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 چکیده
كشور مالزي مر مماه مرلز مال مسالويادمر مراه  مانل دمسالو مكامولملرومم الوين مرالممسالوييمر مسالممكشر غموام   ممممممم

 ظلادمحقرقدملمكنفه مابتندموهمآارم مال مساليادمس  غمواملسالطامسشغللمسالممرلز مترالطم لزبمكشر ال مساليادمكامرس س م

وهالتل نلملماللطامطرال دما تمكشر مايور موهمسالممالهمانمملم فرذملمتهلالجم لالههرال ماهالريمسالممرلز غملسا م ظلادمكنفه غم

ممر مسالممالنست مس هل مكهرغمسالم قشمساللالدموامآالنم ظنه:مكلاممالالو  مننل هامرهنام يدمترس متل ملموررال مشهالت مسالييم سم

ايور مرسر م شوو  مسالوو ملم لالههرمكنفه م ل رشووتامكلاممالموهمآ متهان مرسر مشوو  مسالوو  مر مسالمم رشووتل موامسمت وول موام ظليمم

محقرقدمسالممكشر موهرسمتامغمالنست مكنفه ممآ مار رما سقاملمساتل م ظهمقهس مادمرنهر 

م

مممنفه غم ظليمحقرقدمالزي غمساليي ع سز مكمکلید واژه ها:
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 مقدمه: 

ممشماجيسمكامواملالنلامر الل مننختهالممقسي مآالنلملماتشهلمسممرلموالزي مكشر  مسال مر مشهقد

كاموامزحلظممسال «مشباماياله مالزي غمشباماياله مالالالل»دمتقسن مش  مسال  مالزي م هودمكاماتهلفمواموانر

لمواملالنلامالكمرذ ملماتبهمكامرلانممولمس تبلطدمر مانربممسال مشيللمولمتلاللن ما ماهماهمممانندغمر م

سال غمولماياله مالنگلور مر مس تبلطمسال  مالزي مشهقدغموخشمشيلزدماياله مور  ئرمسال مكامر مانربمولم

مس  ل ي ما ماهممسال ملمر مشهقغمانربملم هبمولمولرشلادموهل ئد 

ش  مر م رصملاررمولرشلادملماللطن مر مشباماياله مالالاللغماللطن مر ممتهالممآال ال مثب ونلوهمق اليد

ر ممم1لمزيبلورال گم1اللطن مال گمكلالركلمترس رهررمكامسممايلامادانير موهادم11سالممكشر موامال ةم

غم15ال مسلزنةمال ةم سم ليموهر مر مراام3ر مكي تل م1لموممومم6ر موهسكم5گل گل س لمرلم4لم نيموهلسسم8ك س

كامسمماياله مم11سممرالل مولزيبل گم9مطن مالالكلمتح ماللطةمرلرال دمكامواملالنلةمشلايسر م)ول ساسرس س(الل

  مكامالالكلموامعنرس مولالتخ مآ موهريال  مشمرذس  مش  مولمسالممالنگلور مساهلم مآا  موررغموننل م11تيلالك

ماح لر  ماللطل  موررغ مانرود متلاللن  مالزي غ ماياله  مشبا مساهلم غ مكا م س مشهقدمم11م)ولتل د(س  ماللحل ل

تح مكنتهلمرسش  مسالمملضتن مونشمسممالكمال  مسرساامرسش ملمر مسالمما تممال غمسالييممغال الرالتهس

ماجيع مسم موسنل   مالالكلر  ممال  مسالم مر  ماللف   م فرذ مالالالل مسالمممغسزجيساله ممال  مآ  متجل   مون   ونتهالم

مسزجيسالهمورر اجيع

غماللطن ماله  ملمس   ماللزةمالالكلم1511المر مالللموهتقلزدمولموامرال مرهفتمملمت هفمالالكلمترالط

ملمولملرممسالم مكلاپل مر مموامولالل م الن   موررغمآمهالمماللطل مآ غ مول ساسرس س مسالممرالل غ كامسلزنممولرشل 

مورر ر مآ جلما مرس مفل دم سملرسعمرف  مالهدمسمموسهال مل موت مسمماهگمو  غموامشيللمشباملممالرالتهس

 حلمسقلا ممغل موامانربمشباماياله مرالگه ف ملمر مآ جلماللطن موهسكم سمتشهنلمرسرملموسهاياله مالزي م

م يررملمآ جلم سموهس محهرا ملمسرساةمرذ س معيهموهريال  

                                                 
1 - Langkasuka. 
1 - Lembah Bujang. 
8 - Kedah. 
4 - Beruas. 
5 - Gangga Negara. 
6 - Perak. 
1 - Pan Pan. 
3 - Kelantan. 
9 - Paramesvara. 
11 - Palembang. 
11 - Temasek. 
11 - Patani. 



3 

ر مالالكل(غمالم)وت مسممالقرطمالالكلغمالامقريملمال موهمالهمكنتهلمرذ رل مالالكلم يسعمرسشتن :موهتقلزد

 دموررمكاملاترقممش غمآ ما ممام1611كاممسالممانلمعلتمرهفلًمر مالللممل ننم1 لماللطل مآالام1اللطل ماراه

موهالتل نلموت مسمماتلا ةمآزيل د موامرال مرهفتن   الم)كامولماللطل ماراهماتح مش  مورر  (غمكنتهلمالالكلم س

موامرال مرهف ملمتلمالللمم8س گلرمومرلچغم1311 ايچنل مرسانةماللطةممررم سمم1316كنتهلمسالممالهمانمم س

مفيسالشمرسرملماللالهمانلطقمشباماياله م سموامتسلطممررمر مآل ر س

ولم ل مرسر مانگمانل دمرليملمسشغللمژسومغمحيلال معيرادمان مسالتقيلماستتيهستملمرللمسفيسالشم

ملسقتاغم مسالم ماتتلقب موخشن   مق  تمالهع مرالگه  ماهالل  مسالم مساهغ مسالم موه محيلال مكير نس  اللف مل

ورر  مكامولماخلزف مش ال مم4«ستحلرالةمالالالل»ال ممررملمواملالژ متشهنلم لااوهساهس مالمر مر رموهالتل نلالد

مل ةمتل الخمونرال  مالهس جليغمسالممشباماياله مر ممالغماترقممش ملمعيلدمش  مسالمموه لااموامفهسارشالالالد

حلقمزولم ليمف  سالنر مالالاللموامسالتقيلم الن ملمر مسالمممال مر مرسال مالنگلور موهس مسم1951آررال مم81

موامسالممرلز ماستقلمولماخلزف مزن  مر مآ ممال م رمش  

ف  سالنر مالالاللملماستتيهستموهالتل نلم»ولمالرةمم1968الپتلابهمم16ف  سالنر ما ال مابتندموهمسال مالزي مر م

ال م لاگذس  مش (ملمالل سلسكمتشهنلمش  موت مسممشر شم5التندمالنگلور غموهل ئرمشيلزدم)كاماج رسًمواماللول

غمالنلال مسقت لر ما ال ملمانلقشامس گنيموامق  مسفيسالشمالن مسقت لر م1969 مسالممالهمانمموامالللم ژسر مر

ستخلذمم6سفهسرماحلدملمورادموامعنرس ماخلزف مولمرالگهمرهلانل مقرادمواملالنلةم خس ملمالهمتر معب سزهمسق

ننل انمم خس مم1 غمالزي مر مرل ةمالالتنهمومماحي91لمسلساللمراةمم31لملس رمعيلمش  مر مسلسالطمراام

واملسالطةموحهس مالزدمآالنلغمم91س م سمتجهوامكهرملمر مسلسمهمراةملمالهمالزي غم ش مسقت لر مقلولمايحظا

ركتهمالالتنهمكامرل س مت   مطرال دما تدم سم خس ملمالهموررغمم1118اتحيلمشركمعظنيدمش  مر مالللم

مولم شس مش  م3وام فعماشلل ملماتلل ممررغمعب سزامو سل 

شررمكامايتلًمالكمتقسن مادم11ال مف  سللمالهمانمم9تنهدغموامرلمقسي مساللالترزري موامزحلظموالز

س  مران  موامطر مكلدماللمر مساللز ملمالامقليهلمف  سزدمتشهنلمران ةمشبامايالهةمالزي رلز م سمتشهنلماد

                                                 
1 - Johar. 
1 - ACEH 
8 - Anglo – Dutch. 
4 - Malaya Unon. 
5 - Sabah. 
6 - Tun Abdul Razak. 
1 - Mahatir bin Mahamad. 
3 - Abdullah Badavi. 
9 - Negeri. 
11 - Wilayah persekutuan. 
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مساللز م1رلمساللز ملمالكمالهمانممف  سزدملسقعمر مالزي مشهقدماك مسالمماللمر  ماراهغمك سغمس    عبل تن مسم:

م9ته گل رم3الي گر غم1اللولغمالل سلسكغم6ورالملموننل گغم5وهزنسغم4ولانگغم8 جه ماليبني غم1كي تل غمالالكلغ

ملم نلالتلًموهسك 

الموام مول مسكثهمالزياللالدرولالتخ مسالممكشر مكاماتيرالًمم11ال مف  سلمعبل تن مسم:مكرسالالاپر غالهمانم

م11مكامولالتخ ملماهكيمسرس  مسال ملمالورس  م11شرر؛مورتهسالالل ماد لابهرمKLرر تماختلمم

لك غمال محران مكاموامزحلظمالنلالدمالالاللالدايتن مالزياللالدم سمرهلانل مقرادمماللر متشهنلماد

شر   ملفقمقل ر مساللالدمسالممكشر غمرالمم اليدغمسالييمسال  مح لرمالكمننل يمايتن مسكثهال م سمشلالماد

كنن  مران مكاموامزحلظمتل الخدم قشمانيدم سمر متجل تملمولم رل دمسالفلمادهنلمادالمتشكشر م سمننند

مشلالمادم%11تلمم1ال مان  متبل مح لرمالزياللالد س  مسممان لغماسليل غموررسالدملمشر  ملمسع ايتن م س

المهالتل نلالدالمواملالژ موس   مس لولالدالمسممس لولغمملل انل اغمكيبراناململالتنلياسنحد موامعيل غمرالگهمالزياللالد

ال مسرهمس  ملم نيموهتقلزدس  ملمر مسالممرالل مالهندمريال  كامولمال  رل مع همسالتتيل مسالممكشر مر مالزي 

الغمولمال  رل مونلان رل مانگمس الملمكيبراناس  ملمولالمه غملالتنلادال ماللكممالزي معهبس ملل انل ا

مس   س  ملمر مسالممشباماياله مسقلا مريال  ان مرسر س  مكامفهس م سموهمقهس متهلالتنلي

م%11ننندغمم%11الالالدغمم%65س مكاموامرر ام18س منن م ژسر مسال غوامزحلظمفهانگدغمالزي مالاتا

شر  مكاموامزحلظمالنلالدم نيمق  تم سموامالمسكثهال مايتن م سمشلالمادوقنةم ژسرالغمالالالدم%5ان  ملم

المح لرمشرر مننندسال ملممول مالدمسالممكشر م نيماحسربمادم14«الالالد»شل مرال مرس    ممول ماحلد

موررسالدمسممفهقامالالالل لغالكم وعمايتن م سمر موهماد س  ملمسممتننلماللماسنحدم16تلئرالس م15رنه  ملمعي تلً
                                                 
1 - East Malasiya. 
1 - Malacco. 
8 - Negeri Sembilan. 
4 - Pahang. 
5 - Perlis. 
6 - Pulau Piang. 
1 - Saravak. 
3 - Selangor. 
9 - Terenganu. 
11 - Kuala Lumpur. 
11 - Putrajaya. 
11 - Labuan. 
18 Human Rights Undermined: Restrictive Laws in a Parliamentary Democracy, Available at: 

http://www.amnestyusa.org/countries/malaysia/document.do?id=5BFC2DBF2CECDB528025690

000692DB0 
14 - Bahasa Melayu. 
15 - Mahayana Sect. 
16 - Taoist. 
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 مكامكنن  مان اللوهمر رس   ملمتهل مادم5لمتئرنرم4الكلم8كل تر نيغم1/مفركنمغ1ال مننندم ظنهماركنممزنجا

س  مكامواممول متلانلغمال مان لغمسممان مشهقدس  غمعي تلًمتلانلر مر ر مايتن م سمواممررمسمت لصمرسر 

ال موي رتهماللحلم هودمشباماياله مم  ردمكنن ملمسكثهال مر موخشلمان  مرحب مادم1الالاللاليم6تلرررغ

مكنن  ماد

(مسالممكشر م1(ملمع سز مكنفه )1حقرقدم)مولمسالمماياغموامر بللمسالمماخت هغمكرششمآ مسال مكام ظلي

 ار رما سقامقهس مرهفتاملمفهسمر محللموامسايللمولم ظليمحقرقدملمكنفه مكشر ال مغماقلالسامرهرر 

                                                 
1 - Hokkien. 
1 - Fukien. 
8 - Cantonese. 
4 - Hakka. 
5 - Teochev. 
6 - Telugu. 
1 - Malayalam. 
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 ساختار حقوقي -1

