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A. ISTILAH DAN PENGERTIAN KUALIFIKASI 

   Beberapa istilah kualifikasikan yang dikenal diberbagai 

negara adalah sebagai berikut : 

1. Qualification (Perancis) 

2. Qualifikation / Characterisierung (Jerman) 

3. Classification / Characterization (Inggris) 

4. Qualificatie (Belanda) 



 Didalam setiap pengambilan keputusan yuridis,  tindakan 

kualifikasi merupakan tindakan yang praktis selalu dilakukan. 

Alasannya dengan kualifikasi orang mencoba menata 

sekumpulan fakta yang dihadapi, mendefinisikannya, dan 

menempatkannya ke dalam kategori hukum tertentu. 

 Dengan kata lain kualifikassi dapat digunakan sebagai 

penerjemah fakta sehari hari ke dalam kategori hukum 

tertentu (translated into legal term), sehingga dapat diketahui 

arti yuridisnya (legal significance). 

 Abdullah adalah seorang pedagang pengumpul barang-barang 

antik untuk diekspor keluar negeri. Dalam menjalankan 

usahanya, pada tanggal 20 juli 1999 Abdullah membeli 

sejumlah kursi antik kepada Ny. Anita dengan harga Rp. 

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan 

secara kredit dengan jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 

1999.  



 

 Ketika jatuh tempo, Ny. Anita meminta pembayaran harga 

kursi antik itu kepada Abdullah. Tetapi pada tanggal tersebut 

tidak bisa membayarnya. Tentu Ny. Anita dirugikan. Rangkaian 

fakta tersebut dikualifikasikan ke dalam kategori hukum 

sebagai wanprestasi atau cidera janji dalam perjanjian jual beli. 

 Di dalam hukum intern, kualifikasi merupakan suatu proses 

berfikir yang logis guna menempatkan konsepsi asas-asas, dan 

kaidah-kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Di 

dalam HPI, kualifikasi lebih penting lagi, karena disini kita 

diharuskan memilih salah satu sistem hukum. 



B. Macam-Macam Kualifikasi di dalam HPI 

 Seperti halnya hukum perdata intern lainnya, di dalam HPI 

juga diberlakukan kualifikasi. Fakta-fakta harus berbeda di 

bawah kategori hukum tertentu (subsumption of facts under 

categories of law). 

 Dengan demikian, fakta-fakta diklasifikasikan, dimasukkan ke 

dalam kelas-kelas pengertian hukum yang ada; fakta fakta 

dikarakteristikkan. 

 Di dalam HPI, selain fakta fakta tersebut, kaidah hukum pun 

perlu dikualifikasikan (classification of law). 



 Berdasarkan uraian tersebut, maka di dalam HPI dikenal 

dua macam kualifikasi, yaitu: 

1. Kualifikasi Fakta (Classification of facts) Kualifikasi Fakta 

adalah kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta 

dalam suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu 

atau lebih peristiwa hukum, berdasarkan kategori hukum dan 

kaidah-kaidah hukum dari sistem hukum yang dianggap 

seharusnya berlaku. 

2. Kualifikasi Hukum (Classification of law) Kualifikasi hukum 

adalah penggolongan/pembagian seluruh kaidah hukum 

kedalam pengelompokan/pembidangan kategori hukum 

tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. 



  Dengan demikian, proses kualifikasi di dalam HPI 

mencakup langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Kualifikasi sekumpulan fakta dalam suatu perkara dalam 

kategori yang ada; 

2. Kualifikasi sekumpulan fakta itu ke dalam kaidah-kaidah atau 

ketentuan hukum yang seharusnya berlaku (lex causae). 



C. Arti Pentingnya Kualifikasi bagi HPI 

 Di dalam HPI, masalah kualifikasi merupakan salah satu 

masalah yang sangat penting, karena dalam suatu perkara HPI 

selalu terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem 

hukum untuk mengatur kumpulan fakta tertentu. 

 Kenyataan ini menimbulkan masalah utama yaitu dalam suatu 

perkara HPI, tindakan kualifikasi harus dilakukan berdasarkan 

sistem hukum mana/apa di antara pelbagai sistem hukum yang 

relevan? 

