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 حثالب  خالصة
. أن التناقض بني تنظيم سن الزواج للفتيات واآلثار املرتتبة على الوفاء حبقوق 0212، 11012211، أمحد اندريان

 مالك إبراهيمموالنا  اجلامعة .كلية الشريعة يةخصاألحوال الش البحث العلمي. شعبة .التعليم بدرجة
 رياملاجست، مفيدةاحلاجة املشرفة، . قاالنمبسالمية احلكومية اإل
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"حول الزواج" هو أعلى القواعد املستخدمة كمبادئ توجيهية يف الزواج يف  1791لعام  1القانون رقم 
سنة  13رقم من القانون  26( من الدستور، واملادة 1الفقرة ) 11إندونيسيا، ولكن يف نقاط معينة تتعارض مع املادة 

حول الصحة. وافقت  4117لعام  19من القانون رقم  (4) الفقرة 147بشأن احلماية الطفل، واملادة  4111
مبوجبه يف الالئحة الثالثة من هذا القبيل أن التعليم هو حق أساسي جيب محايته دون استثناء، بينما سن الزواج احملدد 

الزاوية لألساس القانوين وتربير زواج األطفال،  الزواج لكنالدستور ض مع من القانون يتعار  9املادة  ( من1يف الفقرة )
 .( سنة من العمر16 نصل بعد إ ى سن الثامنة عشرة )مل

لزواج حول ا 1711لعام  1تشريح حول حدود تاريخ االستحقاق احملدد يف القانون رقم ل أهداف البحث
، معظم حمتوى التشريع قد جيد جداً عام 11كانت يف القوة منذ   ألهنا. ومن الناحية املثالية عام 11الذي يطبق منذ 

ويف بعض الطرق مل  )زوال( فهم اجلمهور. ولكن يف بعض الطرق هو احلكم ضرورة القوانني تنقح فورا ألهنا تعترب قدمية
 تعد تتوافق مع الظروف احلالية.

أما  ج قانوين )هن ج النظام األساسي(. ويشمل هذا البحث هذا نوع البحوث القانونية املعيارية باستخدام هن
تحديد فب  طريقة مجع املواد القانونيةأما الهي املواد القانونية األولية، والثانوية والتعليم العايل. فبيانات املواد املستخدمة ال

 ."املواد القانونية"، ودراسة القانون املادي

كالزوج والزوجة   د من الداخلية بني رجل وامرأةسند ول 1791لعام  1الزواج كما ورد يف القانون رقم كان 
 . يف اللغات األخرى، وهو غرض الزواج مودة سكينةتعا ىتكوين أسرة )األسرة( سعداء وتبقى عليها بألوهية اهلل ب

قد مت املكفولة  اليت . ولكن يف جوانب أخرى بالتأكيد ال ينبغي أن تتجاهل حقوق مواطنيها، مثل حقوق التعليمورمحة
ا دون استثناء جيب أن احلق يف احلصول على تعليم. وهكذ ا( كل مواطن هل1من املادة ) 11يف الدستور هي الفقرة 

الرفاهية العامة  صيللتح 1713 القنون األساسية مقدمةخرى. وبالتايل، كما ورد يف عند تشريع ينظم أ عادلةتكون م
 .يعترب ضروريا إلصالح قانون الزواج يف إندونيسيا وبذلكاألمة،  الوطنية ياةتبصري احلو 