امومغكن ملموامعنرس محهرا ماللطنتدمابتندموهمقل ر مساللالدالزي موامشنر مراههسالدمول زيل دمعيلماد

الل گمر موهترس مم1رهرر سرس  مادمغ موهترس مآرر گموامعنرس م النسمكشر سعلدمحضهتمالل گمرملالنلا

بمكامواملالنلاماللطل مو س جلمان ر-آرر گمسممانل مالهدمسمملسزنل م سبدم امساللز مرلز مف  سزدمالزي م

موهزنيغمك سغموهسكغمالي گر غم جه م: شنن  مسالممساللالتاللزاموهمس الهةمق  تمادم5وهس مالكمرل ةمم-شر  اد

لملم مر مساللالتمرالگهمالتندمالالكلغمورالئروننل گغماللواستن مبني غمارار غمولانگغمته گل رملمكي تل يال

الل سلسكغم النسمساللز غمالل گمر موهترس م جه ماللمحلك مساللز مسال  مل موهس مرل ةمننل ماللزامسممالر م

مشرر ولرشل م)الل گمر موهترس مآزر گ(متتننمماد

مومقل ر مساللالدمف  سلمالزي موا سن مقضلئناملماجهالامتقماقنناغمقرةمنملضرحمسمتنل ملمق  تمف  سلم س

م1سفت  كن  متفهنكمقرسما مر مالط مف  سلملما مساللز مستفلقماداد

تهالمماقليماللطن (غم النسمعلزدمالزي مسال  مسعلدمحضهتمالل گمر موهتر مآزر گم)ولرشل ماللمعلزد

م مل غ سالوهالالسر  غ ماهمعيلما لحبملماي يم)ايسه( موت مسممل مرلانممق  تمعلزنامسال   ويفلرلا

م)وامايمارضرعلتمآشنلالدمكامر مآ مل غمريحن مشخ دممغحهراتد  لشدمسممق  تمولرشل مسال مسال

لش ملمواموكن  متتننمم خس ملمالهمسممايلامسمتنل ستمسلمادل مولماشر تمول زيل ملمكلوننامعيلمادمغرس ر(

محت مول زيل غ محقمس حيل ماشر تدم خس ملمالهعيل غ معنرس مماللمدموهميفم ظه موا مرس ر  م ني ولزتهسم س

ملالتگل ملمنشيةمع سز غمولرشل مقضلتمرسررل مف  سزدملمرسررلانل معلزدم سمونلموهماشر تم خس ملمالهم

مكن  الملمآالنمم الن ردماشهلحامر مقل ر مساللالدمف  سلمتتننمماداطلوقمولم لالا

ل مكامواملالنلامرسررمداجلمستملمسالتينللمر م رصمتيلادماهساليمولرشل مسمتنل مسعطل معفرغمتتلنق

رس ر ممغس  م سال مف  سلمكرسالالاپر ملمالورس م الن ردمش   ظلادملمايةماهسال مس تهلبماللفتامر مالهمانم

حلك ماللملسزدماهمساللز م نيمر محرمةمتح محلكين ممررمسمتنل مسعطل معفرغمتتلنقماجلمستملمسالتينللم سم

يلادماهسال مس تهلبماللفتامر مآ مساللز مرس ر موامعيل مولرشل معفرماشلوندمر مورالئرموننل گغمر مم رصمت

ال مف  سزدمكرسالالاپر ملمالورس موامعنرس م النسماذابدمر مسالممساللالتمايكلغماللولغمالل سلسكملمالهمانم

مكن غمر مرر تدمكامعفرم ساعمواماهيمعلناماذابملمرالممسالييمولش  سعيللماد

م

 قوه تقنيني -1-1

نل مالملمتنفنذمايالنام سمرس ر مر مالط مف  سزدغمسمتر مالزنلتهقرةمتقننندغمسمتنل ملضعمقل ر ملم نيمولالمو

)اجلسمملمرالرس م سكنلتم)اجلسمالنل(لضعمقرس نممواماجلسنممتح م اللال مولرشل ملماتشهلمسممرالرس م گل س

 فهمواملالنلاماجلاعمم16همآ نلمواملالنلامولرشل غم فم41عضرمسال مكامم69 ماجلسمالنلمرس س مسال م يلالن رل (

                                                 
1  Malaysia,At:http://jurist.law.pitt.edu/world/Malaysia.htm 

1 Government Information, Available at: 

http://www.geocities.com/malawakilzagreb/malaysia/government.html 
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تن  ماجلسمالور ل ماسملممشر  ملمالامعضرمرالگهم يلالن  مالهمانننل مكرسالالاپر تقننندمساللزتدمس تخلبماد

موهساللسمس تخلولتموهريال  ماد عضرمسال  مس تخلولتماجلسمم151شر   متت سرمسعضل مآ م يلالن رل متيلالً

ممولالستدماهمونجمالللموهريس مرهرر ماهمساللزتدماقنمغرا سكثهال مآ م سمتشهنلماد يلالن رل مكامسحيسبمولم

ندمونممشررغمرس ر مترمالعمق  تملمسمتنل متقننلسح ملمتكماجلسدموهس مس تخلولتدمكاماهمونجماللزاموهريس ماد

 مسحهرا مف  سلملمساللالتمر ما للم ن مقل ر مساللالدمف  سلمآ مكشر ماقه مش  مسال ملماتشهلمسممزن

مارضرعلتمسرلدماقه مر مزنس مسمتنل ستمحهرا م مساللز ملمسمتنل ستماشتهكمسال   سمتنل ستمف  سلغ

متجل تغمرنت غم مسار مالزدغ ملما  دغمشنهل   غ مسانن مرسملدغمحقرقمايس مسار ممل ادغمرفلعغ ف  سلغ

مانمغممالكملمالالدم ظنهاهساليتملمس تبلطلتغمون سش ملمكل مسال ملمر مفنهال مسمتنل ستمساللزتدغماقرزا

لمساثللمآ مرنجل   مش  مسال  مولالمه مر مم…كشلل م غمانگل س  غمحهرا ماحلدغمحقرقماسليل ملم

م فل ممزنس ماشتهكمحهرا مف  سزدمساللزتدمكامريحن مقل ر  ماسلئلدم ظنه رذس  ماهرل مآ نلال غ

م وامنش مادممر رم الي مشنه ملمكشر ساتيلعدغمور سغمحيلال مسممحنلتملحشملموه لاا

م

 مجلس فدرال و عملكردهاي آن -1-1-1

 مجلس فدرال -1 -1-1-1

هنلمتشوامرعرتم سمول زيل مم ولالمسال مكامولرشل متننلمرس رمكامقل ر مساللالدمف  سلماقه مادم55سرلم

مس حيلمول زيل مسفيل موهسالمغم يلال ملالسام س مادملسرذمغوامل مسمتنل ستمملردمر موامتترالقمس  سمتممالل

ال مونممآمهالمم شس مم6ولرشل موامقل ر مساللالدمر مرعرتمول زيل مر مظهفمغمنل مرقنقمكليامواماتم1  يلال 

م1شرر ر مالكمالساملممال ماقه مش  موهس مسلزنمم شس مر مالساموت  ماتتن ماد

 لممقبلمسمماهمالساممال دمكامر مآ غمالساموهريس مم13وهس ماجلسم يلالن رل غم النسماجلسمح سقلم

نهمرا  مترس  متل الخماقه م سمتغنللغم النسماللم لالبم النسم)اشلل (ماجلسمادحكن  مواماهمادشررم سمتتننمماد

رذس  مر مالزي مسال  موامايممال دمكاماجلسمونشتهمانحلمش  ممتهالمماهاعمقل ر اجلسمف  سزدغمعلزد

تلزن مكن  معيرادمفس مونجماللزامسمممال مسلزنمم شس مآ موت مسممس تخلولتمولش  مول زيل مولالستدموهس مرل  

 لممسمممال مم61رهررملمر مظهفمواماحضمستيليمرل ةمونجماللزامايور غمول زيل موامطر ممرركل مانحلماد

س حيلغمس تخلولتمعيرادموهس مس تخلبم يلالن رل ماجلسمولالستدموهريس مشررملمول زيل مسمممال مس تخلبمكام

مشهنلمالسامرعرتمرهرر  لممسمممال مس حيلم نس غمولالستدموهس متم111ونشمسمم

م

 عملكردهاي پارلمان -1-1-1-2

                                                 
1 Constitution of Malaysia, Available at: 

www.eur.nl/frg/iacl/armenia/constitu/constit/malaysia/malays-e.htm 
1  Constitution of Malaysia,At: confinder.richmond.edu/local_malaysia.html 

http://rds.yahoo.com/;_ylt=Akv_WJMCO8jo3HWG3NqqOkxXNyoA;_ylu=X3oDMTE1OTQzOXM4BGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMgRzZWMDc3IEdnRpZANPT1A1XzU-/SIG=12bbq731p/EXP=1127681224/**http%3A%2F%2Fconfinder.richmond.edu%2Flocal_malaysia.html
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وامال ن مقرةماقنناموهس محهرا مف  سزدغمول زيل مقرس نممقلولمسعيللموهس محهرا مف  سلموامطر مكلدم

موهساللسمالملمايالناالزنلتم كن اللمر مالطحدمكي ملضعملمسار محهرا م سمكنتهلماد ال مف  سزدمرهفلً

للغمترس  ماطهحمرهرر مواماهمحشررغمادرر امكامر مشهلمقل ر مف  سزدمتهالن مادم سمتنل ملمارسممول زيل مآ

المرهفلًمتيلادمر آا مالزنلتدماطهلحامولالستدموامميس اغمرن لقمالهالالةمف  سلموهرسم مشررملمتيلادمايالنا

هكيمستملمتيترس  مرلر مشرر مايچننمغمول زيل موامعنرس مانيرهر موهس مس تقلرول زيل مادمسالم موهساللس

آل ر مر ممال ملقرعمرهررملمسممسالممرر اماسلئلمحيلال موامعيلمادعقن ةمعيرادموهمسار مالدمتلقدماد

مس  الشا متقلول مالنلال انلمعلتمل مول زيل غ مر  ملمال مايسلم معيراد مقهسئ معقن ة محهرا مول مسعيلل مل ال

مرهرر ايلانگماد

ماسرلزن  ماؤثه مل مكلال متتن  موه مول زيل  مقلولن  ملمول محقرق مل مساللالد مقل ر  مآ غ موا ماحرزا ال 

المواماهمكن  مسالمما ر ن ال مول زيل دمو س ملسرذس مادال محقرقدمملردمتح معنرس ما ر ن ا ر ن 

مشرر اجلسموامعنرس مالكمكلمر ماهمعضرمول زيل مسعطلماد

مغ ه تمانحشرر ماهك سيملسح مكنتهلمم ظل اختل موامتنظن مآالنمملمتشهالفلتممررشمادمغاهماجلس

وهمآالنمم الن ردممررشغمسعتبل مر ماهمرسررل مو ل مار رموهالشمتهرال مقهس مرهفتممسال ملماهماجلسم

م68سرلمم4الماللمترانمموامآ ماجلسماجلمستم يلال  ملفقمون مترس  مسعضلالشم سمواملسالطةم قضما ر ن اد

مال مكنفه ملما  د ردغمسعضل مول زيل موامرر تمفهر ماستحقما ر ن مسمم الن1قل ر مساللالدمف  سل

ملر م رصمت ينيلتمستخلذ ماللماهم س مس سئامش  مواملالنلامآ نلمر مول زيل ماستن ملما ر ن ماشلوام

المهالدحيودمكامسكثهال مكم كن الهسل مسممعيلههرمرالگهمسفهسرموهساللسمسمتنل ملمارسمماهماجلسمحيلال ماد

لالستدمومغال سال مسكثهال مر ماجلسم يلالن رل موهرملمقلر موامحهيهس دمولمحيل سمر مس تخلولتمعيرادماد

رلز م سمتشهنلمو ا  م النسمحيبمسكثهال مكامسعتيلرمسكثهال مسعضل ماجلسم يلالن رل م سمكسبمكهر م

مغسال غمولالستدم خس ملمالهم سمس تخلبم يلال ملمسرهمل منننممسعتيلر م سمر ماجلسم يلالن رل مسممرال مو ا 

ملمس حيلماحلدم سمسممولرشل ممرسالتل مشرر المكن مولالستدمسالتتفل مكلوننام سمتق ال 

م

 مجلس سنا -2-1-1

عضرمآ مواملالنلامولرشل مسممانل مشنهل  س دمكامسممانظهمم41عضرمسال مكامم69اجلسمالنلماتشهلمسمم

مل اسالشل مم التمعيرادماتيلالي مس جليمرسر ماللمرلادمان مر محِهَفغمتجل تغمرنت غمكشلل م غمفتلزن 

ت (م يلالن  مس  ماللمآالر م)وذالهسالدماستال ماختلفدس  ماللم يلالن رل مسقلن ساتيلعدموهرسشتافهانگدماللمم التم

رلمعضرمآ غم يلالن  مالهمانممف  سلمكرسالالاپر ملمالكمعضرمم1شر   س  غمس تخلبماد مانفت مورانل لو 