 Masalah kualifikasi  dalam HPI menjadi lebih rumit 

dibandingkan dengan proses kualifikasi  dalam persoalan-

persoalan hukum intern nasional lainnya, karena: 

 



1. Pelbagai sistem hukum seringkali menggunakan termiologi yang serupa 

atau sama, tetapi untuk menyatakan hal yang berbeda. Misalnya: istilah 

domisili dalam hukum Indonesia berarti tempat kediaman tetap (habitual 

residence), sedangkan dalam hukum Inggris, domisili dapat berarti 

domicile of origin, atau, domicile of choice, atau domicile by operation of 

the law. 

2. Pelbagai sistem hukum mengenal konsep atau lembaga hukum tertentu, 

yang ternyata tidak dikenal dalam sistem hukum lain. Misalnya lembaga 

trust yang khas dalam bentuk Inggris, atau lembaga “pengangkatan anak” 

yang dikenal dalam hukum adat. 

3. Pelbagai sistem hukum menyelesaikan perkara-perkara hukum yang 

secara faktual pada dasarnya sama, tetapi dengan menggunakan kategori 

hukum yang berbeda. Misalnya: seorang janda yang menuntut hasil dari 

sebidang tanah warisan suaminya, menurut hukum Prancis dianggap 

sebagai masalah “pewarisan”, sedangkan di inggris dianggap sebagai “hak 

janda untuk menuntut bagian dari harta perkawinan”.   



4. Pelbagai sisem hukum  mensyaratkan sekumpulan fakta yang 

berbeda-beda untuk menetapkan adanya suatu peristiwa 

hukum yang pada dasarnya sama. Misalnya: Masalah 

peralihan hak milik yang berbeda antara hukum Perancis dan 

hukum Belanda. 

5. Pelbagai sistem hukum menempuh proses atau prosedur yang 

berbeda untuk mewujudkan/menerbitkan hasil atau status 

hukum yang pada dasarnya sama. Misalnya : Suatu perjanjian 

baru dianggap mengikat bila dibuat secara bilateral (hukum 

Inggris) atau dimungkinkan adanya perjanjian sepihak 

(Indonesia =  BW). Masalah-masalah khas tersebut, 

sebenarnya dapat dipersempit menjadi dua masalah utama, 

yaitu bahwa dalam kualifikasi HPI terdapat masalah-masalah. 

 



1. Kesulitan menentukan ke dalam kategori apa 

sekumpulan fakta dalam perkara harus digolongkan. 

2. Apa yang harus dilakukan apabila dalam suatu perkara 

tersangkut lebih dari satu sistem hukum, dan masing-

masing menetapkan cara kualifikasi yang berbeda, 

sehingga timbullah konflik kualifikasi. Jadi, masalah utama 

yang dihadapi adalah berdasarkan sistem hukum apa 

kualifikasi dalam suatu perkara HPI harus dilakukan? 



 Kasus klasik di dalam hukum inggris yang dapat menggambarkan konflik 
kualifikasi adalah perkara Rosa Anton v Bartholo yang terkenal dengan nama 
the Maltese Marriage Case (1889).  

 Pokok perkaranya adalah sebagai berikut: sepasang suami isteri, pada saat 
pernikahan (sebelum tahun 1870) berdomisili di Malta (pada waktu itu jajahan 
inggris). Setelah pernikahannya, mereka pindah dan berdomisili di Aljazair (saat 
itu jajahan Perancis) dan memperoleh kewarganegaraan Perancis.  

 Di Aljazair sang suami membeli sebidang tanah. Setelah sang suami meninggal 
dunia, sang isteri menuntut agar diberikan bagian dari harta bersama yang terdiri 
dari benda-benda tidak bergerak yang terletak di Aljazair. Perkara diajukan di 
pengadilan Perancis (Aljazair).  

 Menurut pendapat penggugat (isteri almarhum Bartholo), ia berhak I’usufruit 
(usufruct, vruchtgebruik) atas ¼ (seperempat) bagian dari harta benda yang 
ditinggalkan oleh suaminya. Di samping itu, pihak isteri juga memperoleh 
separuh harta bersama. Pokok pertentangan hanyalah mengenai yang 
menyangkut I’usufruit saja. 

  Pihak penggugat mendasarkan gugatannya pada hukum harta benda 
perkawinan yang berlaku di Malta. Menurut penggugat, hukum Malta inilah 
yang berlaku, karena mereka berdomisili di Malta pada saat perkawinan 
dilaksanakan. 



