
B A B  VII

- . K & S X H P U L A t V

Dari uraion-uraian dalam bab-bab terdahulu dapat kita 
simpulkan bahwa antara privilege, pand dan hipotik mengan - 
. dung persaraaan, yaitu sebagai hak-hak yang menjsrain pelunas-A
an suatu hutang, di m&na dengan adanya salah satu jamin&n 
tersebut di atas, maka hutang-hutang itu akan didahulukan 
pelunasannya dari hutan^-hutang lainnya yang tidak dijamin 
oleh salah satu dari jarainan itu.

Bi saraping persamaan-persamaan itu tadi terdapat juga 
perbedaan antara privilege disatu pihak dengan pand dan hi - 
potik di lain pihakt yaitu:
a* bahwa privilege Uiadakan oleh und&ng-undang. Dengan per - 

kataan lain, orang memperolehnya secara otom&tis, sedang- 
kan gadai atau hipotik hanya dapat timbul berdasarkan su
atu persetujuan yang diadakan antara si kreditur dan si 
pemilik barang yang bcrsangkutan*

b. undang-undang mengaitkan privilege pada hubungan-hubungan 
hukum tertentu, sedangkan gadai dan hipotik tidak terikat 
kepada suatu piutang tertentu, m«Iainkan para pihak yang 
bersangkut&n dapat msnjamin piutang apapun juga dengan 
hak gadai atau hak hipotik.

c. gadai dan hipotik didahulukan daripada privilege, kecuali 
dalam beberapa hal tertentu yang ditetapkan oleh undang - 
undang*

d. tidak hanya dalam tingkatannya, hak gadai dan hak hipotik
lebih menguntungkan bagi si kreditur yang meiaegan& hak 
tersebut dibandingk&n dengan kreditur bias®, atau dengan
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kreditur yang memiliki hak privilege sekalipun, tetapi ju- 
ga dalam cara melaksanakan hak-hak itu.

Untuk mendapatkan basil, kreditur blasa dan kreditur 
dengan hak privilege, harus menempuh prosedur yang panjang

'  *Vv

dan berliku-liku, sedangk&n pemegang gadai dan pemegang 
hipotik mempunyai hak pelakaanaan yang dipermudah (peran - 
taraan hakim tidak diperlukan dalam hal ini)*

Mengingat hak-hak privilege, gadai dan hipotik besar 
sekall pengaruhnya terhadap hubungan hutang-plutang atau pem- 
berian kredit yang dalam mass pembangunan dewasa ini sangat 
penting artinya, klranya akan bermanfaat bila kita semua ikut 
serta secara serlus untuk memperdalam pengetahuan kita dalam 
hal tersebut yang hasilnya pasti akan sangat berguna bag! ki
ta semua*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN MENGENAI HUTANG HUTANG YANG DIDAHULUKAN ... AGUSTIAWAN