                                                 
1 constitution of malaysia, Available at: 

www.helplinelaw.com/law/malaysia/constitution/malaysia01.php 
1 Government Information, Available at: 

http://www.geocities.com/malawakilzagreb/malaysia/government.html 

http://rds.yahoo.com/;_ylt=Avxrqwnzr951crtCgc9ydkNXNyoA;_ylu=X3oDMTE1OTQzOXM4BGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMgRzZWMDc3IEdnRpZANPT1A1XzU-/SIG=13fibkrvs/EXP=1127682384/**http%3A%2F%2Fwww.eur.nl%2Ffrg%2Fiacl%2Farmenia%2Fconstitu%2Fconstit%2Fmalaysia%2Fmalays-e.htm
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 يلالن ةمولقنيل   مواملالنلاماجلزسمتقننندمم16شر   موهس مقليهلمف  سزدمالورس م نيمواملالنلامولرشل مس تخلبماد

مكنن  ماهمرلم النسماجلسمترالطرلمالنلتر ماتهفدمادمغشر  غمننل هاماهمعضرساللز مالزي مس تخلبمادم11

شرر مالللموامولالمادم81اللزاملمم81شر   معضرال مر مالنلماح لرموامشنهل  س مسعضل ماجلسمالنلمس تخلبماد

مشرر تأثنهمس حيلماجلسم نس  مالكمالنلتر موهس مالامالللمو الممالي مريل ر مادمحنلتملمم  ردمالنلمتح 

ت سرمالنلتر ال مسفيسالشمتم: ظنهمغول زيل مواملسالطةمقل ر مساللالدماختل موامستخلذمتغننهستدمر متهكنبمالنل

نلةم أ ملالمكامالنلتر المواماشهلطموهمسالممغس  تر الامالنلموامس تخلبمش  مواملالنلاماهماجيعمتقننندمساللزتد

م س تخلبمشر  مغانفدماخفدمس تخلبمكنن رل ملمكلاشمتت سرماللموهكنل  مالنلتر ال متتننممش  

م

 مجلس نمايندگان -3-1-1

اجلسم يلالن رل موامطر مكلالمس تخلودمسال  مالخنگرملماشلل مالخنگرمواملالنلاماجلسم يلالن رل م

ممل جمسممعضرال ماجلسم  غشم تخلبسالمشهسالطمملردمر مقل ر مساللالدموهس مالخنگر مسمغشررس تخلبماد

 فهمس تخلودمم131 يلالن رل ملاررمرس رمكاموامارابمآ مفهرموهريال  مش  موامعنرس معضرماجلسموامعيل م

اللزاملموامولالمسال مكامعضرماجلسمالنلمم11رهرر معضرال مر ماجلسمايور ماح لرموامشنهل  س متلقدماد

ولملاررمسالمغمس حيلماجلسمقبلمسممسالمممال مولماشر تمولمتهغمونجمالللمسال م نيم بلش  محنلتماجلسمولالنم

مسممسمتنل ستمولرشل مسال  مغلماله خس 

م

 قوة قضائي -2-1

قل ر مساللالدغمسمتنل مقضلالدمرلز مف  سلمر مرسررل معلزدمالالاللملمرسررل معلزدمم111سرلمم1لفقمون م

لئناملسا مشرر مقرةمقضه مش  غملسرذس مادتهمآ گر امكامواملالنلامقل ر مف  سلماقوهل ئرملمرسررلانل مولالنم

سمتنل ماحلكياملمتتننممارضرعلتمكنفه ملما  دملمسعييماشهلعن ماهمرر امسعيللمساهسالدملمقل ر دمسال  م

ضلالنامسالممق  تمق يلال  موامعيل غمقل ر موامآ مق  تمتفسنهمقرس نممساللالدمف  سلملمساللزتدم سمتفرالضماد

تهالممرسررل مر مسالممعلزدا مسكنر مغرسررل مف  سزدغ1 ملسرذس مادمشرر كشر موامرسررلال معلزدملمعلر

 مساهس م سالتل مقلولن ملمترس لالدمسالممقر مرمر قرةمقضلئناغمزهرِم النسمرسررل مف  سزدمسال    ئنسمكشر مسال 

 جليمسطهفل اغمقرةمايور مولالستدماستقلمولش  مسالممساهمواماتنل مسالتقيلمقضلتمر ملظلالممقضلالدموامطر مود

مشل ملمسالتقيلمقر مقضلئناموامعنرس مالكم نلرملماللمال مسال  لظلالممقضلالد

م

 تعيين قضات -1-2-1

                                                 
1   Hector, Charles, Mahathir and the judges, The Judiciary during the Mahathir era, Available at: 

http://www.aliran.com/monthly/2003a/8g.html 
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لمالهم النسمقضلتمرسررل مف  سزدملمرسررلانل معلزدملم النسمقضلتمواملالنلةمولرشل مولمتررنام خس 

مغولشن د مساللالدمثلو ماشر   متت سرمقضلتملفقمقل رلموت مسمماشر تمولملسزنل ملمحلكيل مساللالتمتتننمماد

الكمرالتر ملمفهال متغننهماللو  مر محللمحلضهغمح سكثهمم اگذ ترس  مواملالنلامولرشل مسممسرهمنامسالممساهماد

مس    فهموهس ماللالملمالل سلسكموامسالتثنل مرلم النسمقضلتم3الزياللملممشباماياله م فهموهس م11تت سرم

م

 دادگاههاي عدالت -2-2-1

رهر   مرسررلانل متشهنلمادمر تهملمرسررلانل معلسممرسررلانل معلزدمغع سز رسررلانل مالزياللالدم

لالملمالزياللملمالهدموهس مالمشباماياله ملمرسررل معلزدغمالكمرسررل موهس رتهماتشهلمسممرسررل مف  سلملمعلزد

متدغارقالزياللمشلالمرسررلانل مشباماياله مالل سلسكم)ونشتهموامعنرس موهل ئر(مسال  مرسررلانل معلر مر م

مدارقتمسال  ماحلك معلر مر ماللولملمالل سلسكماتشهلمسممرسررلانل م)رسررل مك م س(رل ملمونگرزرس

الللمم13رفتاغمرسررل م رارس ل م نيموهس موياهل س ممالهمممغمرل ملمورادمسال  معيل موهمارس رمونش(ف لد)

ملاررمرس ر 

م

 قوة اجرايي -3-1

سالمواملالنلامكلوننةممغشرروامولرشل ملسرذس مادم89 مسرلمق  تمحهرا مكهر موهابنلمغالتندم؛قرةماجهالا

سزرسقعغماقليمعلزنامسالممقر موامولرشل مسال  ماهمعيلمساهسالدمفدمغرهررلم سمتح م اللال م خس ملمالهمعيلدماد

مسالملفقمسرلم ملممرس موامطر م نهاستقن مسال   حهرا مف  سزدم لشدمسممق  تماللطنتدملممرس ماستقنيلً

مسممسالمم لغمر مسالممقر متلكن موهم قشماههستنكغم النسمقر ماجهالاغم خس النست محلكين مر لمالهمسال  

 خس ملماله مكلونناملمتشهنيتمساهسالدمرلز مسال مكاموهس مس جليملظلالمملمعيلههرال مقر ماجهالاموهولم

مش  مسال  

م

 نخست وزير -1-3-1

ملماسل ئلمرلز مر ماقلولمولرشل م خس ملمالهموامعنرس م النسمساهسالدمرلز مر مقبللمتيلادمتت سرال

مشرر  خس ملمالهمسممالر م النسمحيبمسكثهال مر ماجلسم يلالن رل متتننممادم1اسرللمسال  

م

 تشكيالت اجرايي دولت -2-3-1

 هاسازمان  -1-2-3-1

مرلز  يلالن رد ملالنلا مرلزتدموا مان موه لاامغال ماتنرع مايةمر  مسعيلل مس ماللودمل مكنتهل   الي مل

كاممسالممس مح رلمسطيننل مسمهوم س  وهس مرالتنلودموامايةمسا سفمالزدمسالتقهس ماللفتامال مطهسحدمش  فتلزن 

                                                 
1 .Malasysian Prime Minister Acts To Consolidate Power, Available at: 

http://www.iht.com/articles/1999/01/09/malay.t_1.php 
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لالستدمر مومغاهورطاماللمال مولمس تطلفممرسا موررغملمالالشموام هادمحهراتدمقلر موامساهس مفتلزن م نلرالكم

م رصمالكماقرزاماؤثهغمالنستيلتنكملمر ال ماللال مرادمشرر موامعيل غمحهرا مسفسهس م سمر مان م

ال محهراتدماللمال مسرس ةمم ال مم التمعيرادمر مالطرحماختلممتتننمممرسا م يررلسرذس  موس 

مفتلزن  مو ل متخ نصمالزدموهس موهرسمتمموا مسالممررار م رصموم الالشم لقصممرسا مش )رلزتد( ة

تفرالضممال الملماسرلزن الغماللال اموهابنل م نلمال مالزدمر م سالتل مقلر ماللمتممآ نلموامس جليمفتلزن  نلر

ال مايور موهس متينن مم التمعيرادمر ممانناماللمال ماللو  ما مسكنر مش  مو س نلغمورراامسمت لصماد

مس    ماسرللر فل مساتيلعدغمسقت لر ملمسانن ملمقل 

مت مر  مال مشهنيتمسرس  محهرا غ مرول تيل ماللمال  مالتندملمس ءغ مسرلد م كم مالا مسم ملمرلزتد ال

للمال مسرلدغمتنظن غمكنتهلملمسعياللمال ممشرر مر مالط ملمس تدغمعيلههرال مال مقل ر دمتشهنلمادحنلت

مالنلال  مسالم مول ال د مالطرح مر  مكا محلزد مر  مسال   محهراتد مالنلال  نلرال  ماية مسعيلل موهس  لماال

س  ملماسرلزن مساهس ملظلالممت ر مش  موامتل  مشبامرلزتدمال مقل ر دموامزحلظماللاللمال مس   اسرلل

مسال  مآ نلموهس مرالتنلودموامآ ال مرلز 

م

 كابينه و وزرا -2-2-3-1

معلزد ماهملمالهمعن  استن ممتهالممانلتمر متشهنيتمسرس  مف  سللمالهس غ موه لاا  متنظن غ ي غم الرس 

عيلههرالالشمسال  ماتيرالًغماهملمس تمتح م اللال ممال محهراتدموام سب ِايلانگدمالنلال كنتهلملم

ال مان ملمالنگنمم سمس جليمكن  مر مارس ر مكاملمس تماسرلزن لمالهمسال مكاموس ملمس تم سمسرس  ماد

نل ممالهملمانشال مول زيل دمالل  ممرسا مش  مولملاررمسالمغماشلل س ملرا غملمالهمواملالنلاماشلل س ملمانشداد

مشر   ول زيل دماشيرلمكلوننام يد

موه لاا متنظن غ ال مرلز ملمتيلادماسئلمتح م الي ملمكنتهلملمايلانگدمالنلال عيلههرماهملمالهغ

ال مقل ر دماشيرلمآ موس ملمس تدمل مسال  موامعيل غمسالشل ماسرلزن مكنتهلملم ظل تم نلرالملمانلت

نهمال مروسفسهمسرس  غمرونهمكلمر مرلز مسال  ملظلالمملماسرلزن متهالملمس تم سم نيموهعن  مرس ر معلزد

ل مقل ر دماال م نلرالملمانلت الي غمكنتهلملمايلانگدمفتلزن الغموه لااكلمشلالماسلئلمر متنظن مالنلال 

مرس م اللال مرونهمل ةمرلزتدمسال  اراررمر ملمس تماهورطامسال  مايچننممسلماشلل ملمالهمورر ملمعن  

م

 هاخانهوزارت -3-2-3-1

مالنلال لمس تخل ا مسعيلل موا مولالخگر معلزد م نلر مرلانم محهراتدغ مسكثهمال  مسال   محهرا  ال 

 نلموهمس   مر مطرلمرل ةمحلكين موهالتلالمر مطرلمعيهمسالتثيل م)رل س متح مسالتتيل (متشهنلماللفتالمس تخل ا

  موهولمش  ممال ملم س ماهورطنلزن الملمس جليمفتال محهراتدمر مان مسعيللمالنلال الالاللغملمس تخل ا

لممشرراهورطمادموامالنلال مال مملصمتتننممش  مواملالنلامحهرا ماتيرالًمعيلههرال مالكملمس تخل ا
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ال مساتيلعدغمساننتدغمسالممم التمشلالمالهلالسمفتلزن مال مآ غمسعيللماستقن مم التمر مالاتامسال  

مترالتاملمرالگهمم التمساتيلعدمسال  

عي تلًمر مكرسالالاپر مقهس مرس ر معيلههرال مسالمممغرس س مماقهماختصمواممررمسال مكاماهملمس تخل ا

ال م ظل تدملماشل كتدمر مرلز ملمالطرحماح لرمالغم قشاغمفتلزن اقهغموام شتةم ظ مر مآل ر مالنلال 

شل مسالتخ سادال مسال  موامعيل غمسالمماقهالمر مقبللمارضرعلتماهورطموامتت  ملمتخلممسفسهس ملمانلت

رهرر معنرس مولالخگرس   مالكملمس تخل متح م اللال مرونهمكلمسال مكام النسمكل ان س مسرس  م نيمتلقدماد

