل األعمال ، هناك مشاكل جيب حلها عن طريق التقاضي وعدم التقاضي

عدم التقاضي هو تسوية القضااي دون اللجوء إىل  مث  احملاكم هو حل النزاعات من خالل التقاضي

النزاعات القانونية اليت حلها من خالل سبل االنتصاف القانونية .  حمكمة قانونية تنفذ بقرار بديل للنزاع

(recht middelen )  ٧٧قضية.اليت يسمي بهي عملية للدفاع عن حق يف احملكمة 

واملهمة األساسية املتمثلة يف   سلطة القضائية ،  تسويةالسلطة القضائية هي مؤسسة أنشئت ل

، من   بنجاسيال  على أساس  فرض القانون والعدالةو   تلقي ، وفحص ، والفصل يف أي نزاعات مقدمة

 ٧٨.نيسيادولة القانون مجهورية اندو  تسويةأجل 

من بينها الشيء  القانون والعدالة ، مع اإلشارة إىل مبدأ إنفاذ السلطة القضائية ، تسويةجيب 

  صل وبناًء على الف  ".مصروف خفيف"جتري احملكمة بسيطة وسريعة و   ٢  آية( من  ٤)  صلاملهم هو الف 

من القانون ، فهي مصممة على "أداء واجباهتا ووظائفها والقضاة والقضاة الدستوريون    ٣  آية ( من  ١)

 
77 LukmanSantoso, HukumPerikatan, (Malang: Setara Press, 2016), h. 45 
78 Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa  (Litigasi Dan Non Litigasi) ",  Al-

Bayyinah: Journal of Islamic Law,  Volume VI Number 2, h. 100 
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يف شرح هذا املقال ، "االستقالل القضائي" خاٍل من التدخل .  ملزمون ِبحلفاظ على استقالل القضاء"

 هي أماًل يف عملية قضائية مستقلة . واجلسدي والنفسيو اخلارجي وخايل من مجيع أشكال الضغط 

( حتكم  ١حتديد القانون ")  يف   ٤  فصليف ال  القضاء بشكل موضوعي وال يتأثر أبي من الذاتية.  تسوية

( تساعد احملكمة طاليب العدالة وحتاول التغلب ٢)  احملكمة وفًقا للقانون دون متييز ضد األشخاص.

 ٧٩".صروفات خفيفةعلى مجيع العقبات اليت حتول دون إجراء حماكمة بسيطة وسريعة وم

لذلك ، من أجل حتسني واجبات القضاء الرئيسية لتلقي ودراسة وحماولة حل أي نزاعات   

صدقت احملكمة العليا على الئحة  علي تطبيق أساس البسيط والسريع واملصروف اخلفيف.  إليها

هذه حماولة من احملكمة   املتعلقة إبجراءات تسوية دعوى بسيطة. ٢٠١٥لعام  ٢ فصل احملكمة العليا

على الرغم من أن القضية  ،    ألن هناك الكثري من املنازعات أو القضااي التجارية اليت مل يتم حلها  العليا

 هي بسيطة.

هي إجراء للنظر يف    ( small claim court)   إن الدعوى البسيطة أو اليت يشار إليها عادة ِبسم

اليت   مليون روبية و ٢٠٠بشرط أال تزيد قيمة البدلة املادية عن   الدعوى املدنية بطريقة بسيطة ، يعين

 
79 Manuasa Saragi, "Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam 

Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia", Legal Science, Vol. 1, No. 2, 2014, h. 60 
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ويف مجيع حماكم املقاطعات ، سواء يف املناطق النائية أو يف املناطق  طريق التحقق البسيط.بتسويتها  

فيما يتعلق ِبلدعوى   حددته احملكمة العليا ما تسويةاليت تطورت فيها اقتصادات ، يتعني عليها 

بشأن   ٢٠١٥لعام  ٢ فصليف الئحة احملكمة العليا  تسويةالبسيطة اليت وردت مبادئها التوجيهية لل

 إجراءات تسوية دعوى بسيطة.

على  ديون احمللية.ملحمكمة  وهيواحدة من احملاكم احمللية اليت نفذت مرسوم احملكمة العليا ،

، إال أنه يف حمكمة مدينة ماديون كانت هناك حاالت   ٢٠١٥ملرسوم ُسن منذ عام الرغم من أن ا

عدد احلاالت اليت مت البت فيها   . ٢٠١٧فقط مت البت فيها ِبستخدام دعوى قضائية بسيطة يف عام 

، وكلها تتكون من  ١٨هو عدد احلاالت  ٢٠٢٠إىل  ٢٠١٧ِبستخدام دعوى قضائية بسيطة من 

 العقد.   قخر عن   خرقحاالت الت

ال  ماديون  ن بواليةإن الدعوى البسيطة اليت تعد قانواًن جديًدا يف عامل العدالة ، جتعل سكا

على الرغم من أن اجملتمع حباجة إىل هذه الدعوى البسيطة  .ةبسيط دعوي يفهمون متاًما نية أو إجراء 

البسيط   ساستطبيق ألتحقيق واحد من املبادئ املستخدمة يف احملكمة ، وهي شكل من أشكال 

 . فيفاخلاملصروف  والسريع و 
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ولكن املقصود . ٨٠فرطِبليس هو  املعىن البسيط املكتوب يف القاموس اإلندونيسي الكبري

صرح قاضي حمكمة   ببساطة يف البيئة القضائية هو وجود الكفاءة والفعالية يف فحص وتسوية القضااي.

عملية املواعدة بسيطة للغاية ومباشرة ، لذا   وعملًيا.  ماديون أن تطبيق دعوى بسيطة كان فعاال للغاية

لعام  ٢ فصل اتبعت املراحل أيًضا الئحة احملكمة العليا  فهي ال تتطلب وقًتا طوياًل الستكمال القرار.

مث دون تكرار   اليت سعت يف البداية إىل الوساطة ، مث قرأت الدعوى اليت اتبعتها اإلجاِبت  ٢٠١٥

الرد على اإلجابة مرة أخرى ، بعد اإلجابة املباشرة من اإلثبات دون استنتاج ،  النسخ املتماثلة دون 

يتم دعم هذا   ٨١. ٢٠١٥لعام  ٢ فصل لالئحة احملكمة العليا ه وفًقاتسويةمت  مث على الفور القرار.

أيًضا بقوة من خالل التسهيالت اإللكرتونية اليت ميكن للجمهور الوصول إليها من خالل  ساساأل

التابع حملكمة مديون احمللية حىت يتمكن األشخاص من تتبع   (SIPP)معلومات تتبع احلاالت نظام 

 القضااي بسهولة.

هذا املبدأ   تسويةها يف أسرع وقت ممكن. يعد تسويةهو عملية قضائية يتم  أساس السريع

يتم  . السريع أحد اإلجنازات اليت هتدف إىل حل النزاعات مع إيالء االعتبار الواجب لكفاءة الوقت

 
٢٠١٩ديسمرب   ١٠مت الوصول إليه يف  www.kbbi.kemdikbud.go.id .األندونيسية الكبرية على االنرتنت قاموس80

 ٢٠١٩ديسمرب  ٥. الذي عقد يف Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.Hمقابلة مع القاضي  ٨١
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ال تكمن سرعة   ذلك حىت ال يشعر طالبو العدالة ِبالرتباك حول مصريهم الذي ال يزال غري واضح. 

القرار    تسويةحىت يتم    (BAP)العملية التجريبية يف الفحص يف التجربة فقط ، ولكن يف حمضر الفحص  

حل القضية بسرعة ،   قد هذا التطبيق مفيد للغاية للقضاة واحملكمة ، إذا  ٨٢القرار بسرعة. تسويةو 

وجتنب تراكم القضااي يف احملكمة اليت تؤثر على احلكم   فسيسهل على القاضي تسوية القضااي األخرى

لذي أصدره القاضي ، فيمكنه تقدمي اعرتاض بعد  إذا مل يقبل املتهم القرار ا.  الصادر عن احملكمة العليا

 أايم من قراءة احلكم. ٧

هناك  و   القضية اليت ميكن أن يتحملها املتقاض.  مصروفة  هو  ساس املصروف اخلفيفاملقصود أب

من قبل األشخاص الذين لديهم نزاعات جتارية ، ال سيما  أساس املصروف اخلفيفحاجة أيًضا إىل 

تطلب النزاعات التجارية أيًضا  ت،  ِبصروف خفيفليس فقط  عات الصغرية. فيما يتعلق بقيمة النزا 

من أجل احلصول على أساس  نتائج حل النزاعات اليت تتمتع ِبلقوة القانونية اليت تربط كال الطرفني 

 القرارات اليت يتخذها القضاة.  تسويةل

 
82 Efa Laela Fakhirah, "Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya 
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إذا أراد املدعي رفع دعوى قضائية ومل يتمكن من دفع الرسوم على النحو الذي حيدده رئيس  

بناًء على الئحة احملكمة العليا جلمهورية  .prodeoاحملكمة احمللية ، فيمكنه رفع دعوى عن طريق 

احملكمة ،   بشأن املبادئ التوجيهية لتقدمي اخلدمات القانونية للفقراء يف ٢٠١٤لعام  ١ رقم إندونيسيا

Prodeo  هي عملية التقاضي اجملانية اليت متوْلا الدولة من خالل ميزانية احملكمة العليا جلمهورية

 إندونيسيا.

املذكور   ألساسإن الدعوى البسيطة اليت تُنفذ يف حمكمة مدينة ماديون ْلا غرض يتوافق مع 

يف نزاع ، خاصًة النزاعات التجارية   يعد نظام العدالة البديل مفيًدا جًدا لألشخاص الذين هم. أعاله

فيما يتعلق ِبلتكاليف اليت يتكبدها املدعي يف رسوم التجنيب   اليت تكون فيها قيمة النزاع منخفضة.

