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MAHKAMAH MAJISTRET

 MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL (KELAS PERTAMA)
• Majistret Kelas Pertama boleh mendengar kes sivil di mana jumlah

tuntutannya tidak melebihi RM100,000

 MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL (KELAS KEDUA)
• Majistret Kelas Kedua boleh mendengar kes sivil di mana tuntutan Plaintif

termasuk faedah tidak melebihi RM10,000.

• Jika tuntutan tersebut tidak melebihi RM5,000, Plaintif boleh memfailkan

tindakan di Bahagian Tuntutan Kecil Mahkamah Majistret. Namun, bagi kes

tuntutan kecil, pihak-pihak tidak boleh diwakili peguam. Kes adalah

diwakili oleh pihak-pihak dalam pertikaian itu sendiri.



MAHKAMAH MAJISTRET

 MAHKAMAH MAJISTRET JENAYAH (KELAS PERTAMA)
• Boleh mendengar kes jenayah di mana hukuman yang diperuntukan

oleh undang-undang ialah denda sahaja (termasuk kesalahan trafik)

• Boleh mendengar kes jenayah di mana tempoh pemenjaraan yang 

ditetapkan oleh undang-undang adalah tidak melebihi 10 tahun.

• Majistret Kelas Pertama tidak boleh menjatuhkan hukuman penjara

melebihi 5 tahun penjara.

• Majistret Kelas Pertama tidak boleh menjatuhkan hukuman denda

melebihi RM10,000

• Majistret Kelas Pertama tidak boleh menjatuhkan hukuman sebat

melebihi 12 sebatan.



MAHKAMAH MAJISTRET

 MAHKAMAH MAJISTRET JENAYAH (KELAS KEDUA)
• Boleh mendengar kes-kes di mana hukuman yang diperuntukan oleh

undang-undang ialah hukuman denda sahaja.

• Boleh mendengar kes-kes di mana tempoh pemenjaraan yang 

ditetapkan oleh undang-undang tidak melebihi 12 bulan.

• Majistret Kelas Kedua boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak

melebihi 6 bulan penjara sahaja.

• Majistret Kelas Kedua boleh menjatuhkan hukuman denda tidak melebihi

RM1,000 sahaja.

• Mana-mana gabungan hukuman di atas.



MAHKAMAH Sesyen

 MAHKAMAH SESYEN (SIVIL)
• Mahkamah Sesyen boleh mendengar semua kes sivil di mana jumlah

tuntutan melebihi RM100,000.00 tetapi tidak melebihi RM1,000,000.00.

• Ia termasuk kes-kes sivil yang melibatkan kemalangan jalan raya, 

pertikaian antara tuan tanah dan penyewa dan juga tindakan distress.

 MAHKAMAH SESYEN (JENAYAH)
• Mahkamah Sesyen boleh mendengar semua kes jenayah kecuali kes-kes

yang jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dijatuhkan hukuman mati.



MAHKAMAH TINGGI MALAYA

 Di bawah Seksyen 2 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 memperuntukkan

bahawa Mahkamah Tinggi adalah merujuk kepada Mahkamah Tinggi

Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Oleh itu, bidang kuasa

Mahkamah Tinggi Malaya adalah setara (coordinate) dengan Mahkamah

Tinggi Sabah dan Sarawak. Secara umumnya Mahkamah Tinggi Malaya 

dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak mempunyai peranan dan

fungsi yang sama iaitu:

 Mendengar atau membicarakan kes-kes jenayah yang melibatkan

hukuman mati.

 Mendengar dan memutuskan kes-kes sivil yang melebihi bidang kuasa

Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret dimana jumlah tuntutan yang 

terlibat melebihi RM1,000,000.00



MAHKAMAH TINGGI MALAYA

 Mahkamah Tinggi juga mempunyai kuasa eksklusif bagi mendengar pertikaian mengenai kes-kes :

 Perceraian dan isu-isu matrimonial

 Admiralti

 Kebankrapan

 Pertikaian-pertikaian sivil syarikat

 Perlantikan dan seliaan penjaga kanak-kanak dan harta

 Perlantikan dan seliaan orang kelainan upaya dan harta

 Surat kuasa mentadbir dan Probet

 Mendengar petisyen pilihan raya

 Mendengar dan menentukan rayuan bagi kes-kes jenayah dan sivil daripada Mahkamah Sesyen dan
Mahkamah Majistret.

 Menyemak keputusan dari Mahkamah Rendah, Tribunal dan badan-badan lain yang mempunyai fungsi quasi-
judicial.

 Mengawalselia perjalanan dan pentadbiran Unit Sijil Amalan.



MAHKAMAH RAYUAN

 Penubuhan Mahkamah Rayuan mengembalikan proses rayuan yang melalui

dua peringkat dalam sistem kehakiman Malaysia. Mahkamah Rayuan terdiri

daripada Presiden Mahkamah Rayuan dan juga merupakan Hakim 
Mahkamah Persekutuan. Jumlah hakim Mahkamah Rayuan yang 

diperuntukkan ialah seramai 32 orang setelah beberapa pindaan dibuat atas

perintah Yang di-Pertuan Agong.

Artikel 121 Klausa (IB) memberi kuasa kepada Mahkamah Rayuan untuk

menentukan rayuan daripada Mahkamah Tinggi dan mana-mana bidang

kuasa lain yang dibenarkan di bawah undang-undang persekutuan. 

Keputusan Mahkamah Rayuan boleh dirayu ke Mahkamah Persekutuan. 

Perkara-perkara lain berkenaan komposisi dan bidang kuasa Mahkamah
Rayuan dijelaskan dengan lebih lanjut dalam Akta Kehakiman Mahkamah

1964.



MAHKAMAH PERSEKUTUAN



MAHKAMAH PERSEKUTUAN
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