
 ملخص البحث

 
دراسة التحليل رفض جمعية القاضي في . 2014، 10210073يؾًىد إثشاهُى عشهللا، 

 في المحكمة الذينية No.263/Pdt.G/2013/PA.Mlgحالة إثبات النكاح و الطالق 

عبيعخ يىالَب يبنك إثشاهُى اإلساليُخ . شعجخ األؽىال انشخصُخ كهُخ انششَعخ. ماالنج

.  انؾكىيُخ، يبالَظ

ٍَ انًبعسزُش : انًششف أؽًذ ِعُزانذِّ

سفط انمبظٍ، إصجبد انُكبػ، انًصهؾخ : انكهًخ انشئسُخ

إصجبد انُكبػ هى عًهُخ رؾذَذ انزواط ثٍُ انزوط وانزوعخ انزٍ انزواعهب غُش 

يغًىعخ  (4)، و (3)، (2)، (1 )7األسبسُخ انزُفُزَخ إصجبد انُكبػ انًجُُخ فٍ انًبدح . انًسغهخ

 وانذعىي (voluntair)انؾبنخ إصجبد انُكبػ ًَكٍ أٌ أَزمذو ثعشَعخ. انششَعخ اإلساليُخ

(kontentius) . انؾبنخ إصجبد انُكبػ(عشَعخ/voluntair)  ظى يع ؽبالد انطالق

يغًىعخ انششَعخ  (أ) 3، انفمشح 7، انًسًىػ ثهب ثًىعت انًبدح (kontentius/انذعىي)

يب  (1): فٍ هزِ انذساسخ انجبؽش سُُبلش. اإلساليُخ فٍ اإلعشاءاد انمبَىَُخ انًؾكًخ انذَُُخ

انمىح انمشاساد انمبظٍ و لشاساد انعُت عهً انؾبنخ إصجبد انُكبػ و انطالق فٍ انًؾكًخ 

. اسزعشاض أصش ؽكى انمبظٍ فٍ يُظىس انًصهؾخ (2)انذَُُخ يبالَظ، 

رسزخذو هزِ انذساسخ ثذساسخ انًعُبسَخ، يع انجؾش انىصفٍ انزؾهُهٍ، صى يع عًع 

انجُبَبد ثىصبئك َظبو السزكشبف انًىاد انزٍ رى انؾصىل عهُهب، ورصُف وفمب نًصذس 

. وانزسهسم انهشيٍ ودسس شبيم

َزبئظ انجؾىس انزٍ هٍ أسبس انمىح انؾكى فٍ إعطبء انؾكى انمبظٍ فٍ إصجبد انُكبػ 

انىلبئع ) Posita( 2)رمذَى انًذعٍ انًىلف انمبَىَُخ عهً إصجبد انُكبػ وانطالق،  (1): يُهب

انسجت َمذو إصجبد  (4شبهذح انشهىد واألدنخ فٍ انًؾكًخ،  (3، (انمبَىَُخ انىلبئع واألؽذاس

ألٌ . أصش لشاس انمبظٍ فٍ وعهبد انُظش انًصهؾخ فٍ لشاسهب سفط إصجبد انُكبػ. انُكبػ

يمبصذانششَعخ عٍ ؽفع انذٍَ أٌ غُش يؤهم غُش ششعُخ ويُسغًخ يٍ أعم انؾفبظ اإلسالو 

 .و رغُت انًفسذح انُبشئخ إرا ًَُؼ يمبثم انزعبنُى اإلساليُخ عٍ انزواط

 ودعىي انزطهُك أيب ثبنُسجخ نُزبئظ هزِ انذساسخ أٌ انمبظٍ سفط انطهت إصجبد انُكبػ

فٍ انفؾص، واألدنخ انىصبئمُخ، واألدنخ ال رزطبثك نى انشبهذ ال رضجذ . كزنك َُجغٍ سفط

فًٍ انًعشوف أٌ انًذعٍ رزوط سُشٌ وغُش ششعُخ انزواط غُش . األسجبة انًذعٍ أعالِ

أٌ لشاس انمبظٍ . يؤهم ويزُبغى، وهٍ عذو وعىد انىصٍ انمبَىٍَ، وعذو وعىد شهىد

. سفط وفمب ألدنخ وعذد فٍ انًؾكًخ

 


