
 ملخص البحث

 8كعب لألسف وفقا لقانون رقم  LPKNI تنفيذ حماية المستهلك المهام التي، 02002201سعيد،  حممد
. البحث ، وختصص يف القانون التجاري مع بشأن حماية المستهلك ومصلحة النظرية 9111لسنة 

أحكام الشريعة اإلسالمية، الكلية الشريعة، اجلامعة احلكمية اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم ماالنج، معلمو: 
 ادلسرف : جنيدي ادلاجستري 

قانون  : مهام التنفيذ، حماية المستهلك، الجلس الوطني لحماية المستهلك االندونيسيه، الكلمات الرئيسية
 حماية المستهلك، مصلحة النظرية

ادلستهلك محاية ليست جمرد مشكلة فردية، ولكن مشكلة مشرتكة ومشكلة وطنية يف األساس أن كل من ىو 
ادلستهلك. اجمللس الوطين حلماية ادلستهلك األندونيسية ىو الوكاالت غري احلكومية ادلسجلة وأقرت احلكومة جودىا 

من القانون  3يف الفقرة   LPKNI يت تعاجل محاية ادلستهلك. يف أداء واجباهتا، رتبتمن خالل وجود األنشطة ال
. على الرغم من أنو مت تعيينها يف واضحة، ولكن مع ذلك ىناك 44بشأن محاية ادلستهلك ادلادة  0111لسنة  8رقم 

رافات من معى تتعلق التعامل مع شكاوى ادلستهلكني. وميكن رؤية ىذه االحن LPKNI خمالفات ارتكبها
  .ادلستهلكني والشركات والسلع وأو اخلدمات

ماالنغ وفقا لقانون محاية  LPKNI كان حمور ىذه الدراسة لتحديد أداء محاية ادلستهلك من خالل
  .ادلستهلك ومصلحة النظرية

أساليب  أنواع البحوث ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي دراسة جتريبية القانون مع ادلنهج الوصفي النوعي.
والتوثيق. من نتائج ادلقابالت والوثائق، مث حلل الباحثون استنادا إىل  مجع البيانات ادلستخدمة ىي الباحثون ادلقابالت،

  .قانون محاية ادلستهلك ومصلحة النظرية

ماالنج فئ القيام بو اجباهتم  LPKNIاستنادا الئ النتائج التئ مت احلصول عليها ميكن االستتا ج بان 
 ,)ب( ,)ج( و )ه(  ادلناسب يف البند ) ا ( LPKNIان   من قانون محاية ادلستهك, 44من ادلدة  3ا للفقرة وفق

ليس من ادلناسب فئ قيامو بو اجباتو التئ تفر ضها, يعرف القصد  LPKNI. وفئ الوقت نفسو وفقا حلرف )د( 
حة النظرية يف قيامو بو اجباتو اللتئ فئ نظرية مصل LPKNI.  من فهم ادلستهلكني, الشر كات, ااسع واخلدمات

يف واجباهتم ليس فقط فئ جمال القانون  LPKNI. كما نعلم ان  تفر ضها مبا فئ ذللك وجود ادللكية والز اميا
, بالتالئ ميكن القول يف القيام بو اجباهتم وفقا دلا ىو ادلقصود من نظرية مصلحة النظرية الغرض LPKNI.  وحده

 ادلتلكات.وىو احلفظ علئ  اال