 . ، يستفيد املدعي بشكل كبري ألن االستدعاء يتم يف منطقة حمكمة واحدة

ح أعاله ، لذا فإن  هذه الدعوى البسيطة متاًما كما هو موضبوالية ماديون ال يفهم سكان 

صرح املسجل املدين   األطراف اليت رفعت دعوى ذات قيمة نزاع صغرية ال تزال تقدم دعوى عادية.

الشاب أنه إذا قدم املدعي مطالبته بنظام الدعوى العادي على الرغم من أن قيمة النزاع أقل من روبية. 

ال يزال هذا  . دعوى املعتادةتسوية املنازعات من خالل ال تسوية، لذلك يواصل  ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠
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غري صحيح متاًما ، ألن املسجل املدين الشاب ال ينصح املدعي بتبسيط االدعاء وتقدميه إىل دعوى  

 ٨٣بسيطة.

تنص على أنه "إذا كان القاضي يرى أن  ٢٠١٥من عام   ٢( بريما رقم ٣الفقرة ) ١١ فصلال

يتم استبعادها  و ليست دعوى بسيطة ،  مث يصدر القاضي أبن الدعوى    دعوى بسيطة ، ب  الدعوى ليست

 ٨٤"من سجل القضية ويطلب ِبقي التكاليف على املدعي.

فهم أن الفحص املشار إليه يف  نأعاله ، ميكن  ١١ آية ( من ٣) صل يف حالة اإلشارة إىل الف

تُعترب  ولكن ميكن إجراء عبور للقضية عندما ال  البسيط ليس فقط يف قراءة الدعوى ،  دعوي هذا ال

اإلجراءات وفًقا ملعايري الدعوى البسيطة ، لذلك جيب أن يكون القاضي قادرًا على شطب رقم القضية  

من خالل تقرير ما إذا كان هناك طلب لإللغاء أو من خالل حكم وإبالغ املدعي إبعادة تقدمي  

يريد املدعي بسهولة   ألنه مع استمرار احملاكمة ، ميكن للقاضي حتديد ما  الدعوى إىل الدعوى العادية.

لكن وفًقا لقاض يف حمكمة ماديون احمللية ، فإن هذا غري صحيح إذا مت القيام به  . أكرب من الدعوى

حبيث أن الطريقة املستخدمة لتحقيق العدالة يف   ألنه إنساين ، وحقوق شخص ما هي املسؤولة.

 
 ٢٠١٩يوليو  ٩اليت عقدت يف  Hartono, SH نتائج مقابلة مع املوظف املدين للقانون املدين ٨٣
 ٢٠١٥لعام  ٢من الئحة احملكمة العليا رقم  ٣ آية ١١ فصل ال ٨٤
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اليت تنص على أن القرار   Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)ر الدعوى املرفوعة هي فرض قرا 

مع هذا القرار ، ال يزال املدعي يدافع  . ألنه ينص رمسًيا على وجود خلل قانوين فيه (NO)غري مقبول  

 ٨٥.عن حقوقه من خالل رفع دعوى قضائية جديدة من خالل دعوى عادية

من قبل   صغريةالقضااي اليت ميكن حلها يف دعوى قضائية بسيطة هي املنازعات اليت ْلا قيمة 

يتطلب وقًتا سريًعا وقصريًا يف االمتحاانت واالنتهاء ، وحيتوي على أدلة غري معقدة  قاض واحد ،

  رق كانت قضية الدعوى البسيطة اليت دخلت حمكمة مقاطعة ماديون قضية تتعلق خب  ٨٦.ومباشرة

االفرتاضات املذكورة يف الدعوى البسيطة يف احملكمة احمللية ملديون هي خرق للعقد مع إثبات  . العقد

 بساطة األدلة املشار إليها هي النسبية للقاضي الذي يتعامل مع القضية. بسيط.

 مع مرور الوقت ، ال تتوقف احملكمة العليا عن االبتكار وحتسن ِبستمرار املطالبات البسيطة.

بشأن التعديالت  الئحة احملكمة  ٢٠١٩لسنة  ٤ثبت ذلك بوجود الئحة احملكمة العليا رقم وقد 

 ٤يف الئحة احملكمة العليا رقم  بشأن إجراءات تسوية دعوى بسيطة. ٢٠١٥لعام  ٤علي رقم  العليا

 
 ٢٠١٩يوليو  ١٠عقدت نتائج املقابلة مع القاضي أمحد سوبري يف  ٨٥
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من   ٢ العليا رقم الئحة احملكمة  هناك العديد من املقاالت اليت تغري األحكام املوجودة يف  ٢٠١٩من 

العديد من األحكام جتعل األمر أسهل ِبلنسبة لألشخاص الذين سيستخدمون دعوى  .وهناك  ٢٠١٥

الفرق األكثر وضوحا هو قضية الدعوى املدنية اليت ال جيب أن تتجاوز قيمتها   بسيطة حلل قضيتهم.

  ٢٠١٩ عامل ٤ا رقم الئحة احملكمة العلي ١ آية ١ فصلجاء ذلك يف ال. مليون روبية ٥٠٠املادية 

بشأن إجراءات تسوية دعوى بسيطة   ٢٠١٥لعام    ٢  الئحة احملكمة العليا رقم  بشأن التعديالت على

إجراءات الفحص يف حماكمة الدعوى املدنية اليت ال تزيد    واليت تنص على "تسوية بسيطة للقضية هي

روبية( واليت تتم تسويتها   روبية )مخسمائة مليون ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠قيمة الدعوى املادية فيها عن 

 " إبجراءات وإثبات بسيط.

  املدعني واملدعى عليهم ، فإن األمر أسهل يف عملية اإلدارة.  وهي ِبلنسبة للمتقاضني ، أي

ميكن للمدعي واملدعى عليه استخدام إدارة القضااي يف احملكمة إلكرتونًيا وفًقا ألحكام التشريعات 

 ٨٧املعمول ِبا.

 

 
 ٢٠١٩لسنة  ٤ئحة احملكمة العليا رقم  )أ( من ال  ٦ فصل ال ٨٧
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 القضية.تسوية 2

 Pdt.G.S/2017/PN.Mjy/15رسالة القرارة  .1

 عن خرق العقد Pdt.G.S/2017/PN.Mjy/15قضية رقم  

 88املدعي .أ

كرئيس    WAGIANTO ANGKASA WIJAYA, SE، ميثلها  التعاونية  ( Arthajaya)  مجعية ارجتااي

مسرباجا منطقة  طريق فونوروكوا قرية الي عنوان املكتب علىو  التعاونية ( Arthajaya) ارجتاايمجعية 

 ماديون.

 89املدعي عليها  .ب

 Sofiatul Rohmatin ، S.Pd:    االسم

 ١٩٧١فرباير  ٢٢، ماديون :  التاريخ  /مكان امليالد

 
 ١عن خرق العقد ص.   MjyN/P2017/Pdt.G.S/15 .رسالة قضية رقم  88
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 : أنثى   اجلنس

 منطقة كابون ساري، ماديون RT. 003/RW. 002: قرية موجورجيو    العنوان

 : صاحبة العمل    املهنة

 90جلسة القضية  .2

حتت سجل   يف ماديون كوميةلدى احملكمة احل ٢٠١٧نوفمرب  ٢٣املدعي يف دعواه بتاريخ تسجيل 

 ، رفعت الدعوى الرئيسية التالية:  ٢٠١٧نوفمرب    ٢٣يف      Pdt.G.S/2017/PN.MJY/15رقم    القضية

 كسر العقد ا فعل  أن املدعى عليه .١

 ن و خطاب االعرتاف ابلدياتفاقًا مكتوًِب يف    ٢٠١١فرباير    ٢٨يف    اأبرم املدعي واملدعى عليه .٢

 ٢٠١١فرباير  ٢٨يف اتريح   SPH/KSU-AJ/MDN/II/2011/019رقم 

عن وعده بعدم إعادة أموال الدين إىل املدعي ، كما هو مذكور يف   دعي عليهاختلى امل .٣

-SPH/KSU/019دعي عليه رقم خطاب االعرتاف ِبلدين بني املدعي وامل
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AJ/MDN/II/2011   مثانية   تدفع األهنألن املدعي عليه  ٢٠١١فرباير  ٢٨يف اتريح

 أقساط فقط

 .ملدعيإبعادة األموال إىل ا دعي عليهابعد ذلك ، مل يقم امل .٤

 خسائر املدعي:

 روبية ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠:   ( القرض األساسي١

 روبية ٥٠،٠٠٠،٠٠٠:  ساسي( عاد لتوه الدين األ٢

 روبية ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠:   املتبقي  ألساسي( الدين ا٣

 روبية ٧٢،٠٠٠،٠٠٠:  روبية ٤،٥٠٠،٠٠٠شهًرا ×  ١٦( متأخرات الفوائد ملدة ٤

 روبية  ٢٥،٨٠٠،٠٠٠:       شهًرا ١٦٪ × ١٥×  ١٠،٧٥٠،٠٠٠( غرامة قدرها ٥

 روبية ١٩٧،٨٠٠،٠٠٠:        ( املبلغ ٦
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  (Petitum) 91طلب  .3

وانشد املدعي رئيس قضاة حمكمة الوالية  . بناًء على مجيع األوصاف اليت ذكرها املدعي أعاله