 Menurut pendapat penggugat (isteri almarhum 
Bartholo), ia berhak I’usufruit (usufruct, 
vruchtgebruik) atas ¼ (seperempat) bagian dari harta 
benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Di samping 
itu, pihak isteri juga memperoleh separuh harta 
bersama. Pokok pertentangan hanyalah mengenai 
yang menyangkut I’usufruit saja. 

  Pihak penggugat mendasarkan gugatannya pada 
hukum harta benda perkawinan yang berlaku di 
Malta. Menurut penggugat, hukum Malta inilah yang 
berlaku, karena mereka berdomisili di Malta pada saat 
perkawinan dilaksanakan. 

 



  Pihak tergugat sebaliknya berpendapat, bahwa persoalan 
ini masuk dalam hukum waris. Hukum waris yang relevan 
adalah hukum tempat terletaknya benda, yaitu hukum Aljazair 
(Perancis). Hukum waris Perancis pada saat itu tidak mengenal 
hak waris bagi istri atas tanah yang ditinggalkan suaminya. 

 Beberapa titik taut yang tampak dari sekumpulan fakta diatas 
menunjukkan: 

1. Inggris (Malta) adalah locus celebrationis (tempat 
dilangsungkannya perkawinan), sehingga hukum Inggris 
relevan sebagai lex loci celebrationis (hukum tempat 
dilangsungkannya perkawinan); 

2. Perancis (Aljazair) adalah domisili, nasionalitas, situs benda, 
dan locus forum. Oleh karena itu, hukum Perancis relevan 
sebagai lex domicilii, lex patriae, lex situs, dan lex fori. 

 

 



  Antara kaidah-kaidah HPI Inggris dan Perancis terdapat 
kesamaan sikap berikut: 

1. Masalah pewarisan tanah harus diatur oleh hukum dari tempat 
dimana tanah itu berada atau terletak (asas lex rei sitae); 

2. Hak-hak seorang janda yang terbit dari perkawinan 
(matrimonial rights) harus diatur berdasarkan tempat para 
pihak berdomisili pada saat perkawinan diresmikan (asas lex 
loci celebrationis). Permasalahan bagi hakim Perancis yang 
mengadili perkara tersebut adalah sekumpulan fakta tersebut 
di atas, bagi hukum intern Perancis (code civil) 
dikualifikasikan sebagai masalah pewarisan tanah (sucession 
of land), sedangkan berdasarkan hukum intern Inggris, 
perkara akan dikualifikasikan sebagai masalah hak janda atas 
harta perkawinan (matrimonial rights). 



 Jadi, yang menjadi persoalan adalah sebagai perkara 

sekumpulan fakta diatas harus dikualifikasikan? Di sinilah 

timbul konflik kualifikasi. Bilamana perkara tersebut 

dikualifikasikan berdasar hukum lex fori,  maka tuntutan sang 

janda itu akan ditolak, karena berdasarkan hukum Perancis 

seorang janda tidak berhak mewarisi harta suaminya. 

 Di lain pihak bilamana perkara tersebut dikualifikasikan 

menurut hukum Inggris (lex loci celebrationis), maka tuntutan 

sang janda dapat dikabulkan, karena seorang janda berhak atas 

hak tanah itu sebagai bagian dari harta perkawinan. 

 Hakim Perancis (forum) akhirnya memutuskan, bahwa perkara 

tersebut harus dikualifikasikan sebagai harta perkawinan 

(matrimonial rights). Jadi, hakim melakukan kualifikasi 

berdasarkan hukum Inggris. Hukum Inggris dalam hal ini, 

dianggap sebagai hukum yang seharusnya berlaku (lex causae). 



D. Teori Kualifikasi 

  Dari perkara Rose Anton v Bartholo tersebut di atas, timbul 
pertanyaan atau permasalahan: Berdasar sistem hukum apa kualifikasi 
suatu perkara harus dilakukan? Pertanyaan semacam inilah yang 
mendorong timbulnya berbagai teori kualifikasi. Menurut Sudargo 
Gautama secara garis besar terdapat tiga macam teori kualifikasi, yaitu: 

 

1. Teori Kualifikasi Menurut Lex Fori 

2. Teori Kualifikasi Menurut Lex Cause 

3. Teori Kualifikasi yang Dilakukan Secara Otonom (autonomen 
qualification) bedasarkan metode perbandingan hukum atau analytical 
jurisprudence. 

 

  Masing-masing teori atau aliran tersebut diatas mempunyai 
pendukung atau pembela tersendiri yang tidak kurang dari 
termashurnya dari yang lain. 



