
  ملخص البحث
  

رؤیة الحاكم و المحام فصل مائة و  ، ٢٠١٤،٠٩٢١٠٠٢٩ عّزة وحي النصفة، رقم التسجیل
(  )إعادة استجواب(عن تفحیص الشاھد باالعادة  HIRخمسین 

كلیة الشریعة . الرسالة. )المحكمة الشرعیة ماالنجالدراسة الحالیة في 
الحكومیة موالنا مالك في قسم االحوال الشخصیة الجامعة اإلسالمیة 

  .الدكتور الحاج سیف هللا الماجستیر: المشرف . ابراھیم ماالنج
  

  إعادة استجواب، بینة شاھد، رؤیة الحاكم: المفتاح 
  

ان الشاھد في المحكمة الشرعیة احد من اآلت الالتى یحتاجھ الناس في عملیة        
ومنھا نظام عن تفحیص   عن حكم التبیینوقد نظم القانون الحكمي المدنى اندونیسیا .التبیین
یذكر على ان القانون تعطى  HIRوبالنظر على ھذا النظام فى فصل مائة وخمسین . الشاھد

الحقوق لمدعى علیھ العطاء السؤال للشاھد في المحاكمة الذي یعرف بتفحیص الشاھد 
فرصة لھم لرد  لكن في الحقیقة ان أكثر مجلس الحكماء التعطى تلك الحقوق او. باالعادة

  .فمن ھنا نرى ان القانون ال تناسبة الحقیقة في المیدان والعكس. سھادة الشاھد
  

أم االھداف في ھذا البحث فھو لمعرفة عملیة تفحیص الشاھد باالعادة في عملیة التبیین        
م في المحكمة الشرعیة ماالنج و لمعرفة كیفیة رؤیة ونظرة الحاكم والمحا) إعادة استجوب(

  .عن تفحیص الشاھد باالعادة في المحكمة الشرعیة ماالنج HIRفصل مائة و خمسین 
  

مدخل وطریقة البحث في ھذا البحث طریقة اجتماعیة باالبیانات الكیفیة والمدخل ھنا        
ان مصادر البیانات في ھذاالبحث ھي . العلم الحكومیة االجتماعیة بالنظر الي الظواھر

انات االولیة ھي البیانات الالتي تؤخذ من الواشیین ویدفعھ البیانات الفرعیة المواضع لنیل البی
  .في تحلیل البیانات

  
فبنتیجة البحث وتحلیل البیانات نعرف اربع انواع فى تطبیقیة تفحیص الشاھد فى        

اللقاء السؤال الى  فرصة لمن لھ دعوى یعطى الحكماء ، األّول:محكمة الشرعیة ماالنج ھو 
اني، الشاھد مباشرة ّ اللقاء السؤال الى الشاھد مرورا  فرصة لمن لھ دعوىیعطى الحكماء ؛ الث

الستجابة الشیئ الذى ال یوافقھ فى  فرصة لمن لھ دعوىیعطى الحكماء ؛ الثالث، بالحكماء
اھد النھ قد اللقاء السؤال الى الش فرصة لمن لھ دعوىلم یعطى الحكماء ؛ الرابع، النتائج

فصل  فى وفى ھذا المجال یرى الحاكم والمحام انھ ینبغى ان یطبق القانون. اعطى المشاھدة
  .عن تفحیص الشاھد المختلفة النھ قد یناسب بالقانون القطعیة HIRمائة وخمسین 

  
 
 

 