للتحقيق يف هذه الدعوى والفصل فيها. وبعد ذلك  ،    دعوة األطراف املتنازع عليها إىل جلسة استماع

 :قرر مع القرار التايليميكن أن 

 تلقي ومنح الدعوى كاملة املدعي (١

 املدعي  إيل  ( خرق العقد) اقانواًن على عمل املدعى عليه عرب ي  (٢

 روبية ١٩٧،٨٠٠،٠٠٠ لدفع املدعي  اعقوبة املدعى عليه (٣

 القضيات.   لدفع التكاليف اعقوبة املدعى عليه (٤

 تاالستثناءات واالتفاقيات واالعتمادا .4

 ٩٢ات ستثناءاليف ا
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وقع  تمل دعي عليها غري خمّولة لسماع هذه القضية ألن امل كومية بوالية ماديونأن احملكمة احل .١

يف اتريح   SPH/KSU-AJ/MDN/II/2011/019رقم  على خطاب االعرتاف ِبلدين مطلًقا

 Wagianto Angkasa Wijaya ،SE ِبسمخطاب اإلعرتاف ِبلديون  ٢٠١١فرباير  ٢٨

 Wagianto, SEولكن يوقع املدعي فيها ِبسم  كمدعي يف هذه احلالة ،

  فصل وفًقا ألحكام ال اغري خمّولة لسماع هذه القضية ألهن كومية بوالية ماديونأن احملكمة احل .٢

  نزاع تعاوين  قضية نزاع األوراق املالية ليست  قضية، فهذه  خطاب اإلعرتاف ِبلديون من  ٦

 بشأن التعاون. ١٩٩٢من  ٢٥  دستور( من ١) آية  ٣٤ فصلكما هو حمدد يف ال

فصل  وفًقا ألحكام الا غري خمّولة لسماع هذه القضية ألهن كومية بوالية ماديونأن احملكمة احل .٣

 اب اإلعرتاف ِبلديون خطليس نزاع  ورقةنزاع   قضيةهذه  . خطاب اإلعرتاف ِبلديون من ١١

 .  احملرز يف التوقيع

فحص هذه   يالذن ماديو  حكوميةوفًقا للوقائع املذكورة أعاله ، تقدم بطلب إىل حمكمة  .٤

 ، لتقدمي أمر قضائي ورفض الدعوى املدعي. قضيةال
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 ٩٣ات يف االتفاقي

 احلقيقة الصرحية حجة املدعي إال على حجة  ارفض املدعى عليهتأن  .١

يف شكل ديون ومدينني من املدعي ، بدًءا من زايرات متكررة من أشخاص    عليهادعي  يرتبط امل .٢

 الشاملة لديون إىل متعددة األغراض التعاونيةل .SE نانيك وأدي براسييتونو ،ب مسي

“Arthajaya” 

خطاب  نسخة من  ”Arthajaya“ الشاملة من قبل اجلمعية التعاونية دعي عليهاعدم منح امل .٣

من فهم   دعي عليهاحبيث مل يتمكن امل ٢٠١٧فرباير  ٢٨اليت وّقعها يف  ِبلديوناإلعرتاف 

 ن " املقدمة من املدعي يف هذه احلالة.و الديف وإعادة فحص حمتوايت " خطاب االعرتا

-No. 019/SPH/KSUرقم  خطاب االعرتاف ِبلدينيف  ٦ فصلوفًقا ألحكام ال .٤

AJ/MDN/II/2011  لسنة  ٤٢مرتبطة ِبلقانون اإلندونيسي رقم  ٢٠١١فرباير  ٢٨اتريح

 فيها:  بشأن الضماانت االئتمانية ١٩٩٩

 وغري مسجل يف مكتب التسجيل االئتماين. إن إقرار الدين ليس يف صورة سند موثق.أ

 العدل املبين على اإلله العظيم"."ليس ِبسم  خطاب االعرتاف ِبلديون.ب
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 فوض. خطاب االعرتاف ِبلدين غري مسجل لدى املسؤول امل.ج

الوضع هو أن الكائن غري ، ٧٠العنصر اإلضايف األول هو رقم شهادة ملكية األرض .د

 .دعي عليهاليس ِبسم امل Soemijatiاملنقول ِبسم 

  Ihsanuddinاملوقف هو أن الشيء املنقول ِبسم  ،    الثاين هو دراجة انرية  عنصر اإلضايفال.ه

 .دعي عليهاليس ِبسم ال

 أن التعاونية متعددة األغراض التعاونية  دعي عليهااملذكورة أعاله ، ضّمن املبناًء على احلقائق  

 الشاملة مث مع هذه الدعوى ، التعاونية.  مل حتصل على شهادة ضمان ائتماين    ”Arthajaya“  الشاملة

“Arthajaya”    من    ١٣٦٥  فصلقد ارتكبت ِبلفعل أفعال ضد القانون كما هو منصوص عليه يف ال

 دين. القانون امل

لذلك ، يطلب  أن الوقائع القانونية كما هو مذكور أعاله ، مذكورة وفًقا للوضع الفعلي ،

وكذلك اختاذ القرار    التأهل والبناء  يعمل  من جلنة التحكيم اليت نظرت يف هذه القضية أن  دعي عليهاامل

 :الذي ينص حكمه على ما يلي

 رفض ادعاء املدعي للجميع. .١
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 عن املدعي. دعي عليهاالقانون ، ال تتخرق إجراءات املالتصريح ِبوجب  .٢

 روبية١٩٧،٨٠٠،٠٠٠على دفعه للمدعي دعي عليها عدم معاقبة امل .٣

 عقوبة املدعي لدفع التكاليف املرتتبة. .٤

 ٩٤يف األعتمادات

 أن كل شيء وارد يف اتفاقية ما يلزم من تبديل هو جزء ال يتجزأ من هذه املصاحلة. .١

بينما كان  األعتمادات دعى عليه يف االتفاقية هو اآلن املدعي من ما كان يف األصل امل .٢

 املدعي السابق لالتفاقية هو اآلن املدعى عليه يف الرتاجع. 

-No. 019/SPH/KSUرقم  قد وقع خطاب االعرتاف الديون أن املدعي .٣

AJ/MDN/II/2011  ِبسمخطاب االعرتاف الديون مع شخص  ٢٠١١فرباير  ٢٨اتريح  

Wagianto  ،SE. ب اسمليس املدعى عليه Wagianto Angkasa Wijaya  ،SE. ، 

 لذلك ليس لديه مكانة قانونية يف هذه القضية. 
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  SPH/KSU-AJ/MDN/II/2011/019رقم  قد وقع خطاب االعرتاف الديون املدعيأن  .٤

 وِبلتايل املدعي  الذي يستخدم ترويسة ويقصد به إقامة عالقات قانونية مع اجلمعية التعاونية

كعضو وكذلك  وهي   بشأن التعاونيات ١٩٩٢لعام  ٢٥وفق للقانون اإلندونيسي رقم 

 ”Arthajaya“ الشاملة مستخدم خدمة متعددة األغراض التعاونية

مث املدعي لديه حقوق والتزامات    ”Arthajaya“ الشاملة هو عضو يف التعاونية  أن املدعي .٥

قانون   Fحرف إىل  Aحرف  ٢ يةواال ١ يةاال ٢٠ فصلعلى النحو املنصوص عليه يف ال

 بشأن التعاونيات.  ١٩٩٢لعام  ٢٥اندونيسيا رقم 

  ٢٨بتاريخ   No. 019/SPH/KSU-AJ/MDN/II/2011 خطاب االعرتاف الديونأن  .٦

 إجراؤه يف انتهاك للقانون. قد  ٢٠١١فرباير  

  دعي لذلك ، يطلب امل.  الفعليأن الوقائع القانونية كما هو مذكور أعاله ، مذكورة وفًقا للوضع  

وكذلك اختاذ القرار الذي ينص   التأهل والبناء يعمل من جلنة التحكيم اليت نظرت يف هذه القضية أن

 :حكمه على ما يلي

 منح مطالبة املدعي ِبلكامل. .١
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  . ليس له مكانة قانونية يف هذه القضية.Wagianto Angkasa Wijaya   ،SEذكر أن امسه   .٢

 الشاملة التعاونية أن املدعي هو عضو ومالك ومستخدم للخدمات التعاونيةاإلشارة إىل  .٣

“Arthajaya”      ية اال   ٢٠  فصلحقوق والتزامات على النحو املنصوص عليه يف الفاملدعي له  

 بشأن التعاونيات.  ١٩٩٢لعام    ٢٥قانون اندونيسيا رقم    Fحرف  إىل    Aحرف    ٢  يةواال  ١

بشأن   ١٩٩٢لعام  ٢٥تنتهك القانون اإلندونيسي  ”Arthajaya“ الشاملة التعاونية أن .٤

بشأن األمن االئتماين وخمالفة   ١٩٩٩ عامل ٤٢انتهكت القانون اإلندونيسي ،  التعاونيات

 بشأن إيرادات الدولة غري الضريبية.  ١٩٩٧ عامل ٢٠القانون رقم 

فرباير    ٢٨بتاريخ     No. 019/SPH/KSU-AJ/MDN/II/2011  خطاب االعرتاف الديونأن   .٥

 من القانون املدين الفصلني الثاين والثالث. ١٣٢٠ فصلأحكام ال قد انتهكت ٢٠١١

فرباير    ٢٨بتاريخ     No. 019/SPH/KSU-AJ/MDN/II/2011  االعرتاف الديونخطاب  أن   .٦

 عيوب قانونية وليس لدي الديه ٢٠١١

 هم قوة قانونية ملزمة. 