1. Kualifikasi Menurut Lex Fori 

  Menurut teori yang ditokohi Franz Kahn (Jerman) dan Bartin 
(Perancis) ini, kualifikasi harus dilakukan menurut hukum materiil pihak 
hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan (lex fori). Pengertian-
pengertian hukumyang ditemukan kaidah HPI harus dikualifikasikan 
menurut sistem hukum negara sang hakim sendiri. Para penganutteori lex 
fori umumnya sependapat, bahwa terhadap beberapa kualifikasi yang 
disebutkan di bawah ini dikecualikan dari kualifikasi lex fori, yaitu: 

 

a. Kualifikasi kewarganegaraan; 

b. Kualifikasi benda bergerak-benda tidak bergerak; 

c. Kualifikasi suatu kontrak yang ada pilihan hukumnya; 

d. Kualifikasi berdasarkan konvensi-konvensi internasional (bila negara yang 
bersangkutan turut serta dalam konvensi internasional yang bersangkutan); 

e. Kualifikasi perbuatan melawan hukum; 

f. Pengertian-pengertian yang digunakan mahkamah-mahkamah mahkamah 
internasional. 



  Sisi positif atau kebaikan teori ini adalah, bahwa kaidah-

kaidah hukum lex fori paling dikenal hakim, perkara yang ada 

relatif mudah diselesaikan. Kelemahannya adalah dapat 

(adakalanya) menimbulkan ketidakadilan, karena kualifikasi 

dijalankan menurut ukuran-ukuran yang tidak selalu sesuai 

dengan sistem hukum asing yang seharusnya diberlakukan, 

atau bahkan dengan ukuran-ukuran  yang tidak sama sekali 

tidak dikenal oleh sistem hukum asing tersebut. Kualifikassi lex 

fori ini diterapkan dalam kasus Ogen v Ogen (1908). Kasus 

posisinya sebagai berikut: 



a. A, berusia 19 tahun, berdomisili di Perancis; 

b. A menikah dengan B (seorang wanita berkewarganegaraan Inggris) 
pernikahan dilakukan di Inggris; 

c. A menikah dengan B tanpa izin orang tua A (hal ini diwajibkan oleh pasal 
148 Code Civil Perancis); 

d. Di Perancis, A kemudian mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan (marriage annulment) dengan dasar, bahwa perkawinan 
dengan B dilakukan tidak seizin orang tua. Permohonan ini dikabulkan 
pengadilan Perancis; 

e. Beberapa waktu kemudian, B (merasa sudah tidak terikat pada A) 
melangsungkan pernikahan dengan C (warganegara inggris). Perkawinan 
dilangsungkan di Inggris; 

f. Setelah menyadari kenyataan, bahwa B masih terikat perkawinan dengan 
A (karena berdasarkan hukum Inggris perkawinan A dan B belum 
dibubarkan), maka C mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
dengan B. Dasar permohonannya adalah, bahwa B telah melakukan 
poligami; 

g. Permohonan C tersebut diajukan di Pengadilan Inggris. 

 



  Dalam menyelesaikan perkara ini, yang harus diputuskan terlebih 
dahulu adalah apakah perkawinan A dan B sah atau tidak? Dalam kaitan ini, 
titik taut yang menunjuk kepada hukum Inggris (karena perkawinan A dan 
B dilangsungkan dan di resmikan di Inggris), dan juga menunjuk kepada 
hukum Perancis (karena A adalah warganegara Perancis dan berdomisili di 
Perancis). 

 

  Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut di atas kaidah HPI 
Inggris menyatakan: 

1. Persyaratan esensial suatu perkawinan, termasuk kemampuan hukum 
seorang pria untuk menikah (legal capacity to marry) harus ditentukan 
berdasarkan lex domicili (dalam hal ini Perancis); 

2. Persyaratan formal suatu perkawinan harus diatur oleh lex loci 
celebrationis (dalam hal ini hukum Inggris). 

 

  Sementara itu, bila pasal 148 Code Civil Perancis diperhatikan, maka 
dapat dikatakan bahwa ketentuan tentang kewajiban yang tercantum 
didalamnya harus dianggap sebagai persyaratan esensial bagi suatu 
perkawinan. 



