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 ملخص البحث
 

التمام أمور مدني  small claim procedure. فكرة 0202.  00002211محرم عين اليقين. 
فى المحكمة الشريعة. البحث الجامعي. شعبة االحوال الشخصية. كلية  volunterعىريضي 

الشريعة. جامعة االسالمية الحكمية موالنا مالك إبراهيم بمالغ. مشرف: مصليح هارى 
 الماجيستير.

 أمور عريضي  small claim procedure, تاحية:الكلمة املف
 

مل يتم تنفيذ بعض العوائق اليت تواجو احملاكم الدينية، مثل عدد من احلاالت، عدم وجود قضاة، وغريىا من 
ولذلك، فإن احلاجة إىل اإلصالح القانوين،  .املشاكل أدت إىل مبدأ التكلفة بسيطة وسريعة ومنخفضة على أكمل وجو

 small claim. إجراءات املطالبات الصغرية  small claim procedure وتنفيذ مثل ىذا اإلجراء املطالبات الصغرية 

procedure  ال تزال جديدة يف إندونيسيا حىت ال يكون ىناك تنظيم، وال سيما إجراء املطالبات صغريsmall claim 

procedure  لفحص حالة االلتماس. وبناء على الباحث وصف املهتمني يف جمال إجراء البحوث لصياغة إجراءات
( يف احملاكم volunterاليت ميكن أن تستخدم لفحص حالة عريضة ) small claim procedureاملطالبات الصغرية 

 .الصغريةالدينية، فضال عن أي مسألة اليت ميكن دراستها باستخدام اإلجراء املطالبات 
مصدر البيانات ىو دراسة الثانوية، وذلك باستخدام املواد القانونية  .كان ىذا البحث النهج املعيارية واملفاىيمية

واملواد  9191لسنة   7األولية يف شكل مبدأ أن قاضي حمكمة بتكلفة بسيطة وسريعة ومنخفضة وترد يف القانون رقم 
 .الستكمال ىذا البحث وكذلك لتعزيز احلجج من الباحثني وأجرى الباحث املقابالتومع ذلك،  .القانونية ثانوية أخرى

ميكن أن يطّبقة ىف احملكمة  الشريعة، خاصاً  small claim procedureمن البحث يظهر أّن  ئجفنتا
مبفهوم  بسيطةلتكشيف األمور العريضّي ألنّو بسيط. فاحلاكم اّلذى يكّشف املشكلة ىو احلاكم الواحد ألّن املشكلة 

القضاة الذين يسمعون احلاالت سوى قاض واحد ألن القضية بسيطة، وىناك طرف واحد فقط، كشكل من  :النحو التايل
لذلك، وذلك باستخدام قاض واحد، مث جيب أن   .أشكال تبسيط عملية الفحص، وألن القاضي اعترب أن يعرف القانون

شهدت قاضيا ملدة سبع سنوات على األقل، والتدريب الذي عقد  :ىي يكون ىناك معايري للقضاة، من بني أمور أخرى
حىت أن ىناك قواعد حمددة،  .من قبل احملكمة العليا، وهلا سجل حافل عظيم على النحو الذي حيدده رئيس احملكمة الدينية

، وعلى األرجح ىو تشريع املبينة يف منتج القانوين small claim procedureينبغي أن يكون اإلجراء املطالبات الصغرية 
قيمة املواد أو اليمني الصغرية،  :حالة بسيطة من عريضة جيب أن تستويف املعايري التالية .يف شكل قواعد احملكمة العليا

وبناء على ىذه املعايري، القضية اليت يضرب تشمل تطبيق رخصة  .والتماس بسيط، ويتم فحص ممكن يف جلسة واحدة
، تطلب إعفاء على الزواج، وتطبيق منع الزواج، وحتديد أصل طلب للطفل، عريضة الزواج، طلب الزواج، طلب ويل األمر

 .لتغيري ىوية الزواج، وطلب تعيني الوصي
 