 معاقبة املدعى عليه لدفع رسوم احملكمة الناشئة يف هذه الدعوى. .٧
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 يف حماكمة جيدة وصحيحة ، يكون احلكم عاداًل قدر اإلمكان. .٨

 95دالئل .5

 املدعيأدلة 

 وهي:إلثبات حجج الدعوى ، قدم املدعي أدلة على الرسالة 

 ”Arthajaya“ الشاملة التعاونية نسخة عن صك أتسيس مجعية متعددة األغراض  .١

  ٢٨بتاريخ   No. 019/SPH/KSU-AJ/MDN/II/2011 خطاب االعرتاف الديوننسخة  .٢

 ٢٠١١  فرباير

 Soemijatِبسم السيدة   ١٩٨٣لعام  ١١٨٥نسخة من شهادة امللكية رقم  .٣

 AE 6660 EHرقم  NF 125 SD 2006النارية  ةللدراج يه BPKBنسخة من  .٤

،  Sofiatul Rohmatin  ِبسم   ”Arthajaya“  الشاملة نسخة من بطاقة القرض يف التعاونية .٥

S.Pd 
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،  Sofiatul Rohmatinصادرة عن  ٢٠١٥فرباير  ٢٦نسخة من رسالة بيان مؤرخة يف  .٦

S.Pd 

اإلضافة إىل األدلة الواردة يف الرسالة ، ، و  لألصل ةمطابق توكان تالرساال ئلمت مطابقة دال

الذي مسع البيان يف احملاكمة حتت   (Adi Prasetyono)قام املدعي )شاهد( بتسمي عدي براشيتونو

 .القسم

 عليها أدلة املدعي

 يف شكل: رسالةعلى  أدلة  دعي عليهامن أجل أتكيد حجة اإلجابة ، قدم امل

،  Sofiatul Rohmatin ِبسم  ”Arthajaya“ الشاملة نسخة من بطاقة القرض يف التعاونية .١

S.Pd 

)سبعة   ٢٧،٠٠٠،٠٠٠ِببلغ روبية  (Bu Sofi) نسخة من إيصال الدفع من السيدة صويف .٢

 ٢٠١٢ديسمرب  ٢٣وعشرون مليون روبية( بتاريخ 

  ٢٨بتاريخ   No. 019/SPH/KSU-AJ/MDN/II/2011 خطاب االعرتاف الديوننسخة  .٣

 ٢٠١١  فرباير
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دعي  وخبالف دليل الرسالة ، مل يقدم امل. لألصل ةمطابق توكان تالرساال ئلمت مطابقة دال

 .شهوًدا عليها

 96القرارة .6

 القاضي: 

 قبول ومنح مطالبة املدعي كاملة  .1

 ق العقد إىل املدعي لأعلن مبوجب القانون ، أفعال املدعى عليه خ .2

)مائة وسبعة وتسعون    19٧،800،000احلكم على املشكو ضده بدفع املدعي مببلغ   .3

 مليون ومثامنائة ألف روبية(

روبية )أربعمائة   431،000على دفع رسوم احملكمة مببلغ قدره  دعي عليهامعاقبة امل .4

 وواحد وثالثون ألف روبية( 
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 2015من  2حسب الئحة احملكمة العليا رقم  .أ

بقيمة مادية قدرها    خرق العقد   ميكن أن نستنتج أن احلالة هي رقم    بعد رؤية عرض قرار القضية 

 التعاونيةاملدين هو  الديون بني الدائن واملدين. بدأت هذه القضية ِبتفاق روبية.  ١٩٧،٨٠٠،٠٠٠

  كرئيس جلمعية   Wagianto Angkasa Wijaya  ،SEيف هذه احلالة ميثلها . ”Arthajaya“ الشاملة

مث   اليت تقع يف طريق الشريع فونوروكوا قرية مُسرباجا منطقة ماديون.   ”Arthajaya“ الشاملة التعاونية

  قيم يف قرية تو  ١٩٧١فرباير  ٢٢يف ماديون،  تولد  Sofiatul Rohmatin  ،S.Pd ااهن ةكدائن

Mojorejo RT. 003/RW. 002 سمى تالعمل، و  ةصاحب، منطقة كابون ساري، ماديون وإهنا

 .هاعلي  ياملدع

ومع    إبرامها واتفق عليها الطرفان ، سواء من الدائن واملدين.  اليت  العقد   حالة خرقالقضية هي  

صرح املدعى   املدعي ، أيل إىل اإلجاِبت أو االدعاءات املضادة من املدعى عليه  ت ذلك ، إذا نظر 

بسيطة ال تقبل  بينما يف دعوى قضائية    عليه أبنه كان هناك إكراه يف عملية توقيع اتفاقية عقد الديون.

 ٩٧. االستثناءات ، اخرتاعات ، النسخ املتماثلة ، التكرارات واالستنتاجات

 
 ٢٠١٥لعام  ٢من الئحة احملكمة العليا رقم  ١٧ فصل ال ٩٧
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هناك بعض األشياء اليت تعترب غري مالئمة   Pdt.G.S/2017/PN. Mjy/15 رقم   من رسالة القرار 

إجراءات تسوية   عن ٢٠١٥من  ٢احملكمة العليا رقم  الئحةيف تسوية قضااي الدعوى البسيطة وفًقا ل

من عام   ٢احملكمة العليا رقم  الئحة  يف استكمال حتليل القرار مع  باحثملساعدة ال. عوى بسيطةد

مقابالت   الباحث  أجرى ،  ٢٠١٩من  ٤احملكمة العليا رقم  أيل الئحة جتديدها  قد  واليت  ٢٠١٥

 Bunga Meluniة وهي السيدة القاضي .حكومية بوالية ماديونمتعمقة مع القضاة يف حمكمة 

Hapsari, S.H.,M.H  قرر القضاايتسم و حت  يتال  ةكقاضي  No. 15/Pdt.G.S/2017/PN. Mjy  .    من

،   أن القرار الذي اختذه Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H ةالقاضي تنتائج املقابلة ، أوضح

لعام    ٢بشكل عام تتوافق مع الئحة احملكمة العليا رقم    ٢٠٢٠إىل عام    ٢٠١٧قضااي من عام    ٥من  

  تسويةبدءًا من تسجيل احلالة ، فحص الدعوى ، عملية احملاكمة ، اإلثبات ، حىت يتم . ٢٠١٥

ولكن هناك بعض احلاالت اليت  . ٢٠١٥لعام   ٢الئحة احملكمة العليا رقم فصول ما يف احلكم وفًقا لل

 ة.ولكن ليس لالحنراف عن املعايري احلالي ٢٠١٥لعام  ٢تتفق مع الئحة احملكمة العليا رقم  مل

إيل  يقود   No. 15/Pdt.G.S/2017/PN. Mjy القضيةمن خالل حتليل  إذا نطالع عميقا

 ، سيكون على النحو التايل: ٢٠١٥لعام  ٢رقم الئحة احملكمة العليا 
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مليون وكال الطرفني يف نفس الوالية   200اليت تقل قيمتها عن  خرق العقد  قضية .1

 . القضائية

اليت تقع يف      ”Arthajaya“  الشاملة يف قضية الدعوى اليت رفعها املدعي يف هذه القضية هو التعاونية

 ,Wagianto Angkasa Wijayaطريق الشريع فونوروكوا قرية مُسرباجا منطقة ماديون ، ميثل رئيسه 

S.E.   وهي تقدميه الحًقا إىل اخلصم  مث  Sofiatul Rohmatin ،S.Pd   ماجاراجا    قيم يف قريةتوRT. 

003/RW. 002 ذكر أن    .هاعلي  ياملدعسمى  تالعمل، و   ةصاحب، منطقة كابون ساري، ماديون وإهنا

 على االتفاق الذي مت التوصل إليه بني الطرفني.  عن قضية خرق العقدهذه  

قد كسر   دعي عليها، ادعى املدعي أن امل لكنو  العقد املوّقع من الطرفني هو اتفاقية ديون. 

ن بني  و يأي أهنا ال تعيد الديون إىل املدعي على النحو املنصوص عليه يف خطاب االعرتاف ِبلد  وعده

دعي  ألن امل  ٢٠١١فرباير    ٢٨يف    SPH/KSU-AJ/MDN/II/2011/019رقم    املدعي واملدعى عليه

إبعادة األموال إىل املدعي مما تسبب   ملدعي عليهاقم ا تبعد ذلك ، مل  .  مثانية أقساط فقط  تدفع  عليها

وسبعة وتسعون مليون  )مائة    ١٩٧،٨٠٠،٠٠٠إمجايل خسارة املدعي هي  اليت    يف خسائر إىل املدعي

 ومثامنائة ألف روبية(.
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و بينها  ن بني املدعي و خطاب االعرتاف ِبلدي تقد وقع اأهن ايف إجابته ت املدعي عليهاأكد

  دعي عليها ومع ذلك ، ذكر امل.  ٢٠١١فرباير    ٢٨يف     SPH/KSU-AJ/MDN/II/2011/019رقم  

فيما يتعلق ِبلرسوم    ”Arthajaya“ الشاملة التعاونية من جانب واحد من قبل صنع أن االتفاق 

لتعزيز حجة  و     ، وِبلتايل جتاهل أحكام أدوار ووظائف ومبادئ التعاونية.  دعي عليهااملفروضة على امل

  اوذكر الشاهد أن املدعى عليه كان عليه Adi Prasetyono وهوالدعوى ، أعد املدعي أدلة وشاهد  

مع توفري دفع أقساط قدرها      ”Arthajaya“  الشاملة التعاونيةروبية إيل  مليون    ١٥٠دين رئيسي قدره  