  Pasal 148 Code Civil Perancis menyatakan bahwa seorang anak laki-
laki yang belum berusia 25 tahun tidak dapat menikah bila tidak ada izin 
dari orang tuanya. Jadi, bagi hukum Perancis (lex domicilii A) tidak adanya 
izin orang tua seharusnya menyebabkan batalnya perkawinan antara A dan 
B. Tetapi dalam kenyataannya hakim Inggris memutuskan: 

 

1. Perkawinan antara A dan B dinyatakan tetap sah, sebab izin orang tua 
berdasarkan hukum Inggris (lex fori) dianggap sebagai persyaratan formal 
saja dan secara hukum, perkawinan itu tetap dianggap sah, karena 
dianggap telah memenuhi ketentuan atau persyaratan esensial hukum 
Inggris sebagai lex loci celebrationis; 

2. Karena itu pula, perkawinan antara B dan C dianggap tidak sah (karena 
dianggap poligami) dan harus dinyatakan batal (permohonan C 
dikabulkan). 

 

  Dari cara berpikir hakim Inggris itu, tampak bahwa ia 
mengkualifikasikan “izin orang tua” berdasar hukumnya sendiri saja (lex 
fori). Jadi ketentuan pasal 148 Code Civil Perancis (sebagai lex causae) 
dikualifikasikan berdasarkan lex fori. 



2. Kualifikasi Menurut Lex Causae 

 Teori semula dikemukakan Despagnet, dan kemudian 

diperjuangkan lebih lanjut oleh Martin Wolff dan G.C. 

Cheshire. 

 Teori ini beranggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan sesuai 

dengan sistem serta ukuran dari keseluruhan hukum yang 

bersangkutan dengan perkara. 

 Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan kaidah 

HPI mana dari lex fori yang erat kaitannya dengan hukum 

asing yang seharusnya berlaku. 

 Perlakuan ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada 

kualifikasi yang telah dilakukan berdasarkan sistem hukum 

asing yang  bersangkutan. Setelah lembaga hukum tersebut 

ditetapkan, barulah ditetapkan kaidah-kaidah hukum apa 

diantara kaidah lex fori yang harus digunakan untuk 

menyelesaikan suatu perkara.  



  Contoh kasus yang dapat menggambarkan penggunaan 

kualifikasi lex causae dapat dilihat dalam perkara Nicols v 

Nicols (1900). Kasus posisinya sebagai berikut: 

a. Sepasang suami isteri warganegara Perancis; 

b. Pernikahan mereka dilakukan di Perancis, tanpa ada 

perjanjian tentang harta perkawinan (tahun 1854); 

c. Suami isteri itu pindah ke Inggris, Suami meninggal di 

Inggris, dengan meninggalkan testamen yang isinya 

mengabaikan semua hak isteri atas perkawinan; 

d. Sang isteri kemudian mengajukan gugatan di pengadilan 

Inggris untuk menuntut haknya atas harta bersama. Jalannya 

proses penyelesaian perkara: 



 Menurut kaidah hukum Inggris, hak milik atas benda-benda 
bergerak sepasang suami isteri harus diatur dengan sebuah 
kontrak (baik secara tegas maupun diam-diam). 

 Bila kontak tersebut tidak ada, maka hukum yang berlaku 
(untuk mengatur masalah harta perkawinan itu) adalah hukum 
tempat perkawinan dilangsungkan (lex loci celebratrionis, 
dalam hal ini hukum Perancis). 

 Di dalam hukum materiil Perancis ditetapkan, bahwa harta 
yang ada dalam suatu perkawinan menjadi harta bersama 
(communaute desbiens) bila diantara para pihak tidak dibuat 
perjanjian secara tegas. 

 Dalam keadaan demikian, maka hakim harus menetapkan 
terlebih dahulu, apakah gugatan janda itu harus 
dikualifikasikan sebagai masalah pewarisan atau masalah 
kontraktual? 

   



 Hukum intern Inggris mengklasifikasikan masalah 

semacam ini sebagai masalah pewarisan (testamentary 

rights) 

 karena kenyataan menunjukkan tidak adanya kontrak 

yang dibuat para pihak mengenai harta bersama. 

 Oleh karena itu, HPI Inggris menunjuk ke arah lex 

loci celebrationis (hukum Perancis). Tetapi dalam 

keputusannya, hakim menganggap lembaga 

communaute des biens dari hukum Perancis, dapat 

dianggap sebagai  “kontrak diam-diam” (implied 

contract). 