مشرر كل موهر مادامرونهمكلدغموستامواماللالهملماح لرةملمس تخل امو

ملمسعيللمالنلال سفسهس ملانلت ال محهراتدموهحسبمال مكل ان  مان ربموامعنرس معلاي مساهس

مشر   الملموهمدمضرسوطمآكلرانهدمس تخلبمادن  وطبقا

م

 حقوق كيفري عموميبا تاكيد بر كيفرينظام عدالت-2

ماستحقمر م ظلي مفهر موا م الن  محق مع سز مل مالتندغ مس سل د؛ م سالتل متحققمآ ال  مر  ال مكنفه غ

 ملمان س غماجهاللاتهمآ نلموهس مس  الشين س غمعيقالالدمسال مكامآرادموامانظر مفن مآالل وهرنه  ةمآارم 

ون  مس تيسعدمتهالن م يرر مسال  مسممسالممانظهغمحقرقمكنفه م سمر م گل م خس معرسيغمآ نلم سملفقمالكمطبقا

لمالطحدمكي غموامحقرقمكنفه معيرادملمسمت لردمرالتامون  مادمرهرر مر مسالمماجللغموام لالههرمقل ر م

متلكن موهمحقرقمكنفه مالار موامسايللموه مشررملمسمموهرسمتمموامحقرقمكنفه رسمتامادرذس مالزي مول

مسمت لردمواملسالطامترالنعمرسانامآ غممرررس  مادمرهرر 

م

 حقوق جزاي عمومي -1-2

شررمكاموامتفسنهملموه الدماجيرعةمقرس نمغماقه ستملمقرسع مسطيقماد»اتيرالًغمحقرقمكنفه معيرادم

متأانمماد مسالممرر امحفدم1« كنن  ظ معيرادم س مر  متنرعمسزرسقعغ ملموهرسمتمموا مو ل متراا قرقمكنفه غ

عنلال مواممشررملم نيمو ل وهرسمتاماد«موي »ال موي م ظنهمالهق غمقتلملمساثللمآ غموامافنريمشنلالدممررمرر ا

مال مالميموهس متلوعمحقرقمكنفه مش  لمم ن ا«موياهل »سالممكاموياهل غمعلدمسال ماللماحي غمواماطلقم

مل مسال ملمسممسالممقبنل 

(ملمولالخم ظليمع سز مكنفه مسالمم1-1-1(ملمسالتثنلالدم)1-1-1المماجللغماسرلزن مكنفه معلر م)ر مس

مرنهر (مار رمت قنقملمساتل م ظهمقهس ماد1-1-8ال مآ م)كشر ملمرر ا

م

                                                 
مم– 1 ماللل مرلسمرا غ منلپ مرسرآفهالمغ م شه معيراد  مايس  محقرق مماننة م ضلغ مركته مغم1834 ر ونلغ

م 13صم
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 مسووليت كيفري: از مباشرت تا معاونت -1-1-2

تهرال غمتلممال دمكامالكماهتهبغالرژ مكنفه مشنلمتام شررملم ترس موهس مل ماسرلزنتدمسمم ظهم ظليمود

ع سز مكنفه مات ر مش غماسأزامرس شملمولالخمانأتمساتيلعمر مقبللمل مافنريم خرسا مرسش  مر مسالمم

لزن مكنفه مرننس ملمعنلرهماتشهلةمآ مك سيمسال غمواماسأزةماس«موي »قسي مو ل مل لرموامسالمموحثمكام

مشرر (موهرسمتاماد1-1-1-1«)اتلل  »م(ل1-1-1-1«م)ابلشهت»وياهل مر مقلزبم

م

 مباشرت -1-1-1-2

رلزن مكاملسا ماس«مشخ د»ولالستدمترالطم«م ورر » ليم نن غمعيلم«م ورر ماللمرالگه »سرهمالهق م سم

وامال ر ال ممتتلقبمتراللتح نلماللمرالگه ما» سم«مكيابهرس  »كنفه مشنلمتامشررغمرر تمرنهر؛ماللمسرهم

ماتقلبل ا معيلم« متح نل»ونلان غ مكامر ماهحلةمساهسالدمويةم« مسالممسفهسرم موهال   مس جلي ولالستدمترالطمكسدموا

سمس نلممس  غمر محقرقمكنفه غس تهلودغم قشماستقن مرسشتاملممررمر معيلنلتمساهسالدمآ نلمعن همفتللمورر 

مشرر اللرماد«مابلشه»تح معنرس م

ونشمرفتاغمفهرماهتهبماهيغمتننلملمالكمتناموامونشرسمموي م فتاملمآ م سماهتهبمرهرال  ممال ر م ير ا

م يلال ملمرلماللمنن م فه مر معيلنلتمساهسالدموي سفت مكامتت سرمسالممسفهسرمسممالكم فهمتجللممادرل مستفلقماد

شررغمداللرم ي«مابلشهس »ر قم ههر ملمسممآ نلغم«مابلشه» يلالن  مر مسالمملضتن غمرالگهمعنرس مسالفل م قشماد

شر   موامعيل غمرل مفهرماللمسفهسر مر مسالمموي م ليمرسر ماد«مشهكلء»لمايةمآ نلم«مشهالك»ولهاماهالكمسممآ نلم

  موامرهررمكامر مون موتسطيقماد«ماتلل »فهسالن مس تهلبموي غم قشم نهاستقنيدمرس   مكامو س نلمعنرس م

مشرر تف نلمو س موهرسمتاماد

ترس منننممسوهسممرسش مكام لالههرماقنممالزياللالدم ظنهمسكثهمامآ چامكامسمم ظهمرذش غمادولم گلادمو

مسال ملمسم«مشهالك»لم«مابلشه»قهالبموامستفلقمقل ر مرذس س مر مسالممراه ةمانل دغملسا مافنرادملسح مسمم

مسالممانظهمتشلوامس  الشامتقننندمالونممسالممكشر ملماقنممكشر ال ملاررمرس ر 

م

 اونتمع -2-1-1-2

«مشهالك»لمم«ابلشه»سزيللغمر م رصمافنريمشنلالدمآ چنل مكام لالههرمستخلذ م لزبمتلوتل محقرقمونم

 يلال  مولمتلمح لر مقضناموامشهلدمرالگهمالر ماد«ماتلل »تلمح لر مالهسل ملماشلوامسال غمسالمر م رصم

شل م سب موامل مستخلذ س  غم لالههراسالممترضن مكاغماهنن مسالمم ظليمالمرس س مافنرادملسح مسمماتلل 

 يلال  مر مون مونشگفتاغموامابلشهمسشل  مرهرال ملمعن ه مفتللماتهفدماتلل مر ماقنلسمولمابلشهماتفللتماد

لم قشممكنس «ماتلل »رهرال مكامر مالنل الر معيلنلتمساهسالدغمولمالگهمسرلدمشنلمتامش  مسالمر مسالممانل غم

كن غمنلالدغمابلشهماللمشهالكغم قشمسرلدم سمولم مادل مننس ؟مآ مرر امكامر مالنل الر مس تهلبمفتلما

شررمكامحسبمالنل الرغمسممع اشغمع يمالميمآال ملمسمملاررشغملاررمالميم قشمفهعدمرسر ماد«ماتلل »وام

شررم نلال  مولمسالممافنريغمحسبمشهسالطملمسلضلعملمسحرسلمقرعموي ملموياهل غمرل مر مالنل الر ماهيمظلاهماد
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 يلال ملمو ل مشهك ملمابلشهتمر معيلنلتمساهسالدماهيغمءغم قشمفهعدم سمولم مادلمر مكنل مابلشهماللمشهكل

م يلال  واملالنلةمسويس ال مملصملماتنندغمفهسالن مس تهلبموي م سمتسهالعملمتسننلملمته نبماد

ولمسالمملرمغم لالههرماقنمم سب موامل مسممانظهمولالخم ظليمع سز مكنفه ماتفللتمسال  مننل هامرل م

 سممشر  ملمرل مل تهمسممآ نلموهس مل مات ر مادرس ن ملماجلمستدممفنممبلشهماللمشهكلءمادل م سمتلوعما

قل ر ماجلمستمساليادمكشر ال غمم116استقلململسا ماجلمستدموهسوهمولمآ نلمادمرس ن م مر مسالممانل غملفقمالر م

تلل غمح سقلماجلمستمر مرر تدمكاموامرهسح مواماجلمستماتلل مر مقل ر مسشل  م ش  مولش غماجلمستما

 ظليمع سز مكنفه م»ر م«ماتلل »رهررمكاماقه مر مقل ر موهس مايل ماهيمس تهلودمسال  مزذسغماشلا  ماد

كشر ال مونهلم لالههرم خس مونشمرفتامسال ملمر مسالمملضتن غمسرهمفهرمابلشهغماهتهبماهيم شررغمولم

للمس تهلودمل ماستقيًملسا معنرس مشررغماگهمسعيلرممسعيللماتلل  ماتلل غمل ماستحقماجلمستم يد

مرهررم اماتلل  اجهال امولش مكامر مسالممحلز م نيموامعنرس مابلشهمتتقنبماد

م مر مك مايسالدم119اقنممالزياللالدمر مالرة ماجلمستماتلل م س سشموهميفم لالههرماقنممكشر ال غ

وهس مآ ماهيماقه مش  مسال غمولمرس  مكامرر تمتحققمس تهلبماهيمر مسثهمعيلمل غموهسوهمولماجلمستدماد

سالممشهطمكامر مانچمقل ر مكنفه موهس مل ماجلمستمنننممعيلدماقه م ش  مولش غمزذسغمقل ر مرذس مالزياللالدغم

 مرس رنهرملموهس ماتلل مايل ماجلمستدمافهلضمادعيلماتلل  م سما س مسممابلشهتماللمشهسك مفهضماد

دمكنفه ماتذكهمسالمماسأزام ش  مولش  مونلوهسالمغمر مولر مساهمكاموهس مابلشهماللمشهالكغمر ممال دمكامقل ر 

ملما هحمر مقل ر مكنفه مونش ونندمفهضموهمسالممرذسشتامش  مسال مكاماجلمستماتلل موامرر تماجيس

شررملموهس م الالدمسمماشهلمفق س مسشل ةمآ موامسالممساهم ظنهمقل ر ماجلمستمساليادمكشر ال مكامالر ماد

(موهس مآ مسشتل ماللفتامسال  مر ماقنلسمقل ر مايور مولم119س ماستقلم)الر مفتاغمالر و س مسمت لصماللم116

مترس مسالممرر امس گلش مكامولمسالممكاماهمرل مقل ر گذس س مفهض لالههرمتقننندماقنممكنفه مكشر ال مغماد

س مآ مالر س  ملمر م نهمسالممرر تموهس م سموهمرهسح ماجلمستماتلل مر ماجيرعةمقرس نممكنفه مرس ستا

س  غمسالماجلمستماقه موهس مل مر مسالممكشر متلوعمرلم لالههرماتفللتمسال  مو المماتنلمكاماستقلماقه مرسشتا

ماقه   ماهرر ا ماتلل غمر مرر تمع ي مكنفه مكنفه مكشر ال غ م ظلي س مر م رصماجلمستماتلل مر 

مالزي غماجلمستمل موهسوهمسال مح سقلماجلمستماهيمس تهلودمسال ملمحللمآ هاموام گل مقل ر مرذس مكنفه 

مولمكنفهماقه مش  موهس مآ ماهي 

وامطر ماتيرلغمعقن  موهمسالممسال مكامالونممابلشهملماتلل مولالستدملح تمق  مولش ملمو الممساهماقنمم

ق ي س مو س معنلال م يرر مسال  مسالماينشامسالممساهمرلرقم برر ملمرل مم48الر مم1كشر ال مواممرودمر متب هةم

رهررملزدملح تمق  مالونممابلشهملماتلل محلرثم برر مسفت مكاماهادمولماتلل  مفهرماحققمادستفلقماد

سزرسقعغمق  مابلشهماتفللتمسممق  ماتلل مورر مسال  مر مسالمملضتن منامولال مكهر؟ماقنممالزياللالدمر ملمفد

مرس ر:قل ر مكنفه موامسالمماسأزامتراامرسشتاملماقه مادم111الر م
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بماهادماتلل  م يلال غمر مرر تدمكامابلشهملسا مق  ملمعل ماتفللتماهكسمر مس تهل»

شررمسرهمعيلمس تهلودمولمسمماتلل مولش غماتلل مواماجلمستماقه موهس ماهيمس تهلودماجلمستماد

م« ق  ماللمعل ماتلل مورر مولش 

قمرهررغمقسممالر مرالگهغموام گل ماقنممالزياللالدغمر مرر تدمكامعيلدماتلل  مشررملمعيلماتفللتدماح

قنيلًمشررغمسرهمل ماستفهرماتلل موهس معيلمس جليمش  مر مالكمار رماشلوامولماح لرةماشلواماسرللمتلقدماد

عيلماحققمش  مولش ملموامتحهالكملمته نبمل مرر تمعيلدم سماتلل  مكهر مولش مكام تنجةمسحتيلزدمآ غ