  ٨فقط على أقساط ملدة  تدفع الكن املدعى عليه. شهًرا ٢٤روبية شهراًي ملدة  ١٠،٧٥٠،٠٠٠

على   املدعيمع تفاصيل خسارة املدعي. إيلروبية  ١٩٧،٨٠٠،٠٠٠أشهر ، مما أدى إىل خسارة 

  النحو التايل:

 روبية ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠:   ( القرض األساسي

 روبية ٥٠،٠٠٠،٠٠٠:  ساسي( عاد لتوه الدين األ٢

 روبية ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠:   املتبقي  ألساسي( الدين ا٣

 روبية ٧٢،٠٠٠،٠٠٠:  روبية ٤،٥٠٠،٠٠٠شهًرا ×  ١٦( متأخرات الفوائد ملدة ٤
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 روبية ٢٥،٨٠٠،٠٠٠:       شهًرا ١٦٪ × ١٥×  ١٠،٧٥٠،٠٠٠قدرها ( غرامة ٥

 روبية ١٩٧،٨٠٠،٠٠٠:        ( املبلغ ٦

نص على أن االتفاقية اليت أبرمه املدعي هي اتفاقية من  ت يتوال ملدعي عليهاا تتعلق بردتفيما 

 :من قبل القاضي ، سينظر القاضي فيما يليو  .تكون الغية وِبطلةف  جانب واحد ،

أن القانون املدين ينظم املتطلبات القانونية التفاقية    ١٣٢٠  فصلاعترب القاضي ، يف ال (١

 ، وهي:

 اتفاق -

 مهارة -

 هناك أشياء معينة   -

 هناك مجلة احلالل. -

( من القانون املدين املتعلقة بوضع  ١الفقرة ) ١٣٣٨ فصل عالوة على ذلك ، يف ال (٢

 حرية التعاقد ، وهي:  أساس

 حر يف جعل أي نوع من االتفاق -
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 حرية تنظيم حمتوايته -

 حر لضبط شكله. -

طاملا أن حمتوايت االتفاقية ال تتعارض مع املبادئ القانونية  كل طرف حر يف عقد اتفاق.

 والنظام العام.املعمول ِبا ، ال تنتهك احلشمة 

اليت حتتوي على أحكام   أن تعريف االتفاق القياسي هو اتفاق حيدده املنتج من جانب واحد  

عنصر  و مقبولة بشكل عام ، حبيث يكون لدى املستهلك خياران فقط: املوافقة عليه أو رفضه.

احلق يف املوافقة أو  نح املستهلك ميهذا يعين أنه ال يزال  حرية التعاقد. أساساالختيار هذا ال ينتهك 

 الرفض. 

-SPH/KSU/019رقم  االعرتاف ِبلديون خطاب بعد أن فحص القاضي  

AJ/MDN/II/2011   عدم وجود فقرة تربئة تلغي متاًما املسؤولية اليت  ، عن  ٢٠١١فرباير  ٢٨يف

-SPH/KSU/019، لذا أن خطاب االعرتاف ِبلديون رقم  جيب أن يتحملها املدعي

AJ/MDN/II/2011   شرعية وملزمة لكال الطرفني.هو   ٢٠١١فرباير  ٢٨يف 
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صرح القاضي أبن االفرتاضات املنصوص عليها   ملعرفة ما كانت القضية هي حالة االفرتاضي ،

 أنواع ، وهي: ٤تصنيفها إىل  اليت يف أحكام القانون املدين 

 ال تفعل ما وعدت به  .١

 ما وعدت به ، ولكن ليس كما وعدت تسوية .٢

 متأخر القيام ِبا وعدت به ولكن  .٣

 فعل شيًئا وفًقا لالتفاقية غري املسموح به ي .٤

مما تسبب يف خسارة   ٢٠١٣فرباير  ٢٨الدفعة حىت  دعي عليهادفع املت، مل  ذالك بناًء على

وِبلتايل ، وفًقا . )مائة وسبعة وتسعون مليون ومثامنائة ألف روبية( ١٩٧،٨٠٠،٠٠٠للمدعي ِببلغ 

قد   دعي عليهاعلى الرغم من أن املالعقد ،  قخلكعمل   اأعمال املدعى عليه أنألحكام القاضي ، 

  ا فإن هذا ال جيهض التزام املدعى عليه لكن ،و . طلب فيه أتجيل الدفع إىل املدعيتبيااًن  تقدم

 ِبلوفاء ِباللتزام بدفع األقساط خالل الفرتة املنصوص عليها.
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 Pdt. G. S/ 2017/ PN. Mjy/15رقم    صاحلة يف القضيةماستثناء و  .2

قدم املدعى عليه طعناً يف الدعوى    املدعى عليه ،  إيلسياق التماس الدعوى املرفوعة من املدعي  

وقع أبًدا  تمل  ا يف استثناء ، والذي ينص على أن املدعى عليهما مسي ِبستثناء. املرفوعة من املدعي أو  

  ِبسممع شخص  SPH a quo على ااملدعى عليه توقع ولكنين قدمه املدعي ،على إقرار ِبلد

Wagianto ،S.E. اليت  خطاب اإلعرتاف ِبلديون وذكر املدعى عليه أن هذه القضية ليست قضية  

 ولكن هذه القضية هي نزاع ائتماين.مصنوعة حتت اليد ، 

  ا إيل أيًضا تسوية أو دعوى مضادة قدمها املدعى عليه ااملدعى عليه تِبإلضافة ، قدمو 

، اليت  ”Arthajaya“ الشاملة التعاونيةو  املصاحلة مث تغري املدعى عليه وضعه ليصبح املدعي املدعي.

يف دعوى إعادة الدعوى اليت رفعها املدعي ،   .املصاحلة يتغري إيل املدعيحتولت يف البداية كمدعي 

ليس    Wagianto  ،S.E  ِبسممع شخص  خطاب اإلعرتاف ِبلديونادعى املدعي أن املدعي قد وّقع  

  دعي عليه لذلك ، مسى امل،Wagianto Angkasa Wijaya ،S.E ِبسمبواسطة مدعى عليه 

Wagianto Angkasa Wijaya  ،SE وذكر املدعي من  القضية.. ليس له مكانة قانونية يف هذه
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وِبلتايل ليس لديه احلق يف أن يعامل ِبذه    ”Arthajaya“  الشاملة التعاونية  املصاحلة أنه كان عضوا يف

 التعاونيات.  سسألن هذا يعترب انتهاًكا أل الطريقة

واملصاحلة  وذكر القاضي أن االستثناء    استثناًء ومصاحلة بشأن هذا األمر ،   دعي عليها امل  تقدم

من الئحة احملكمة العليا جلمهورية    ١٧  فصلوفًقا ألحكام ال  ال حيتاجان إىل النظر فيهما يف هذا القرار 

فيما يتعلق إبجراءات تسوية دعوى بسيطة واليت   ٢٠١٥لعام  ٢رقم  الئحة احملكمة العلياإندونيسيا 

ميكن أن يكون هناك استثناءات    تؤكد من حيث املبدأ على أنه يف عملية النظر يف دعوى بسيطة ، ال

تقدمي    اويف الواقع دون تقدمي استثناء ودعوى للمصاحلة ، ال يزال إبمكان املدعى عليهمصاحلات.  أو  

 وتعزيزها من األدلة املتاحة. إليه على الدعوى املرفوعة   اهذا يكفي لبيان رد املدعى عليه دفاع ضده.

ماديون ، فليس من املستغرب أن يكون لدى سكان ماديون  قاضي احملكمة احمللية يف الوفق 

هذا ألن الدعوى البسيطة هي طفرة جديدة تنفذ يف مؤسسة  الذين سيقدمون دعوى بسيطة أخطاء.

سيتم التقليل من هذه املشكلة   أو املصرفية مع عملية قانونية بسيطة.  قضائية للتعامل مع مشاكل العمل

األشخاص الذين يفتقرون أو ال يفهمون   إيل أجرهتا السلطة القضائية اليت عن طريق املراقبة واالجتاه 
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ماديون    حكوميةاملساعدة القانونية  يف حمكمة    ؤسسةميكن للجمهور أيًضا طلب املساعدة من م.  هذا

 ٩٨.أو أي شيء آخر يتعلق بدعوى بسيطة الدعوى  يف صناعةأثناء عملية 

 ةالوقت لتسوية الدعوى بسيط  .3

 

 

 

 

 ( ١الصورة )

بني وقت التسجيل وتعيني القاضي ، واملسجل البديل ، مث   عندما ترى وصف الصورة أعاله ، 

اليت   ٢٠١٥عام  ل  ٢رقم    الئحة احملكمة العليا  من  ١٠  فصلوفًقا لل  أيًضا حتديد اليوم األول للمحاكمة

 
٢٠١٩ديسمرب  ٥الذي عقد يف  . Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.Hمقابلة مع القاضي  98
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غضون فرتة    تنص على أن عملية تسجيل دعوى بسيطة ، وتعيني قاض واحد وتعيني مسجل بديل يف 

 ٩٩حتديد يوم احملاكمة األول. ، مث  يومني

  ٢٠١٥لعام    ٢رقم    الئحة احملكمة العليا  من  ٥  آيةمن    ٣  صلالف  تسويةولكن هناك عقبات يف  

على أن االنتهاء من عملية   فصولتنص ال  وهي يف عملية دعوى قضائية بسيطة ال تتفق مع األحكام.