 Berdasarkan titik tolak itu, hakim menarik kesimpulan: 

a. Harta perkawinan itu adalah harta bersama, sesuai konsep 
hukum Perancis; 

b. Walaupun tidak ada kontrak yang tegas mengenai status harta 
perkawinan, tetapi karena harta perkawinan itu merupakan 
harta bersama, maka hal itu dapat dianggap sebagai suatu 
kontrak diam-diam yang dibuat para pihak. 

 

Putusan Hakim: 

a. Testamen sang suami yang mengabaikan hak-hak isteri atas 
harta bersama dianggap batal; 

b. Suami hanya berhak ½ (setengah) bagian dari seluruh harta 
kekayaan; 

c. Sang janda berhak ½ (setengah) bagian dari harta kekayaan; 

d. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan 
sang janda dikabulkan. 



3. Kualifikasi Otonom 

 Kualifikasi otonom pada dasarnya menggunakan metode perbandingan 

hukum unntuk membangun suatu sistem kualifikasi yang berlaku secara 

universal. 

 Kualifikasi yang dilakukan secara otonom ini terlepas dari salah satu sistem 

hukum tertentu, artinya dalam HPI seharusnya ada pengertian (begrip) 

hukum yang khas dan berlaku umum serta mempunyai makna yang sama di 

manapun yang sama di dunia ini. 

 Teori ini memang ideal sekali, tetapi di dalam praktek hal tersebut sukar 

dilaksanakan, karena: 

a. Menemukan dan menetapkan pengertian-pengertian hukum yang dapat 

dianggap sebagai pengertian yang berlaku umum, adalah pekerjaan yang 

sulit dilaksanakan, bila tidak mau dikatakan sebagai tidak mungkin. 

Pengalaman telah membuktikan bahwa pembentukan pengertian-

pengertian hukum yang dapat diterima oleh dua atau tiga sistem hukum 

yang masing-masing tidak memperlihatkan perbedaan yang berarti, sudah 

banyak kesulitan. Apalagi untuk mencapai pembentukan pengertian 

hukum yang berlaku secara mutlak universal diseluruh dunia; 



b. Hakim yang akan menggunakan kualifikasi yang demikian ini 

haruslah mengenal semua sistem hukum di dunia ini agar dia 

dapat menemukan konsep-konsep yang memang diakui 

diseluruh dunia. 

 Sebagai variasi dari teori kualifikasi lex fori, dikemukakan teori 

kualifikasi yang lain, yaitu teori kualifikasi bertahap atau teori 

kualifikasi primer dan sekunder. 

 Teori ini bertitik tolak dari keberatan-keberatan terhadap teori 

kualifikasi berdasar lex causae. Kualifikasi tidak mungkin 

dilakukan berdasarkan lex causae saja, karena sistem hukum 

apa/mana yang hendak ditetapkan sebagai lex causae masih 

harus ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini hanya dapat dilakukan 

melalui proses kualifikasi dan bantuan titik taut. 

 Oleh karena itu, untuk menentukan lex causae, mau tidak mau 

kualifikasi harus dilakukan berdasar lex fori terlebih dahulu. 

Jadi, proses kualifikasi harus dilakukan dua tahap, yaitu: 



1. Kualifikasi Tahap Pertama (Kualifikasi Primer = Qualification 

Ersten Grades = Primary Classification = Qualificatie in de Eerste 

Graad) 

 Kualifikasi primer ini digunakan untuk mencari atau menemukan 

hukum yang harus dipergunakan (lex causae). Untuk dapat 

menemukan hukum yang seharusnya dipergunakan itu, harus 

dilakukan kualifikasi berdasarkan lex fori. 

 Kaidah-kaidah HPI lex fori harus dikualifikasikan menurut hukum 

materiil sang hakim (kaidah internal lex fori). Pada tahap ini dicari 

kepastian mengenai pengertian-pengertian hukum, seperti domisili, 

pewarisan, tempat dilaksanakannya kontrak. 

 Semua itu harus disandarkan pada pengertian-pengertian lex fori. 

Berdasarkan kualifikasi demikian inilah akan ditemukan hukum yang 

seharusnya dipergunakan (lex causae). Lex causae yang ditemukan 

itu bisa berupa hukum asing, juga bisa lex fori sendiri. 



2. Kualifikasi Tahap Kedua (Kualifikasi Skunder = Qualification 

Zweiten Grades = Secondary Classification = Qualificatie in de 

Tweede Graad) 

 Apabila sudah diketahui hukum yang seharusnya diberlakukan itu adalah 

hukum asing, maka perlu dilakukan kualifikasi lebih jauh menurut hukum 

asing yang sudah ditemukan itu. Pada tahap kedua ini, semua fakta dalam 

perkara harus dikualifi-kasikan kembali berdasarkan sistem kualifikasi yang 

ada pada lex causae. 