م1م مورر غمس جليمشرر س مكامالح لماتلل رهفتامولش ماللمولمايهل  ماللمواملسالطةمتبل د

سممسالمم لغمسرهمعيلدمكاملسا ملرممكنفه مسال غمس تهلبماللو ملمسالممساهمواملسالطةماتلل  مولش غمسالم

رهررماتلل  موهس مس تهلبماهيمرالگهمولش غمفهرماتلل مانرطموامشهسالطدماستحقمولالخمع سز مكنفه ماد

ماللمسالممكامتحهالكملمته نبماتلل غماؤثهمعيلملمآ مسالممكام تنجةمسحتيلزدمعيلماتلل  غماهيمس تهلودمورر 

 يرر مولش ملموي مس تهلودمالح لمآ متحهالكملمته نبمغمسرهمناماتلل منننمماهادم سما م ظهم  سشتام

مولش  

وامعيل غمر ملضتنتدمكاماتلل غمفتلدم سماق ررم ظهمرسشتامولش ملمابلشهموهس مس جليمسالممفتلمار رم

الگه مشررمكامسممانظهمالنست مع سز مكنفه مالزي مات ممواملرممكنفه ماتلل  غماهتهبمفتلماللمسفتللمر

ولش غمفهرماتلل معيل موهماهيمار رماتلل  ممررمواماللالهمسفتللمس تهلودماجهال ةمابلشهم نيماحهريممرسا م

م1مش  

ودملقل ر مرذس مالزياللالدمر مساهماتلل  ماهسال موسنل مرقنقمعيلم يرر ملما لرالقمسحتيلزدملمستفلقدمس ته

سشماقه م يرر ملمقضلتملماجهالل مقل ر م سمسممارسانامولمسالممرر اماسلئلمر م سموامتفهنكمر مك مايسالد

اهحلةمعيلم الم يرر مسال ملمولبمتفلالنهمرر لرر ملم لاترسم م سموستامسال  مولمسالمما فغماقنمماذكر موام

لودم  مس جليمشررملزدماهيمس تها  سقدموهرسمتامسال مكاموامارابمآ غر مرر تدمكامعيلدمواملسالطةماتلل

س موهماجلمستماتلل متلكن م نيرر مولش غل موهساللسمك مايسالدمر م تنجامعيلماتلل  م بلش ملمانچماقه  

رهرر م هتةمقلولمايحظامسالممكامفهرماتلل محسبماجلمستماقه مش  موهس ماهيملسا ماجلمستماتنمماد

مر مرر تدمكاماهيمس تهلودماستحقمكنفهمملصملمانيس ماتنممش ةمر مك موهسالممساللسغ  مايسالدمسال  

س تهلودمقلولماجلمستمحبسمولش ماللماهيمس تهلودملسا ماجلمستماهگماللمحبسمسو غمكنفهماقه موهس ماتلل م

م محبسمالرة مقلولماجلمستمول م خمرسرة مر م رصموية ك مكنفه مالزي مسشتل مم116اتفللتممرسا مورر 

مرس ر:اد

اجلمستمحبسمولش غمسرهمآ ماهيمر م تنجةمعيلماتلل  مماهرل ماهيمار رماتلل  ملسا »

 بلش ملمانچمشهطما هحدمواملالنلامك مكنفه موهس ماجلمستمسالممنننمماتلل تدماقه م ش  م

                                                 
مك مايسالدمالزي  م111الر مم– 1
مك مايسالدمالزي  م111الر مم– 1
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ولش غمفهرماتلل موامحبسمتلمالكمننل يِمح سكثهماجلمستمتتننممش  موهس مآ ماهيماللموامايس م

ر مرر تدمكامفهرماتلل ماللمابلشهغمكل ان مشرر م ق  ماقه موهس مآ ماهيماللماهمرلماحهريماد

سشمالررنه مسممس تهلبمنننمماهادمولش غماتلل موامحبسمتلمالكمننل يمرلزتدمولش مكاملظنفا

م «شررح سكثهمحبسماقه موهس مآ ماهيماللمايس م ق  ماقه مش  موهس مآ ماللماهمرلماحهريماد

ولش ملمشهسالطمفرقمحلك غماتلل موامر مرر تدمكاموي مس تهلودغملسا ماجلمستماهگماللمحبسمسو م

شررملمسرهمفتلمس تهلودم لشدمسمماتلل  مولعثمر ااملمآالنبمالللملمايس م ق  ماجلمستمادم1حبسمتلم

م1مالللموامعيل مايس م ق  ماقه موهس مآ ماهيماحهريممرسا مش  م14واماهمفهر مرهررغموامحبسمتلم

س ملمرلم فهمولهامونشمسممر م فهماللمحتدمع  رل مفهرماتلل غمر م سالتل متحققماق ررممررم امالكمال

 يلال  ماقنممالزياللالدمولمر كمس ماتلل  مادشر  م سغموهس ملقرعموي  ليمرسر ماد«ماهري»ع ال  مكامر مقلزبم

سالممان موامتتننمملسكنشمر ماقلولمآ مر مك مايسالدمتراام يرر ملموهس ماتلل ماهسال مس تهلودمولمسالممرر ام

م1مونندم يرر مسال  للماللمايس م ق  ماللماهمرلمونششهسالطمحبسمتلمالامال

اتلل  ممسممرالگهما لرالق«مسمتفل م قشةمس تهلبموي مقلولماجلمستمواماهگماللمحبسمسو »سممالر مرالگهغم

رهررمكامر م تنجةمآ غمسرهمكسدمولمق  متسننلماللمعل مسحتيلزدموامسالممكامر م ظليمكنفه مالزي متلقدماد

بسمس مولماجلمستماهگماللمحنلمكنن ةماهيمر محللمس تهلبمولش غمعلالملقرعموي ترس  متسنعيلمس تهلودماد

الللمشررملموامسمتنل مابلر تموامسالممعيلمل مرغممرس معيلمل مقل ر دماللم نهقل ر دمولش ملمالهس جليموامم11تلم

سمالللملمر مرر تمعيلدمش  مآ موامحبم1لسالطةمسالممعيلغم قشامس تهلبماهيمعيلدمرهررغموامحبسمتلم

وامعنرس ماثللغمسرهمسزممسمم قشةمم8متلمالامالللملمر ماهمرلمار رمايهس مولمايس م ق  ماحهريممرسا مش  

اهادماطلعمولش ملموامق  متسننلمس تهلبمآ غمسطيعلتم لر ال موامولنسمو ا ملمواملسالطةمآ مسطيعلتم

امممكاماحلمس تهلبماهيم سمك لر ال غمولنسمر ممال ماقه م ترس  مال عمآ مشررموموامفهضماثللغموامال مسال

مشرر انطقام)ج(مسال غم)ر(ماتهفدم يلال مومل موهساللسمسالممالر متتقنبملماجلمستماد

لقرعممسشمالررنه مسمسفيل موهمسالمغمر مرر تدمكامعيلمايور م سمكل ان ملماستخ يمرلزتدمكاملظنفا

لماقه موهس مآ ماهيمالمنننمماهادمسال غماهتهبمشررغموامالكمننل يمحبسماهيمس تهلودماللمايس م ق  

شرر مر مسالممانل غمسرهموي مس تهلودملسا مكنفهماهگماللمحبسمسو مولش ملمتسننلمل مر ماهمرلماحهريماد

الللمحبسملمر مرر تمع يملقرعماهيمتسننلمش  موام وعمم11ح لثمآ ماؤثهمورر مولش غمواماجلمستمتلم

واماينممم4مشرر آ ماللماهمرلماحهريمادمحبسماقه موهس ماهيمس تهلبم نلفتاماللمايس م ق  ماقه موهس 

تهتنبغمسرهمعيلمايور ملسا ماجلمستمحبسمولش غماتلل ممرس ماستخ يمرلزتدماللمشخصمعلر موام وعمحبسم

                                                 
مك مايسالدمالزي  م115الرةمم– 1
مك مايسالدمالزي  م111الرةمم– 1
مك مايسالدمالزي  م113الرةمم– 1
مك مايسالدمالزي  م119الرةمم– 1
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ونندمش  موهس مآ ماهيمر مرر تملقرعمآ ملموام وعمحبسمتتننممش  موهس مآ مر مرر تمع يملقرعمونش

م1مشرر لماجلمستمادآ ماللمايس م ق  مزحلظمش  موهس مآ ماللماهمر

مح لر معلدمس  متل مكشر ال غ مقنلسمول مقل ر مرذس مكنفه مالزي م سب مواماتلل مر  م لالههر حللغ

تهمورر ملموامعيل مولمرق ملما سقةمونشته ماقنممالزياللالدمواما لرالقمسحتيلزدمر م رصماتلل مرنهس االخ 

نهم سمسمماجهالل مآ موگنهرملموهسالممساللسغمر ملماتلل  موهرسمتامسال متلمو الممساهغم س ماهرر امتتل ضمتفلال

مته موهرس ر ال مقر ورر ملمرليم سالتل متحققمع سز ملمس  لفغم س موهمونچملمم مآ مايرس ته

م

 مسئوليت كيفري: از علل موجهه بزه تا عوامل رافع -2-1-2

اتلل مار رممشهكلءملر مون مونشنمغمشهسالطمعلر ماسرلزن مكنفه موياهل ماللموياهل س غمسع مسممابلشهغم

ت قنقمقهس مرهف  مر مسالممون غمالتدموهمآ مسال مكامشهسالطمسالتثنلالدماسرلزن مكنفه مكامرل معن همقل ر دم

ممساللماد مرلشماهتهبم1-1-1-1كن ) س مسم ماسرلزن م س مار ر غ مل ماسلاللمشخ د ملسالطة موا مرل  مل )

م(مسممانظهمقل ر مايس مالزي موهرسمتامشرر 1-1-1-1رس رم)وهاد

م

 علل موجهة بزه: علل عيني -1-2-1-2

وهس مسالممكامعيلدمات ممواملرممكنفه مرهررملمسممانظهم ظليمع سز مكنفه ماستحقمولالخملمم

متشهنلماد مولالستدماتشهلمسممالامعن همولش مكامالامضلعماثلثماهيم س سالممعنلرهمم1 ران لسكنشمولش غ

ل مرسر مسال مكامعيلمس تهلودماللمتهكمفتلماحققمس   مسممسالمم لغمرهفلًممال دموي م الر غم لس دملمقل ر د

ترس مسالتثنلئلتملس رموهمسالممقلع  ملمسرلم سمسممانظهمش  ماهمالامسالممعنلرهم سمر موهمرسشتامولش غسرهمنام يد

موهسالممساللسغمرل مستفلقماد سفت مكاماقنممسممعيلدمكامر مشهسالطمعلر ملسا ملرممكنفه مرل مرسش  

 يلال  مسزرسقعمعن همقل ر دمآ معيلم سممساللمادمرسال ملمفدنفه مايور م سمادسال غمر مشهسالطمملردملرممك

موي »ر مسالمممال غمعيلمس تهلودمولملاررم كممالر ملماتنر مواملسالطةمفق م كممقل ر دم لممتلقدم ش  «

مسالممشهسالطمملصمكامانجهمواممساللمش  معن همقل ر دماهيم اهتهبمآ متتقنبملماجلمستم خرسا مش  

غمشخ دملمار ر م برر مولهاغمانبةمعنندملمونهل دمرس رملمر ماهمارقتن ملمحلزتدمكامسالممشهسالطمرهرراد

اراررمولش غماهتهبمآ مفتلماللمتهكمفتلمسمماجلمستما ر مسال  مسمما لرالقملمسالممعللمكامترانامكنن ةم

لمم غمساهمقل ر ترس موامرفلعماشهلعغم ضلال ماجندمعلناغمحلز مضهل تماللمسضطهسشر  ماداهيم لان  ماد

رالتر مآاهمقل ر دم ليموهر ماقنممالزياللالدمر مقل ر مايس ممررغموامرفلعماشهلعغم ضلال ملمسضطهس موهرسمتام

مرنهر كامر مسالمماجللغموامسايللمار رمساتل م ظهمقهس ماد

م

                                                 
مك مايسالدمالزي  م111الرةمم– 8

تلًكن موهمسالممساهمواملسالطاموذالهشمرال رل مالامعن ه مورر مر مرلمكشر مار رموحثمسال ملره ام شلالستاماللرآل  مسال مكام1 

م لالههرال مرلملمننل معن ه مورر م نيماطهحمورر ملر موهمدمكشر المقلولمسعيللمسال  
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 دفاع مشروع -1-1-2-1-2

نممفه مر مشهسالطدماتسال مكاموامارابمآ غماقنممكن«مرفلعماشهلع»الهدمسما لرالقمعللمارانةماهيغم

را مسممال ملماللملم لارسممررملمرل مرالگه مرفلعم يلالن  مر مسالممون موامتلوتل متح مالنطهةممررمسالم ماد

ال مسحتيلزدملقرعمآ غموامو ل مل لرموامافنريمشنلالدمسالمما لرقمارانةماهيملمشهسالطمسعيللمآ ملم ير ا

 ملمحسبموهرسمالريالنامر م ظليمع سز مكنفه مالزي مادماينممس  سم مسكتفلم يرر ملموامنگر گدمستخلذمسالم