عقدت احملاكمة   يوم عمل من يوم اجللسة األوىل. ٢٥تسوية الدعاوى القضائية البسيطة يف غضون 

واليوم األخري من احملاكمة مع جدول أعمال قراءة احلكم يوم   ٢٠١٧ديسمرب  ٤األوىل يوم االثنني 

ويف   عمل يوم ٢٨اليوم األخري عد  من اليوم األول للمحاكمة حىتلذا  ٢٠١٨يناير  ١٥االثنني ، 

للحصول على وصف لعملية   ، كان هذا القرار يف طور التكرار. ٢٠١٨يناير  ١٧يوم األربعاء ، 

 ١٠٠:احلدث على النحو التايل

 

 

 
٩٩ madiunkab.go.id/index.php/detil_perkara-https://sipp.pn   الساعة    ٢٠٢٠يناير    ١١مت الوصول إليه يف

١١:٣٢ WIB 
100 https://sipp.pn-madiunkab.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada tanggal 11 Januari 

2020 pukul 11:34 WIB 

https://sipp.pn-madiunkab.go.id/index.php/detil_perkara
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 ( ٢الصورة )

  أن من نتائج املقابالت اليت أجريت مع القضاة ،  باحث من املعلومات اليت حصل عليها ال

ألن يف اليوم األول  يوم عمل من اليوم األول للمحاكمة. ٢٥االنتهاء من التسوية يف أكثر من 

للوفاء ِبستدعاءات ، لذلك أتجيل احملاكمة يف اليوم الثاين   ااملدعى عليه ت للمحاكمة ، جاء

  االيت تنص على أهن ٢٠١٩من  ٢رقم  احملكمة العليا الئحة ١ آية ١٣ فصلهذا وفقا لل للمحاكمة.

 اجللسة ، فتؤجل احملاكمة. االطرف املدعى عليه ت إذا حضر 

األدلة يف التجارب    تسويةال يزال  و قدم كال الطرفني من املدعي واملدعى عليه الكثري من األدلة  

 األدلة.  وأتخرت قراءة القرار بسبب طلب الطرفني الذين ما زالوا يقدمون. الثالث
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 فيما يتعلق ِبلضماانت االئتمانية  امن األدلة املقدمة من أحد األطراف ، وهي املدعى عليه

جيب على القاضي ووجود حقوق امللكية اليت تستخدم كضمان ، حبيث يصبح الدليل أكثر تعقيًدا.

 الشاملة التعاونيةاألدلة املقدمة من املدعي    ١٠١فحص األدلة بعناية وفًقا للقانون اإلجرائي املعمول به.

“Arthajaya”     كما يليهي: 

 ”Arthajaya“ الشاملة التعاونية نسخة عن صك أتسيس مجعية متعددة األغراض  .١

  ٢٨بتاريخ   No. 019/SPH/KSU-AJ/MDN/II/2011 خطاب االعرتاف الديوننسخة  .٢

 ٢٠١١  فرباير

 Soemijatِبسم السيدة   ١٩٨٣لعام  ١١٨٥نسخة من شهادة امللكية رقم  .٣

 AE 6660 EHرقم  NF 125 SD 2006النارية  ةللدراج يه BPKBنسخة من  .٤

،  Sofiatul Rohmatin ِبسم  ”Arthajaya“ الشاملة نسخة من بطاقة القرض يف التعاونية .٥

S.Pd 

،  Sofiatul Rohmatinصادرة عن  ٢٠١٥فرباير  ٢٦نسخة من رسالة بيان مؤرخة يف  .٦

S.Pd 

 
٢٠١٥لسنة  ٢من الئحة احملكمة العليا رقم  ١٨ فصل ال 101
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إذا كانت هناك أدلة اإلمكان. قدر بيف دعوى قضائية بسيطة ، حياول القاضي التعامل   لذا

  تعترب بسيطة ، فيمكن للقاضي أن يبت يف هذه القضية ، ويكون للقاضي احلق يف إعادة الدعوى. 

وميكن تقدميها مرة أخرى من خالل دعوى قضائية عادية ، وِبلتحديد أواًل بضرورة سحب الدعوى  

انب ذلك ، ال يقرر القاضي القضية على أساس قانوين أو األساس القانوين  جب  ١٠٢حتديد اإللغاء. ، مث  

من   يواألساس االجتماع لكن القضاة ينتبهون أيًضا إىل األساس الفلسفي للعدالةفقط. الواجب 

 خالل مراعاة فائدة القرارات املتخذة. 

يف حمكمة احلكومية بوالية ماديون عند   تطبيق أساس البسيطة والسرعة ومصروف خفيف

 املصلحة املرسلة 

مزيج من كلمتني ْلا معان خمتلفة. تتكون كلمتني من كلمة املصلح اليت تعين جلب اخلري   هي

من هاتني الكلمتني ،  . والكلمة ْلا معىن منفصل ، أرسلاليت أتيت من كلمة  ةوالثانية هي كلمة مرسل

م عمله من رسله هو عدم وجود اخلري ، مما يعين أنه ال شك يف ما يتاملميكن استنتاج أن معىن املصلح  

 
٢٠١٩يوليو  ١٠يف  Achmad Soberiعقدت نتائج املقابلة مع القاضي  102
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كن أن متعين مبدأ اخلري )جيد( و ت" مما  املصلحة املرسلةتصبح الوحدة املكونة من كلمتني "  أجل اخلري.

 عين أيًضا فعاًل ذا قيمة جيدة أو مفيدة. ت

يف هذه احلالة ، للحصول على فائدة لعامة الناس ، ال سيما فيما يتعلق ِبلعدالة ، وهناك  

السلطة القضائية كوسيلة إلنفاذ القانون ، وتضطلع ِبهمتها الرئيسية   حاجة إىل فائدة دور القضاء. 

 املتمثلة يف تلقي القضااي وفحصها والبت فيها ، جيب أن تراعي عناصر العدالة والصالحية.

ومع ذلك ، هناك عقبات ميكن أن متنع القضاء من أداء واجباته ووظائفه الرئيسية بشكل 

القانونية على النحو األمثل إىل عامة الناس الذين يريدون التماس    صحيح ، وخاصة يف تقدمي اخلدمات 

احملاكم يف نطاق القضاء تعمل كخادمني للقانون والعدالة الذين يتعاملون مباشرة مع   ١٠٣.العدالة

ويلتزم ِبساعدة طاليب العدالة والسعي جاهدة للتغلب على مجيع العقبات من أجل حتقيق  ،  اجملتمع

   ١٠٤صروفة خفيفة.ريعة ومحماكمة بسيطة وس

 
103 Mukti Arto. Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim. (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h. 101 
 ١٩٨٩من  ٧  رقم من القانون  ٢ آية ٥٨ فصل ال ١٠٤
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وكذلك األمر مع احملكمة العليا اليت وفرت التسهيالت واملزااي للمتقاضني وترغب يف طلب  

  يتميز هذا ِبجناز جديد يف دعوى الدعوى البسيطة املبينة يف . وخاصة يف املسائل التجارية العدالة ،

بشأن   ٢٠١٩لعام  ٤رقم  كمة العلياالئحة احمل وحتديثه مع ٢٠١٥لعام  ٢ رقم الئحة احملكمة العليا

 البسيط.  دعوي إجراءات حل ال

  . كوميةديون احلاواحدة من املؤسسات القضائية اليت اعتمدت حكم احملكمة العليا هي حمكمة م

، واليت ال تزال صغرية مقارنة  (Kelas IIB)هي حمكمة حملية من الدرجة الثانية  احلكومية  حمكمة ماديون

العديد من القضااي  ماديون احلكومية فقد قررت حمكمة ولكن كربى األخرى.ِبحملاكم يف املدن ال

 البسيطة. دعوي املتعلقة بقضااي ال

الذي    ١٠٥١٣٥  سورة النساء االيةاليت تشري إىل القرآن من    صلحةعند النظر إليها يف سياق امل

 :يقرأ

 
105 Basiq Djalil, Peradilan Islam,(Jakarta: Amzah, 2012), h. 13 
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 اْلَواِلَدْينِ  أَوِ  أَنْ ُفِسُكمْ  َعَلى   َوَلوْ  لِلَِّ  ُشَهَداءَ  ِِبْلِقْسطِ  قَ وَّاِمنيَ  ُكونُوا آَمُنوا  الَِّذينَ  أَي َُّها ايَ 

 َوِإنْ  ۚ   تَ ْعِدُلوا  َأنْ  اْْلََوى   تَ تَِّبُعوا  َفاَل  ۚ   ِِبَِما أَْوىَل   فَالِلَُّ  َفِقريًا أَوْ  َغِنيًّا َيُكنْ  ِإنْ  ۚ   َواأْلَقْ َرِبنيَ 

 َخِبريًا.  تَ ْعَمُلونَ  ِبَا َكانَ  الِلََّ  فَِإنَّ  تُ ْعرُِضوا أَوْ  تَ ْلُووا

وعندما يتم تطبيق احلكم على احملكمة ، يلعب القاضي دورًا مهًما يف إنفاذ العدالة يف القضية  

البسيطة يف الدعاوى القضائية   قضيةال تسويةتتم  هذا هو غاية ِبلنسبة لدعوى بسيطة.. املطروحة

إن تعيني قاض من ِقبل رئيس احملكمة دون أي   ١٠٦.ويقررها قاض واحد يعينه مباشرة رئيس احملكمة

   ١٠٧.مؤهل حمدد للقاضي

ماديون موقفا  بوالية  حكومية لذلك ، جيب أن يكون لكل قاض ، وخاصة قاضي حمكمة

ديه موقف املهنية من االنتظار ، والسليب القاضي عاقل وحكيم ل .قضيةسليما وحكيما يف حل ال

اثنياً  قضية. أواًل ، ينتظر القاضي فقط رفع القضية ضده ، وال يستطيع القاضي النظر يف ال والنشط.