 Contoh penerapan teori kualifikasi bertahap ini bisa dilihat dari kasus 

berikut ini: seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah 

harta peninggalan, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak 

diberbagai negara. Pewaris adalah warganegara Swiss, tetapi berdomisili 

terakhir di Inggris dan meninggal di Inggris. Perkara pembagian warisan 

diajukan di Pengadilan Swiss. 

 Persoalannya adalah: Berdasarkan hukum mana proses pewarisan itu harus 

diatur? Bilamana hakim yang mengadili perkara tersebut menggunakan 

teori kualifikasi bertahap, akan tampak proses sebagai berikut: 



Tahap Pertama 

1. Dengan medasarkan diri pada hukum intern Swiss, hakim terlebih 

dahulu menentukan kategori hukum dari sekumpulan fakta yang 

dihadapinya. Di sini kualifikasi dilakukan berdasarkan lex fori; 

2. Seandainya hukum (intern) Swiss menganggap, bahwa peristiwa 

hukum yang bersangkutan dikualifikasikan sebagai masalah 

pewarisan, maka langkah berikutnya adalah menetapkan kaidah 

HPI apa dari lex fori yang harus digunakan untuk menetapkan lex 

causae dalam proses pewarisan tersebut. Jadi tahap penentuan lex 

causae ini dilakukan berdasarkan lex fori; 

3. Kaidah HPI Swiss menetapkan, bahwa pewarisan harus diatur oleh 

hukum dari tempat tinggal terakhir pewaris, tanpa membedakan 

status bendanya (bergerak-tidak bergerak). Hal ini berarti, bahwa 

kaidah HPI (choice of law rules) Swiss menunjuk kearah hukum 

Inggris (lex domicilii) sebagai lex causae. 



Tahap Kedua 

1. Dengan mendasarkan diri pada kaidah-kaidah HPI dalam hukum 

Inggris (lex causae), hakim kemudian harus menetapkan bagian-

bagian mana dari harta peninggalan yang harus dikategorikan 

sebagai benda tetap atau benda bergerak. Jadi, tindakan ini 

dilakukan berdasarkan lex causae (dan tidak berdasarkan lex fori 

lagi); 

2. Setelah itu, berdasarkan kaidah-kaidah HPI Inggris (sebagai lex 

causae) hakim menetapkan hukum apa yang harus digunakan untuk 

mengatur pewarisan tersebut. 

 

 

 Pada tahap ini hakim dapat menjumpai: 



a. Untuk benda-benda bergerak pewarisan dilakukan berdasarkan 

hukum dari tempat pewaris berdomisili pada saat meninggalnya. 

Jadi dalam hal ini, hakim harus menggunakan hukum intern 

Inggris; 

b. Untuk benda-benda tetap, kaidah-kaidah HPI Inggris menetapkan, 

bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat di mana 

benda itu berada (lex rei sitae). Jadi seandainya pewaris 

meninggalkan bidang tanah di Perancis, maka tidak mustahil, 

bahwa hukum Perancislah yang harus dipergunakan untuk 

mengatur pewarisan tersebut. 



E. Kualifikasi Masalah Substansial dan Prosedural 

 Pembedaan masalah ke dalam masalah substansial (subtance) dan 
masalah prosedural (procedrural) adalah hal yang selalu disadari 
dalam perkara-perkara HPI. 

 Masalah substansial berkenaan dengan hak-hak subjek hukum yang 
dijamin oleh kaidah hukum objektif (hukum materiil), sedangkan 
prosedural berkenaan dengan upaya-upaya hukum (remedies) yang 
dapat dilakukan oleh subjek hukum untuk menegakkan hak-haknya 
yang dijamin oleh kaidah-kaidah hukum objektif, dengan bantuan 
pengadilan (hukum acara). 

 Asas umum yang dapat diterima dalam HPI adalah, bahwa semua 
masalah hukum yang termasuk persoalan prosedural (hukum acara) 
harus ditentukan atau diatur oleh lex fori, dan forum dapat 
memberlakukan hukumnya sendiri setelah ia mengkualifikasikan 
masalah hukum yang dihadapinya sebagai masalah prosedural. 

 