مرهرر ار رمولمالنست مايسالدمكشر ال ماقلالساماد

قل ر مرذس مالزياللالدغمر م سالتل مرفلعمشخ دملماشهلعموامرفلعمرلمار ر؛مالتندغمال ملماس غملماللم

نفه مر مكامر م ظليمكمررملمرالگه موسن  مكهر ملمسمموهرسمتممواماسلئلدمرالگهم ظنهمعهضملم لارسملمآمس

كشر ال مر مماهةما لرالقممالهماجيرعامرفلعماشهلعمقلي سرمش  غمساتنلعم يرر مسال  موهسالممساللسغمولمزحلظم

ال مملردمكاماتتلقبلًمسممانظهممرسا مرذش غماهمشخصمحقمرفلعمسمم علال مشهسالطململاررماح لرال 

را غملمرالگه م سمار رمتتهضمقهس مادال ملماللممررملمرالگه م سمر مقبللماهادمكاماس ملماللممررم

سزبتامرفلعمسمماللممررماللمرالگه مسع مسال مسممانقرلملم نهانقرلملمر مقبللمعيلدمسال مكامتح معنرس مم1مرس ر 

مرنهر غمالهق ماقهل موامآمس غمشهس تماللمتت  مكنفه ماللمشهلعموامسالمماهسال مال ماد«الهق »

ل مايور موهرسمتاملمننل مار رم سمر مماهةمرفلعماشهلعماواماح لرال م99قل ر مرذس مايور غمر مالرةم

 يلال مكامر مالنست مايسالدمكشر ال م نيمتلمح لر موامآ نلمسشل  مش  مسال  مالهدمسممسالممارس رماللممل جماد

سشغموامعبل تدمونتهغمشهسالط؛ملسكنشمر مقبللمعيلمالكماستخ يمرلزتدملسا محسمم ن مر محنمملظنفا

وهمسالهسرماهگماللمر اةمش ال غمر مرر تمس جليماللمشهلعموامس جليمآ غم بلش غمرفلعمرس س معل ماتقرزدمابندم

مشررغمسرهمنامعيلمايور مرقنقلًموامارابمقل ر غم ترس  ماراامولش  اشهلعمتلقدم يد

ترس مشهطمرالگهمر مرر تدمكامعيلمايور مواملالنلةمرالتر ماستخ يمرلزتدمولمشهسالطمفرقمولش غمولمم يد

متح معنرس مرفلعماشهلعمواماقلولاموهملال  ر ماقلولمآ م

ترس  مرفلعماحسربمشررمكاممال مكلفدموهس ماهساتاملفقمقل ر مكنفه مار رموحثغممال دمالكمعيلماد

واماقلالتمرلزتدمان مالل  ملمحيلال مسممفهرماهتهبماللماللمل ماللمال ملماللمرالگه ملاررم  سشتامولش  م

لمم يلال تراناملمعللمارانةمرفلعم سممساللمادمسطيعمرسر موامولنسغمسممسالمم لغمرسشتمممال مار رم نلمموهس 

ماللمر فهرماهتهبم سمولملسكنشمالنست مكنفه مارسااماد

شهطمالميمرالگهمكامولالستدمار رمعنلال مقهس مرنهرغمتنلالبمولالخمرفلعدموامفتلماتجللمس امسال  مولمسالمم

مل متنلالبمرسشتامولش  ممر م نهمسالممرر تغمعيلمونل مكامسالهسرملس ر موهماتجللممولالستدمولمعيلمس تهلود

مرنهر ا سفعمر ماقرزةمرفلعمال م يد

                                                 
مقل ر مايس مالزي  م91الر مم– 1
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س مكاماللرآل  مآ مملزدمسممفلال  م نس غمسالممكاغمسشخلصمتلوعمالنست مكنفه غمر مقبللمفتلمسفهسرم هتا

حقمم1مسزيشلعهماللماس مر محنممس جليمفتلدمكامسممانظهماقنممكنفه ملسا ملرممكنفه مش  مسال غاختل

رفلعمسممال ملماللممررماللمرالگه م سمرس   ملمر مسالمملضتن غماقنممحفظملمحيلال مسممال ملماللمسفهسرم سم

متهان مرسر مسال غمكامقلولمتراام مسا م س اق يموهمحيلال مسممسفهسرم لترس مذاندمرس ستاملمونممسا ملمان غ

م يلال  اد

م

 رضايت مجني عليه -2-1-2-1-2

 مس تهلبموي غم ضلال ماجندمعلنامسال مكامر مسكثهال مقهالبموامستفلقمسممرالگهما لرالقمترانامكنن 

مال مكنفه مار رمعنلال مقهس مرهفتامسال ملمسمم گل ماقنممكنفه مالزي م نيموامرل م يل   مسال   ظلي

ر مسالمم سالتلغماهرل مفهر مو ل مق  مسالهسرماهگماللمر اةمش ال غمواملسالطةم ضلال مرهال ماللمضيندم

س مش ال م نيم بلش ملمر م تنجةمسالممفتلغمر ااميلدمل مرمكامسحتيللمسالهسرماهگماللمر اةرالگه غمابلر تموامع

وامعنرس مم1مش ال ماللماهگم سموهس مفهرم ضلال مران  غموامايهس مرسشتامولش غمفلعلماهتهبماهيم خرسا مورر 

 نلمواملسالطةمسالممآمكنن  مسرهمالهدمسماثلل:مرلم فهموامانگمولم ني معلناماله الگهموامق  مالهرهادمونهل ماد

ونهل مولم ني غممميدمرهررغمعيلمطهفمرالگهماهيم خرسا مورر منهسمكامل م ضلال مرسر ملمسالمم ضلال مسع م

  موامايهس مترسس مكامل متحيلم يلال مغمنر مونهل مايور مطبنتتلًمنننممآالنبدم سمادسال مسمماهرر امر اا

ضلال مران  غمشخ دمسال مكامرس س مسالن مسالتنفلمرسشتامولش  م هتةمقلولمذكهمسالممكاغماق ررمسممفهرم 

مالللمولش  م13ورر غمولال م

رس رمكامسرهمكسدموامق  ماهگمرالگه غمك مايسالدمكشر مارررفغموهمسالممساهمسشتل مادم39الرةم

فتلدماهتهبمشررمكامولمحسمم ن ملمواملسالطةم فعمرالگه ملمولم ضلال مل غممرس مرهال ماللمضيندمولش ملم

س مولش ماللموهس ماهتهبغمسالممسحتيللملاررم  سشتامولش ملموامفهرملغمسحتيللماهرر امر اار م تنجامسالممفت

س ملس رمآال ماللممطهمآ مآالنبغمل م سمتن ال م يلال غمل ماهتهبماهيم ش  مسال  مسمم ضلال مران  مر اا

وهرغمرس  معيلمملردمسحتيلالًمارابماهگم)سزم(مسال مكامسممر رمش ال م  جمادسالمم لغمويشهدمكاماد

ا غمرسالمق  ماهگمل م سم  س رغمولمحسمم ن ملموام فعمسزممولم ضلال مل غمعيلماهسحدمايور م سمس جليماد

مر مرر تماهگمسلغماهتهبمانچماهادم ش  مسال  

سشمعنلال مملردموامحقرقمسفهسرم لترس مرسشتاملماقنممالزياللالدغمر مك مكنفه ملم ظليمع سز مكنفه 

مالتندغمكرركل مونشمالنلال مانلالدمحيلالتدمملردم س مننل وهس مسفهسرم نهولزغ؛ كامر ممونندم يرر مسال  

س تبلطمولماسأزامارررفغماقنممايور منننمماقه م يرر مسال مكاماهرر امعيلدمكامواملالنلةمالهوهال ماللمولم

 ضلال مالهوهال ماللماهمفهر مكامحضل  ماللمقنيرا مكرركموامعن ةمل مسال غمولمحسمم ن موام فعمكرركم

                                                 
مقل ر مايس مالزي  م93الر مم– 1
مك مايسالدمالزي  م31الر مم– 1
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س مكامسحتيللملقرعمآ ملاررم  سشتاماللمسزيشلعهمرر تمرنهرغمكامانجهموامر اااللماختلممالللم11مالهم

و ل مق  مسالهسرمآ ماللمع يمسطيعماهتهبمسممسحتيللملقرعمآ مورر غماهيم خرسا موررغماشهلطموهمسالممكاغم

م1مسالممسالتثنلمولمالهدمسممارس رمذاللمايهس م بلش :

مسزم(مسالجلرمعي  ماهگماللمشهلعموامآ 

ب(مس جليماهرر امعيلدمكاماهتهبمسحتيللملقرعماهگم سموامانظر م نهمسممونشگنه مسمماهگماللمر اةم

مش ال مو ا  

ج(مسالجلرمس سر مر اةمش ال ماللمشهلعموامسالهسرمآالنبمش ال غماگهمسالممكامسالممساهموامانظر مونشگنه م

مسمماهگماللمآالنبمش ال ماللماهسقب مسمماهرر امونيل  مش ال مولش  

غم ضلال مر مارس ر مقلولمقبرلم برر ملمسممآ جلمكاماهمسرلدملسا مسالتثنلال غمسالممسرلمولمسالمملرم

س م نيمسممسالممقلع  غماستثندم برر ملمسالتثنلئلتدم سموامايهس مرس ر ماقنممالزياللالدمولمر كمسالممان غمر مالر 

ماستقلموامسالمماسأزامتراام يرر ملمالامار رم سماستثندم يرر مسال :

سالطةمتهسمسممآالنبماللموهرسش م لر ال مسمملسقتن مولش ملمفهرموهمآ مآرل مولش م ضلالتدمكاموامل -1

اللمرزنلدموهمسالممسعتقلرماراررمولش مكام ضلال مس سئامش  مر م تنجةمنننممتهسماللموهرسش م لر ال م

 ورر مسال  

سزيشلعهماللماس مكامقلر موامفن مالان ملم تنجةمآ معيلدمكام ضلال مس سئامش  مواملالنلةماختلم -1

  موامآ م ضلال مرسر م بلش  ل

مالللمولش  م11 ضلال مترالطمفهر ممالهم -8

م

 اضطرار يا حالت ضرورت -3-1-2-1-2

دمس مرالگهمسالممرلملسا مافلانيكاموام گل مع  «محلز مضهل ت»سضطهس ماللموامعقن ةموهمدمسممحقرق س ل م

رژةمرهرر مرل مالكمالادس  غمسممرالگهما لرقدمسال مكاممالهماجيرعةمعللمعنندملمارانةماهيمتلقدماتفللت

رنهرمكامل م سمكامرهالي مسممتحيلمضه ملممسل تمش ال م نس ململ مولمعل مكنفه مر ملضتنتدمقهس ماد

وامس تهلبموي غمان م فعممسل ستمسحتيلزدمش ال مواممررغمونممسا ملمان غمولمريالنشمس تهلبموي غمآ م

رذس مكنفه مولمر كماسأزةماراررملمع يمم يلال  مر مسالمملضتن غمقل ر آالنبمسحتيلزدم سمسمممررمرفعماد

ترس لالدمرهاليمسممنننممحلزتدموهس مسفهسرمتلوعممررغمسالتثنلمقلئلمادمشررملمانرطموامشهسالطدغمفهرماهتهبم سمسمم

م1م يلال  رس رملمولممساللمكهر معن همقل ر دمآ غمل م سماهتهبمآ موي ماحسربم يدتتقنبما ر ماد

                                                 
مك مايسالدمالزي  م39الر مم– 1
م 119ال مايس معيرادغمونشنمغمصم ر ونلغمركتهم ضلغمماننام– 1
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ك مايسالدممررغمسالهسرمسحتيلزدمم31نيموامسالممسا معنلال م يرر ملمر مالرةمر ماينمم سالتلغماقنممالزياللالدم 

ر ااموامرالگه مو ل مق  ماجهال املموامعل مالررنه مسممر اةمرالگهم سمفلق متتقنبمكنفه مرس ستامسال م

م1ملماهتهبمل م سموياهل م ننگلشتامسال  

م

 عوامل رافع مسووليت كيفري -2-2-1-2

اهيموهرسمتامش ملمنننممسشل  مرهرال مكامر مسالممعللغمعن همقل ر دموي ممر مون مونشنمموامعللمارانة

  مرهررملمولم لقصمشرهرر م كمم كنمموي غمولملاررمرلمعن همرالگهغمترالطممررماقنممحذفمادمساللماد

دمسزرسقعغمسالممعللغمعللمعنندملمونهل شرر مفدالام كممالمااموهس موي غماهتهبمقلولماجلمستمشنلمتام يد

كاما ر ن ماهتهبم سموامايهس مرسشتن  مسممرالگهمعرسالملمعللدمكاموام رعدماهتهبم سمسممتتقنبممورر  

س  مكاموامارابمآ نلغمواملسالطةمشهسالطماهالري«معللم سفعماسرلزن مكنفه » يلال غمتح معنرس ماتلفماد

 المماتنلمورر مورهررمل مسممانظهماقنممكنفه مقلولماجلمستم خرسا مشخ دملمار ر مكامواماهتهبموهماد

رسقعموي م نيمسزكامعيلمس تهلودماهتهبموام گل مقل ر مرذس ملسا مالام كممالمااموهس متحققموي ماس ملمفد