اثلثًا ، جيب أن يكون   ، حيدد القاضي السليب نطاق القضية ، حيث أهنا فقط سلطة التماس العدالة.

وممارسة  ل ومايل من خالل العمل كباحث قانون حقيقيبشكل شام لقضيةالقاضي انشطًا يف حل ا

 
 ٢٠١٥لعام  ٢من الئحة احملكمة العليا رقم  ١ آية ٥ فصل ال ١٠٦
 ٢٠١٩ديسمرب  ٥الذي عقد يف  .Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.Hمقابلة مع القاضي  ١٠٧
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ومساعدة طاليب العدالة يف   يف أن تكون قادرة على إصدار حكم سليم وعادل ex-officio احلق

  ١٠٨مصروف اخلفيف.احلصول على حماكمة بسيطة وسريعة و 

للقرار غري  وتصور اجلمهور  دعوى بسيطة. تسويةهذا ميكن أن مينع القاضي االحتيالية يف 

  وال حتيز أو حتامل على أي من األطراف.   ميكن مواجهتها بقرار اجلودة  املوضوعي الذي اختذه القاضي

وجيب أن حتتوي القرارات اليت يتخذها القاضي على ثالثة عناصر ، وهي عناصر العدالة واملزااي وجيب  

 أن تتوافق مع مبادئ القانون املستخدمة. 

كانت عملية العدالة يف زمن رسول هللا  .  رسول هللا ، أقيمت دعوى بسيطةيف الواقع ، يف زمن 

إذا كانت هناك مشكلة ، أييت احلزب فورًا إىل رسول ليطلب قرارًا دون االضطرار إىل   بسيطة للغاية.

يف الواقع ، كانت معظم القرارات اليت اختذها رسول هللا   االنتظار لفرتة حمددة أو إجياد مكان حمدد. 

 ١٠٩احلكم أكثر من منوذج األسئلة واألجوبة ، مقارنة بعملية احملاكم اليت يتم فهمها حالًيا. بشأن

 
108 Mukti Arto. Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim. (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h. 18 
109 ash-shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Peradilan dan Hukum Acara Islam. Cet. I; 

(Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997) 
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العدالة يف زمن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( مل يكن رمسيا ولكن مت  تسويةن مهما كان إ

وقد .  )املدعي(  القاضي ، القانون ، احملكم بيه )املدعي( ، احملكم عليه واحملكميعين:    الوفاء ِبملبادئ ،

 ماديون هذه العناصر: حكومية بواليةحققت عملية الدعوى البسيطة يف حمكمة 

 قاض منفرد .أ

  الذي قام بتحديث   ٢٠١٥من    ٢  رقم  الئحة حمكمة العليا   األساس القانوين املستخدم يف  .ب

 .حول إجراءات تسوية الدعوى البسيطة ٢٠١٩من  ٤رقم  بالئحة حمكمة العليا

اليت يتعني تسويتها يف   قضية أو ال نزاًعا على األرض تليساليت  العقدقضية خرق هناك .ج

 .مع دليل بسيطوكذالك حماكمة خاصة  

 املدعي واملدعى عليه يف نفس االختصاص. .د

املصلحة  عند    خرق العقد عن    PN.Mjy/Pdt.G.S/201٧/15تسوية قضية رقم   .١

 املرسلة 

للمتقاضني الذين يرغبون يف إجياد حل ملشكلة يف ال ميكن قول القرار كمقدمة ملزااي جديدة 

الفعالية القانونية يف البت   أسسإذا كان القاضي الذي يبت يف القضية ال يستخدم  مؤسسة قضائية
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  خرق ميكن أن نرى أن القضية هي  Pdt. G. S./PN. Mjy/15  رقم  إذا نظرت إىل القرار  يف القضية.

 ويف القرآن الكرمي قيل:  ، العقد

ُتْم تَ ْعَلُمونَوِإنْ  ُقوا َخرْيٌ َلُكْم   ِإْن ُكن ْ  ١١٠ َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَ َنِظرٌَة ِإىَل  َمْيَسَرٍة   َوَأْن َتَصدَّ

. يف اإلسالم أيًضا مت تعليمه عن حساِبت القبض الصحيحة والصحيحة وال ينتهك اللوائح السارية

، Sofiatul Rohmatin يوه اعليهأوضح أن املدعى  No. 15/Pdt. G. S./PN. Mjyيف قضية 

S.Pd الشاملة التعاونية يف اتفاقية ديون جلامعة تقد دخل “Arthajaya”  الذي مثلهWagianto 

Angkasa Wijaya S.E.   وأوضحت الدعوى أن الطرف املثقل ِبلديون قد تسامح مع املدين من

يف النهاية .  املدين ال يستطيع الوفاء بهومع ذلك ، ال يزال    خالل حتذير لدفع األقساط وفقا لالتفاقية.

ِبإلضافة إىل ذلك ،  ، قدم املدعي املسألة إىل احملكمة للحصول على حل عادل وقانوين للمشكلة.

لحصول على تعويض من املدينني حىت ال تتكبد تعاونياهتم وأعضاء التعاونية خسائر بسبب هذه  ل

 املشكلة.
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  ك أتخري يف البت يف القضية بسبب طلب الطرفني هنا، من القاضي الذي قرر هذه القضية 

القاضي ال   كل من املدعى عليه واملدعي يف تقدمي الكثري من األدلة اليت أدت إىل أتخري احلكم ،يعين  

 win win) القضاء هو احلل الفائز أساسألن  يزال يتخذ أفضل قرار ال يضر أي من الطرفني.

solution.) 

.  النفعية واالستفادة بني البشر أساساستند إىل   Pdt.G.S/PN.Mjy/15لذا قضية يف رقم  

وذكر القاضي أنه قد فاز املدعي  . وذلك ألن القاضي قد أصدر القرار األكثر عداًل لكال الطرفني

  يف قرار يستند إىل  املدعي. إيلالديون ِبلكامل مع غرامة  ت سداد احبيث يتعني على املدعى عليه

العدالة ، إذا مل يوافق أحد الطرفني أو كليهما على قرار القاضي أو ال يقبله ، يعطي القاضي  أسس

 فرصة لتقدمي اعرتاض. 
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 الباب اخلامس 

 اإلختتام

 اخلالصة.أ

 ، ميكن استخالص االستنتاجات التالية: باحثةال ابناًء على التفسري الذي قدمه

ال يلزم النظر فيه يف هذا القرار    استثناءات وإعادة اخرتاعات يف القضيةوذكر القاضي أن هناك  

أن يف عملية النظر    اليت تؤكد ٢٠١٥لعام  ٢رقم  الئحة احملكمة العليا١٧ فصلبناًء على أحكام ال

  هذه  يف  ةوقت تسوية دعوى بسيط يف دعوى بسيطة ، ال ميكن تقدمي استثناءات أو إعادة اخرتاع.

.  ٢٠١٥من    ٢رقم    الئحة احملكمة العليا   ٣  آية   ٥  فصلاألحكام املنصوص عليها يف ال  يتجاوز   القضية

تقدميها ِبستمرار من قبل   اليتيف اجللسة األوىل ووجود أدلة  اوذلك بسبب عدم وجود املدعى عليه

صرح قاضي حمكمة  وِبلتايل فإن عملية التحقق تستغرق أيًضا وقًتا طوياًل.ا املدعي أو املدعى عليه

املصروف  البسيط والسريع و  أساسماديون أن تسوية دعوى بسيطة كانت متوافقة مع تطبيق  حكومية

 أو اإلجراءات اخلاصة بدعوى بسيطة. غرض يفهم متاًما ال  مل ملاديوان لكن جمتمع خلفيف.ا
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.  كان هذا أمًرا أساسًيا ملبدأ النفعية واالستفادة بني البشر   Pdt.G.S/PN.Mjy/15قضية رقم 

يف قرار  ا. وذلك ألن القاضي قد أصدر القرار األكثر عداًل لكال الطرفني ، املدعى واملدعى عليه

أو ال يقبل قرار القاضي ،  العدالة ، يف حالة عدم اتفاق أحد الطرفني أو كالمها أسسويستند إىل 

 تقدمي اعرتاض. يعطي القاضي فرصة ل

 قرتاحات اال.ب

  ة الباحث  تاستنادا إىل نتائج الدراسة وجدت العديد من املشاكل اليت مل يتم حلها ، لذلك طرح

 وهي:  بعض االقرتاحات

البسيطة والسريعة   أسسماديون حتديد أولوايت  بوالية كمةمن املناسب للمحكمة احمل .١

 يف حل القضااي.  صروفات اخلفيفةوامل

ماديون إجراء عالقات اجتماعية مكثفة حول تسوية قضااي  حكوميةجيب على حمكمة  .٢

 الدعوى البسيطة للجمهور.

 

  



117 
 

 مراجع

 القرآن الكري 

 :القانونية اللوائح 
 

UUD 1945 

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaab Kehakiman 

PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana  

PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana  

 

 : مراجع الكتب
Al-Ghazāli, Abu Hamid, Al-Mustasyfā fī ‘Ilm al-Ushūl, Beirut; Dār al-Kutūb al-

Ilmiyyah, 1993. 

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. 

al-Zuhaili, Wahbah, Ushu al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr al-Islami, 2001. 

Arto, Mukti, Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2015. 

Asikin, Zainal, Hukum Acara perdata di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 

2015. 

Asyyaukani, Irsyād al-Fuhūl, Beirut; Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994.  