آ ممترس  ماجلمستاحققمرهرال  مسال مسالمواملسالطامشهسالطمفهرماهتهبغمل مسممانظهمقل ر مرذس مايور م يد

مترس موامانر غماستدغمسشتبل غمسابل غمرغهملمساثللادمويةمس تهلودم سمتحينلم يلال  مسممايلةمسالممعللملمعرسال

مشرر آ مسشل  مرسش مكامر مسالممون غموامرغهغمسشتبل غمسابل موهرسمتاماد

م

 صغر -1-2-2-1-2

س م مرل اون  مننال مع سز مكنفه غماتيرالًمر م رصماسرلزن مكنفه مسطفللماتذكهمتقسن  ظلي

ممكش ملمر مسالممانل غمولمتتننمماح لرةم سبدغمسالسموامت رالهمادشر  مكامع يماسرلزن ماطلقملم سبدم اد

لمرس رمكامعي يلالن  ماقنممالزي م نيموهمسالممساللسمعيلم يرر ملمنننممسشتل مادون  م سماطهحمادتقسن 

رذس مكشر مايور غمكرركممالهممونلوهسالمغمسممرال رل مقل ر م1مالللماهيم خرسا مورر م11س تهلودمكرركممالهم

ر ماطلقمسال ملمر مرر تمس تهلبماهرر امفتلدمكاملسا مطفلق ماهرر اماسرلزن مكنفه موامالللغمم11

مشرر ملضتن مكنفه مولش غموياهل مقلي سرم يد

الللموامم11الللملممالهمم11ولمسالمملرمغم لالههرمقل ر مكنفه مار رموحثغمر م رصمكرركل مولال م

ملسا ماسرلرر ا م س مشهسالطدمآ نل مانرطموا مسال مل مفدس مرالگه مل مرزن مكنفه مون سشتا موا س مر اسزرسقع

اللزاغمم11تلمم11ونندم يرر مسال  مسممسالمم لغمر مرر تدمكامكرركمونمم سمونش«مبدساسرلزن مكنفه م »

لسا مولرغمكلفدموهس مفن ملموهرسش مان مقضللتم ساعموامالان ملم تنجةمعيلمس تهلودممررمر ملضتن م

                                                 
م 198غمصم11ال محقرقمايس معيرادغمنلپم خس غمولالنيمرل لمالل غمركتهمسالهجغمولالستام– 1
مك مايسالدمالزي  م31ر مالم-1



22 

ماسرلزن م مفلق  مولش غ م هالن   مادس تهلود مار كنفه مشنلمتا ماخلزممسالم مافنري مكا مونل  مو الم رغمشرر 

م1مولش  مادمر مرر تملاررمولرغمكلفدموهس مارس رمايور مغافهلضمرس ستمماسرلزن موهس مل 

م

 جنون -2-2-2-1-2

م«ر مآا  مشبغمورشن  ملموننل مش  غمشن سالدغمشنفتگدملمولالمه مرالرس گد»مر مزغ مواماتنل مانر 

موامزحلظمشهسالطم لحدملمملمسال  اق ررمسممآ مر معهرامحقرقملمحتدمعهفغمافنريمآمه مآ مسال  

 لس دمسفهسرماجنر غمسع مسممسرلس  ماللمسطبلقدغماقنننممكنفه غمولملقرفمو المماسأزاغمس تهلبموي م سمسممالر م

مسالممو ال  م سفلق مولالخململسكنشم ظليمع سز مكنفه مادمغسالممسفهسر قماشيرلما لرالمرس ن ملمسممسالمم لغ

مران  عرسالم سفعماسرلزن مكنفه مقهس ماد

ك مايسالدمسالممكشر مو المماسأزامم34ر مالنست مع سز مكنفه مالزي م نيمو الممساهمعنلال مش  ملمالرةم

سزيشلعهم سمكاملالنلامسفهسرماختلوامتهغماهرر امعيلمس تهلودمسمت لصماللفتامسال  مالرةمايور مولم گلادملالنع

آ معيلم لترس مسممعل موامالان مآ مورر مولشن ملمعيلمايور مر ممال مس تهلبم لررسبماللممر ممال مس تهلب

مشرر ميفمقل ر مولش غماهيمتلقدم يد

م

 مستي -3-2-2-1-2

موي وامطر ماتيرلغماستدمر مماهةمعللم سفعماسرلزن مقهس م يد تقنبمتمغرنهرملمفهرماس ماهتهبم

مارر ال  مسالمولملال مكنفه مادال مستخلذ م ظليبمسالتهستژ رهررملمواماليس معيلمس تهلودممررمحساد

انلالدممس  ململقرعمفتلرذس س موامرر تمسطيقموامسالمماسأزام نگهالستامغمر موهمدمسلضلعملمسحرسلغمقل ر سالمم

مس   سممالر مسفهسرماس م سملسا مولالخمكنفه م  س ستا

رماهتهبم سمسمماجلمستمالكمستنليمكنفه موه مترس  مفهرذس مالزياللالدغممال دماستدمادموام گل مقل ر 

مكامنننممفتلماللمتهكمفتلدمغاللمرمكاموامرزنلماستدغمل مر ممال معيلماللمتهكمعيلمار رمشهلال م  س  

امسشمورا ممطلمورر ملمحلز ماستدمارابمشررمكامو ل م ضلال ملمس سر مطلمورر ماللمآ چام سمكامس جليماد

تدغمسطبلقدموامانر م لشدمسمماسغرالگه مابلر تمل مرماللمفهرماتن علناممس گل  ماللالرءم ن النلابتندموهمفتل

م1ماللمسرلس  غمر ممال مس تهلبمابتيمولش  

م

 اجبار و اكراه -4-2-2-1-2

سممانظهمقل ر ماجلمستمساليادمكشر ال غمسكهس ماجرممقتلم نس  مسالمماسأزامابنممسالمم هتامسال مكام

اجرممس تهلبماهيمورر ملمر مرر تمس تهلبماهادمسممالر ماهه غمل ممغسكهس مر ماهمساه م نهمسممقتل

ماتلفمسمماسرلزن مكنفه ممرسا مورر 
                                                 

مك مايسالدمالزي  م38الرةمم-1
مقل ر مكنفه مالزي  م35الرةمم-1
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سالممقل ر مكاموامسرزةمر لغملماهسال مم6ر م ظليمايسالدمالزي م نيغموامايمقتلمعي ملماهسال ماقه مر موخشم

غمر ملش وماجبر موامس جليمآ معلنامع سز مقضلالدم ظهمرس رغمانچمرر امعيلمرالگه مكامواملسالطامتن ال غمفهر

رهررمكامساين محفظمال ملمحنلتمآرادغمسالتثنلمونلوهسالمغماشلا  مادم1ممال مس جليمش  غماهيم خرسا مورر 

ماجرممس تهلبمآ م سمفهسا ماللمر مغترس  مآ م سمواممطهمس  سمتام لوذالهمسال ملمانچمرر امساه م يد

م

 نهاي آپاسخ نظام عدالت كيفري و گونه -3-1-2

ش مكامافنريماللرماد«ماجلمست»تح معنرس ممسزتيلم ظليمع سز مكنفه ال مرل غمسممعهسر مرذشتا

س م سموامايهس مرسش مكامسالممال بامسالمافنريمالكمغاللم ايسملمالهكرودملمس علبم سماتبلر موامذامماد

سانةملالنعم شل مرسر مركشن  موهس م فعمسالممسشهللملمسزتيلم سمر مقلزبمالهكرودملمس علبموامت رالهمادعهس

للملس رمو الممساهمسشهمغسالتفلر مرهرال مكاموت مسمما تدم ني«ملسكنش»سزتيلمالنست مكنفه مسمملسژةمعهس

رهرال ملمحللممادالنست مكنفه ممت سعدمموهس منهسمكامرهفلًم گل ملسكنشدملماتتلقبمس تهلبماهيم رهرال 

موامرر تملسكنشدم بآ هامسالتهستژ  يمسعيللمسالتهستژ موامرر مكنشدم نم رر ملمرلال م ظليمايسالدمرهفلً

مرهرر اد

كنشدممال ملسكنشدملسرطيحدمانلالبمشنلمتامش  مكامر موهمرنه  ةمسالتهستژ «مولالخ»سممسالمم لغملسژةم

 مرهرال  مسالتفلر«مولالخ»سمم«ملسكنش»اللم«مكنفه» ظليمع سز مكنفه مولش  مزذسمر مسالممقسي موامال معنرس م

ظليمال مستخلذ م ظليمكنفه مولش  مر مسالممون موامسمت ل موامسالتهستژ مريالنشدم ريالناسال مكامونل گهمتيلادم

مشرر ال مكنفه مآ موامسايللموهرسمتامادايسالدمالزي ملمتنرعمرر ا

م

 كيفر و استراتژي پيشروي -1-3-1-2

دموامرلم رعملالال مانال مكنفه م سمر مقبللملسقتاالنست مال مسالتهستژ ر مالنلال مانلالدغماتيرالًمرر ا

مالهدمسممسالممتنرعمرر اتقسن ماد م يلالن   مسالتهستژ مونشهل »الغ فه غمسال مكاموامارابمآ غمالنست مكن«

يالن ملمتيلادمسفتللمر رعدمالنلال مانلالدمابتندموهمكنفهمرهفمات ممواملرممالهكروگه ملمس علبموهاد

را ملمآالن ةمدمولم گل مرذشتامولالخمادونندمش  مر مك مايسالدم سمولماجلمستمو  دغماسيدملم لس انلالدمونش

الگهغمرس   مر ماقلولغمسالتهستژ مرنن س مان م يدمغسممانظهممررمغياهل ملمانيس متأثنهمآ موهمفهرموياهل م سوفهرم

مكنفه ملماسالتهستژ معقبم شنندماللمتح ال مح لرمحقرقمايسمسال مك م ظليمع سز مكنفه مسممارضعمرهفلً

رس  ملمولمآل م سموهس مفهرموياهل مكلفدم يدكن ملماجلمستماسيدملم  جالهكروگهس ةممررمعقبم شنندماد

التدممفهمرسالدكنملممرسالدهمقضلمرسالدغماهيندم ظال گلادمسريحدملمولممساتيلعدموياهل غمولمسوتنلموام سابهرال

موامعنرس مآمهالممحهواممغ يلال مسممتر يمكنفه موهلا ملمسممكنفهمالهكروگهس ااد مغ(Last Resort)رهفلً

مسالتفلر م يلال  

                                                 
مقل ر مكنفه مالزي  م94الر مم-1
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ستخلذمالنلال مانلالدمكل آا ملمانسجيدمسال مكاممرل  يل ماقنممكنفه مغرر امسالتهستژ مر ملسقعمسالم

لممساتيلعدمكهر ملمسريحمفهرموياهل ملمولممآل ر موآالن  موياهل م سمر م ظهمرس رملمالح لمتيشمل غم

م سال مسشل موامفهسالن مساتيلعدملمم  ردماتيرزدمونشمسمموياهل  

مانلالدمستخلذ مآ م رهررمكامالنلالر مسالممانل غمولم گلادموامقل ر مايس مكشر مالزي غماشلا  ماد

م مابتندموهمسالتهستژ مونشهل محقرقمايس اجلمستمرهفغمالهكروگه ملمس علبمسال ملمنن س مواممغالتند؛

نلالدم  سشتاماتهمعلريمشنلالدغمكنفهشنلالدملمر م گلادمكلد لالههرال ما ال منن مراةمونشنممر مماننةماهي

شمآشهل مغمنننممساه مونشمسممونوت  م يلال  مننل هامولموه الدمون ال مالنتدمونهل مادلمايچنل مسمم انلف 

مرهرر اد

م

 هاي كيفرگونه -2-3-1-2

النلال مانلالدمالزي مابتندموهمسالتهستژ مونشهل محقرقمايسال  مسممسالمم لغمغمسمم ظهمرذش منن س مكا

نممايور غمحبسغمايس م ق  غمشيقملمرل مضبطملما لر  مسال مكامحسبمسممايلامكنفهال مستخلذ ماق

مس   ونندمش  ار رملماهسال مس تهلودمونش

نل مكنفهمونندمش  غمر مككامر مسكثهمارس رملماهسال مونشمسالممغس مكامشلالل متراامسال ر مسالممانل غم هتا

غملقلت لزبمسمولمسالممكاش  مسال  محبسغموامطهممسكثهال مقهالبموامستفلقغماجلمستمايس م ق  م نيماقه م

لمرماللملمالا مواما  الةموياهل  م رشررمكاموياهل م سمسممفهالتلايس م ق  ماللموهس ماهسال ممفنمماقه ماد

ماقنممولمونندمادكامر ماهساليدمونشمسالم مسالممانظهغ شررمكامس تهلبمآ مونشتهمانبةمسقت لر مرسشتاملمسم

سالمولم گلادموامقل ر مكنفه مسالممغمرذس راق ررممررم لكليمادمسمم الن  موا سماجلمستم ق  موياهل غمل م

الموامق  مشهلعممانگمآل  ماليح(مايع113كشر مر مارس ر م ظنهمفهس  مرسر مسالنهس مانگدم)الر م