Azwar, Saifudin, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. 

Djalil, Basiq, Peradilan Islam, Jakarta: Amzah, 2012. 

Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sianar Grafika, 2013. 

Hasballah,  Ali,  Ushul al-Tasyri’ al-Islami, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997. 

Hasbi, Teungku Muhammad, Peradilan dan Hukum Acara Islam. Cet. I; Semarang: 

PT. Pustaka Rizki Putra, 1997. 

Hikmahanto, Juwana, tt, Perancangan Kontrak Judul I sampai VI, Jakarta: Sekolah 

Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM 



118 
 

J.R.Raco, 2010, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan 
Keunggulannya, Cikarang: Grasindo. 

Khallaf, Abdul Wāhab,  Masādir al-Tasyrī’ al-Islāmi Fī mā Lā Nassa Fīh (Cet.III),  

Kuwait: Dār al-Qalām,1972. 

Nasution,, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV. Mandar 

Maju, 2008. 

Prinst, Darwan, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 1992. 

Salim HS, dkk, Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding 
(MOU), Jakarta: Sinar Grafika, 2019. 

Santoso, Lukman, Hukum Perikatan, Malang: Setara Press, 2016. 

Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik,Jakaeta: Sinar Grafika, 2011. 

Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung: PT 

Alumni, 1992. 

Susamto, Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 

2009 

Syafe’i , Rahmat, Ilmu Ushul Fiqih (Cet.III), Bandung:  Pustaka Setia, 2007. 

Syarifudin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004. 

Umam, Chaerul, Ushul Fiqih I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.  

 

 :حباث العلمواأل اجملالت   مراجع
Alfi Yudhistira Arraafi,”Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata 

Di Pengadilan”, Skripsi, (Jember: Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2016). 

Ana Lathifatul Hanifah, “Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) 

Dalam Sengketa Ekonomi Syariah  Di Pengadilan Agama Purbalingga”, Tesis, 

(Purwakarta: IAIN Purwakarta, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, 2018). 

Edward Roberto Putra, “Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan Negeri sebagai 

Cara Penyelesaian Kredit Macet Pada Sektor kredit Mikro PT. Bank Rakyat 

Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Wilayah Malang”, Tesis,  (Yogyakarta: 

Universitas gadjah Mada, Fakultas Ilmu Hukum, 2017). 

Efa Laela Fakhirah, "Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan 

Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan" 



119 
 

Manuasa Saragi, "Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia", Legal Science, 

Vol. 1, No. 2, 2014 

Maulana Ishaq, ” Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan 

Sederhana Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, Skripsi, (Jakarta: 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Ilmu Hukum, 2016). 

Nevey Varida, “Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small 
Claim Lawsuit In Indonesian Justice System)”, Jurnal Penelitian Hukum DE 
JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, September 2018 

Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa  (Litigasi Dan Non Litigasi) ",  

Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law,  Volume VI Number 2 

Savira Dita Setiawati, ”Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya 

Ringan Di pengadilan Negeri Semarang Dan pengadilan Agama Semarang”, 

Skripsi, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, Fakultas Hukum dan 

Komunikasi, 2018). 

 

 :مراجع املوقعات
https://pn-madiunkab.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan  

Kamus Besar Bahasa Indonesia online www.kbbi.kemdikbud.go.id  

https://sipp.pn-madiunkab.go.id/index.php/detil_perkara  

 

 

  

https://pn-madiunkab.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan
http://www.kbbi.kemdikbud.go.id/
https://sipp.pn-madiunkab.go.id/index.php/detil_perkara


120 
 

 املالحق

 حبث  تصريح

  



121 
 

 رسالة الدعوي 

 



122 
 

 

 

 



123 
 

  HIR( 121)فصل  يف القضااي املدنية  لسة يوم اجل ة  حتديد رسالة

 



124 
 

 Pdt.G.S/2017/PN. Mjy/15  قضية رقم

 



125 
 

 

أدلة املدعي

 



126 
 

 

 



127 
 

 عليها أدلة املدعي

 



128 
 

  



129 
 

 بشأن إجراءات تسوية دعوى بسيطة  2015لعام  2رقم الئحة احملكمة العليا  
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 توثيق

 

 بناء الئحة احملكمة العليا ماديون نظرت من اجلبهة

 

وهو مكان لطاليب العدالة للحصول على خدمات املساعدة القانونية جمااًن. ال   POSBAKUMبناء 
 يزال موقعها ضمن نطاق مبىن احملكمة 
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. يف قاعة الوساطة يف احملكمة  Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.Hمقابلة مع السيدة 
 2019ديسمرب  5ديون يف امل  كوميةاحل
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 Dyah Ratna والسيدة .Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.Hالصورة مع السيدة 

Paramita, S.H., M.H.    يف مطعم احلكومية ملاديون كقاض يف حمكمة Pemoeda  5يف  
 2019ديسمرب 

 

احلكومية  حمكمة . يف قاعة احملكمة يف .Achmad Soberi, S.H., M.H مقابلة مع اخلبي السيد
 2019يوليو  10يف  ملاديون 
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 إرشادات املقابلة 

احملكمة  قاضيةو هي  Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.Hشخس املصدر : لا
 .Pdt.G.S/2017PN/15احلكومية بوالية ماديون و هي الىت تستوي القضية رقم  

Mjy/ 

 قائمة األسئلة:

السنوات اخلمس احملكمة احلكومية بوالية ماديون يف تستوي بسيطة اليت  الدعوىكم عدد  .١
 املاضية؟

بشأن تسوية الدعوى    ٢٠١٥لعام  ٢رقم  عند الئحة احملكمة العليا  هل مجيع القرارات تتفق .٢
 البسيطة؟

 يف تسوية الدعوى البسيطة؟ و مصروف اخلفيف سريع البسيط و ال األساس تطبيق فكي .٣
 :/Pdt.G.S/2017PN. Mjy/15فيما يتعلق ِبلقضية رقم  .٤

 أايم  ٢٥عن  اليت تزيد ةتسوية القضي  -
 ( ١٧ لفصلاالستثناء والدعوى إلعادة االتصال )ا  -

 إذن ، كيف يتم تسوية القضية؟ .٥
 هل هناك أي آاثر انمجة عن هذين األمرين؟ 

ما هو شكل الدفاع عن املدعى عليه إذا مل تستجب تسوية قضية الدعوى البسيطة لقضية   .٦
 املصاحلة؟

 اإلجراءات ِبستخدام دعوى بسيطة؟كيف ال يستطيع جمتمع التقاضي معرفة أو فهم  .٧
يعينه رئيس    ا القاضيويقرره  ايفحصه  ةالبسيط  دعوي على أن ال  ٥  يةمن اآل   ١  الفصلتنص   .٨

من قبل رئيس احملكمة   لقاضياحملكمة. هل هناك أي مواصفات حمددة فيما يتعلق بتعيني ا
 )خاصة يف احملكمة احلكومية بوالية ماديون(؟

منفرد خيشى أن يؤدي إىل قرار أقل موضوعية   ي، يقررها قاضيف دعوى بسيطة  تسويةعند ال .٩
ألنه يعتمد فقط على التفكري أو االنتهاء من حتليل احلالة لقاضي واحد واليت عادة ما تقررها  
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جلنة من القضاة عن طريق التداول. كيف تتجنب ذلك وكيف تقنع املتقاضني حىت ال يرتددوا  
 يف حل قضيتهم من خالل دعوى بسيطة؟

اليت تنص على أن كل مؤمن جيب أن يكون  ١٣٥ل هذا وفقا لقرآن النساء اآلية رقم ه .١٠
 منفًذا للعدالة ، أن يكون شاهداً ألن هللا ضد نفسه أو ضد والديه أو أقاربه؟

هل تعتقد أن الدعوى البسيطة تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية اليت وفرت للمصلحة  .١١
 وسع؟من الفوائد للمجتمع األ رسلةامل
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 2 إرشادات املقابلة

 

 احملكمة احلكومية بوالية ماديون   هو القاضي يفو   Achmad Soberi, S.H, M.Hشخس املصدر :  لا

 قائمة األسئلة:

 بسيطة؟ دعويهي   خرق العقدكيف يعرف القضاة أن حالة  .١
 تسمى دعوى عادية؟ خرق العقدكيف يعرف القاضي حالة  .٢
 اجلوهرية للمبدأ البسيط يف الدعوى العادية والدعوى البسيطة؟ما هي االختالفات  .٣
ولكن  روبيةمليون  ٢٠٠كون فيها عدد النزاعات أقل من ت القضية، هناك القضيةيف احلالة  .٤

 يطلق عليها دعوى قضائية عادية ، ملاذا؟ 
 يف دعوى بسيطة؟  األساس مصروف اخلفيفكيف يتم تطبيق   .٥
 إىل دعوى عادية أو العكس؟هل ميكن تغيري دعوى بسيطة  .٦
 عادية؟  دعوىبسيطة إىل  دعوى ما هي أسباب قيام القاضي بتغيري  .٧
إذا مل يكن املدعي أو املدعى عليه    ،اخلفيف  مصروفاألساس البسيط والسريع و كيفية تطبيق   .٨

 حاضرين يف احملاكمة ، وخاصة دعوى بسيطة ميكنها عبور اليوم احملدد؟
 املعلن؟ ساسللشهود الفعليني من أجل حتقيق األ كيف هي ترتيبات الدفع املسبق .٩
 ؟ خرق العقدما هي مسات اإلثبات يف الدعوى البسيطة يف حالة  .١٠
 كيف يكون القاضي يف حتديد األدلة مناسًبا لالستخدام يف دعوى بسيطة؟ .١١
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