(ماللماهسال ماهورطموام نهلال م ظلادم)وخشماف مقل ر مايس(غمر مكنل محبسغمايس م111علنامولرشل م)الر م

كامادمترس  مونل گهمتلثنهم لالههرال مابتندموهمحبسممرسالدملم نيمكلاشمتر يممش  مسال  ق  م نيمتتننمم

ايتن مكنفه مولش  منن س مكامر مارس ر مكاماهتهبمرس س مشهسالطمملردمورر ملمواملالژ مسالممكاموهس م

 خستنممول مولش مكاماهتهبموي مادمشررغمو ل م لس امكهر مل موام  ساتگل مالمولمر ل مكنفهمايس م ق  م

مماحبرسم يرر مل مكامونلا ال م لمرشلالن ملمابهس م لوذاله موهمشخ ن مل مر مرر تمحبسملس رمس

ادمآل رغموهانيم يلال ملمرذشتامسممتر يمايتن مم  س نلغمسممل لرموامفضل محهفامس مانلالدغمالررنه م يرر م

م1لمشهسالطمولمرش مل م سموامالاتامفهسا ماللمر 

                                                 
س مسممسالممقل ر غمانيس ملماق س مايس م ق  ماشخصم ش  مسال ملموامرهفمايس م ق  مسشل  مرهرال  مسال مسفيل موهمسالمغمر مانچمالر م-1 

قرقمترس  مافه موهس مالرءمسالتفلرةمقضلتملمتضننعمح منننممساه مادتننمم يلال ش  مسال مكاماق س مآ م سمتمكاموامسمتنل مقلضدملسرذسشتا

سطيعم نلمودونندمش  مولش مكام گل    مسمملاررمآس مرالگهموهس مسالممكنفهماقه ستدمونشسفهسرمتلوعمحقرقمكنفه مشررماگهمسالنهامر ماقه  

مولش  

م
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 لرفتام يل  مكامرهنامكشر مالزي مغكشر  ماسليل ملمرالمم اليدمآ ملفقمقل ر مساللالدمآ مرلز غم

سالييمسال مسالمر م ظليمكنفه مسشممبه مسمملسكنشمالملمكنفهال ماقه مر مسالييمموامايمارس ر مسالتثنلالدم

المدمآ مانههمش غمسكام نهمقلولمساتنلبمس  غم نس  ملسرهناملاررماجلمستمشيقم سم يدمترس مر مك مايسال

وام ظهم يدم ال مكامستخلذمآ مر مك مايور موهمابنل مآارم مال مساليادمولش غمولهام گل ماقنممر مزحلظمآ م

وام لالههرال م نهمونلا رهسالمورر مسال  موام ظهمادم ال مكامعل منننممساه غمتلًالدملمتلًثهم ظليمع سز م

ه مكامر ممال مالنطه ملمسالتتيل مسالممكشر موهمالزي مر مقمكنفه مسالممكشر مسمموهالتل نلملم ظليمكلاممالمولش 

مسمممررموامال مرذسش م ممم19لمم13

م

 چينش هرمي دادگاههاي مالزي -3

ان م الن ردموامرعلل ماطهلحاملممغون  مرسررلانل ظليمآالنممرسر الدمكشر مالزي غمسممانظهمتقسن 

امسمت ل موامسالممون مور ممرهررمكاون  مادطبقاوامرلمرالتامرسررلانل معلزدملمتلزدممغسالتقهس مع سز مكنفه 

مادموهرسمال  ال مآ مرسررلانل مايور ملممالهاجيرعا

م

 دادگاههاي عالي -1-3

-1-1س  مكامر مسالممقسي موامتهتنبمرسررل معلزدم)رسررلانل معلزدمكشر مالزي ماشتيلموهمالامرالتا

مرنهر سشل  ملما سقامقهس ماد(مار رم8-1-8(ملمرسررل مف  سلم)8-1-1(غمرسررل مسالتننلفم)8

م

 عاليادگاه د -1-1-3

ريحن م ظل تدملمولم گه مكلدموهمايةمرسررلانل متلزدملم نيمريحن مسالتيلعممغرسررلانل معلزد

رسررلانل معلزدمرس س مريحن مم1مرس    م سممالمسممرسررلانل متلزدمر مارضرعلتمكنفه ملمحقرقدسالتننلف

ايس م النگن مالزياللالدمولش غم نهمم151س م سمكاممرسالتامتلموامطر مكلدمرعلل مس  مل لاح لرمر مسار محقرقد

ماد مسالتيلع ماستأاهغ ماهسفتلتمالزكمل مانلمعلتمل مت لرفلتملاللاللمارتر  غ مرعلل ماهورطموا  مكن سم

م1م يلال :رسررلانل معلزدمايةمارضرعلتم ساعمواماسلئلمذاللم سمسالتيلعماد

موامسمرلسجغمطيقملماسلئلمعرسالمم لشرالدمسعتبل ماللمع يمرل ملماللمشم ساع -

مالل شهستگدملمارضرعلتماهورطموامس حيلمشهك  -

مل رركقنيرا ماللمولمرسش مك -

مالملمسل سقمسرس  مالتهك لاا لااغملرن سعطل مت  القمرح ملرن  -

                                                 
1 - Appeal-Supreme Court & High Court, At:  

http://www.helplinelaw.com/docs/appeal/02.shtml  
1 - Court of Malaysia, Available at: http://www.kamero.net/articles/court of Malaysia Mysession = 

690b7836acb4059d199fcdf03a48. 

http://www.helplinelaw.com/docs/appeal/02.shtml
http://www.kamero.net/articles/court
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مسعتهسضلتغمساهس مملصماللمفسخمقهس رسرال -

ماشهلعن مسرحلبمرعرس  -

رسررل معلزدملسا مريحن م لاح لرملم لاتنممر مايةمارضرعلتمكنفه م نهمسمماسلئلماهورطموام

دملسح مر مرسررل معلزدماللمواملالنلاماستشل مقضلالدغمسالتيلعمقلضم مرعلل مواملالنلااستن محقرقمساليادم

ل س مرس   غماستشوامرر تمرسئيدموهمر ملمشرر مر محلزدمكامقضلتمرسررل معلزدمسممسانن مشغلدمر ماقلياد

شر  ملمسممحيلال ماشلواملمالهسل موهساللسمقل ر مساللالدمونه ماللزامان ربمادم1قضلالدموهس مالكمرل ةم

م1وه    يد

م

 دادگاه استيناف -2-1-3

رسررل مسالتننلفموامطر مكلدغمايةمتج ال م ظهال محقرقدم سب موامت ينيلتمرسررلانل معلزدمايم

ر مارس رمم1م يلال  قهس ال مرلر  مواملسالطةم ضلال غم سمسالتيلعماد موامحه مبس ملال دمكامتج ال م ظهام

مذاللمسالمةمرسررل مسالتننلفمولالستدمسوت سمحلرلمشرر:

مايس م النگن م151مرسالتامرعرسمكيتهمسمم -

مالموامتننلالدحه ملمقهس ال ماهورطموامايالنا -

 مر م رصمكل ال ماهورطموامرعلل متج ال م ظهم سب موامت ين مقلضدمشتباموهابنل مسحضل الا -

اسلئلم نهماتنلمعمفناموامعيل مرسررل مسالتننلفغمسالتيلعمتج ال م ظهمسممآ سءمكنفه مرسررل معلزدم سم

م8م نيموامعن  مرس ر 

م

 دادگاه فدرال -3-1-3

رسررل مف  سلمادمترس  متج ال  ظهالمسممت ينيلتمحقرقدمرسررل مسالتننلفم سمكامرسررل مف  سلماجرممس جليمممم

مسكن غمسالتيلعم يلال  ايچننمغمرسررل مايور مسالتننلفمكنفه م سب موام س مرسررل مسالتننلفم مآ م سمسعطلماد

وامعن  مرس ر مسالمرهفلًمر مارس ر مكامآ سءمايور مغولمترااموامريحن مسوت سالدملمسلزنامرسررل معلزدغمر مسالمم

مممممممممممممممممممممممممممم ر مريحن مرسررل معلزدمولش موهل   مايور م سَاللًمرسررل مسقلاامش  مولش  مو المماتنلمكامر مسوت س مساهغ

م

                                                 
1 Courts and Tribunals – Malaysia, Available at: 

http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo/law/malaysia/smc_all.htm 
1 - Appeals to the High Court; Available at:  

http://www.helplinelaw,com/does/appeal/04.shtml  
8 - Court of Malaysia, Available at:  

http://www.vacilando.net/index.php?titlr=courtsofmalaysia.htm  

http://www.helplinelaw,com/does/appeal/04.shtml
http://www.vacilando.net/index.php?titlr=courtsofmalaysia.htm
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 :دادگاههاي تالي2-3

اراليد(غمرل ملمرسررل مك م سمم–رسررلانل متلزدم سمر م ظليمكنفه مالزي مرسررلانل مف لد)ارقتدم

كامر ماهمرل مارضرعلتمكنفه ملمحقرقدمريحن مرس   غتشهنلمادمران مكامر مسالمماجللموامسمت ل م

متراامقهس مادمرنهر مار ر

م

 :دادگاههاي موقتي  1-2-3

اللوقمر مس گلستل ماستن ملمرس س ممQuarter Seniorسالممرر امرسررلانلمتلمح لر مشبنامشتبامال م

ريحن م الن ردمواماهساليدمس  مكاماجلمستمآ نلمانتندمواماهگم يدمشرر وهمكهالدمسالممرسررلانلغمقضلتدم

م لالل مر سررلانل مارقتدممرس   مادمش    وامعيل غمسالمماحلك موامرعلل مالرسمادم يلالن مكاماللوقلً

م متل مسالمريحن م الن ردموامم15حقرقدمس مكاممرسالتامآ نل ايس م النگن مسال م نيم الن ردمادمكنن غ

م ممرسالتا موا م قلنامم151رعلل  ملاللالط مت لرفلت موا ماهورط مارس ر مر  ماگه م  س    م   م النگن  ايس 

مفتلتمكامر مسالممارس رمريحن مرسررلانل مايور م لاتنمملم لاح لرمسال  ارتر  غالزكملماستأاهملماهس

 :دادگاههاي صلح2-2-3

رسررلانل مرل موامرلمرالتام مر اامالكملمرلمتقسن مادمشرر ماحلك مر اامالكموامزحلظمقل ر دم

قدمرريحن مونشته مرسشتامغمسممسمتنل ستمونشته موهمر رس    احلك مر اامرلغساهلم مايامارضرعلتمحق

م النگن م نس غمسالتيلعمادم يلالن  م1511 سمكاممرسالتامآ نلمونشمسمم

ر مارضرعلتمكنفه مغرسررلانل مرل مر اامالكغوامطر مكلدمرس س مسمتنل ستم الن ردموامايام

موامايس م ق  مقلولمم11اهساليدمسال مكامح سكثهماجلمستمحبسمآ متلم ماهساليدمسال مكامرهفلً الللمالل

ايس م النگن مل/اللمونشمم11الللمغايس م ق  مونشمسممم5نفهال مرلر  مونشمسمماجلمستمس  غاهممسال غمسالمك

ضهوامشيقم بلش  وامعيل غمسالممرسررلانلمريحن م الن ردموامتج ال  ظهمرسادمسممآ سءماحلك مم11سمم

م1 ئنسمراه  )ونگرزر(م سمرس    

م

 :دادگاههاي كدخدا محور 3-2-3

رس س مسمتنل مسالتيلعمارضرعلتمحقرقدمسال مكاممرسالتاممرسررل مونگرزرماللموام اللال مك م س م لالتلغ

 النگن م نس  مر مالالدمكامسرحلبمرعر غآالنلالدم ژسرمولشن ملممول مالالالدم سموفنين ملمم51آ نلمونشمسمم

متهل م يلالن  

ريحن مكنفه مسالممرسررلانلماح لرمواماهسال مولمالان ممفنممستنلادمعلنامفهرمآالنلالدم ژسر مكاموام

 النگن ماجلمستم يدمشرر مر مم15ر مسمطل شموهشيهر مادمشررمكاموامايس م ق  مونشمسممطر مملردم

                                                 
1 Jurisdiction Of The Court, Available at: http://www.kehakiman.gov.my/courts/courtjuris.html 
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ساللالتماللولملمالل سلسكغمسالممرر امرسررلانلملاررم  س رمغمسالمر معرضمرسررلانل م رارس م نيموهس مسالتيلعم

مممم1ارس رماهورطموامرغل مرس ر 

م

 دادگاههاي اسالمي -4-2-3

ساللزتدمسال مكامريحن مآ ماح لرمواماسلئلملمحقرقمساليادمالكمالنست ما معهضمرسررلانل م

لدمس  ملموامطر مكرلز مسال  مسالممرسررلانلمرهفلًمرس س مريحن م الن ردمواماسلئلماهورطمواماسليل ل 

ايس م النگن ملماللمتلمم5الللمحبسغمايس م ق  مونشمسممم8 يلالن مكامونشمسممالالدم سمرلر مادرهفلًماجلمست

مبلش  ضهوامشيقم م61

م

 نتيجه گيري

مراههسالدممممم مشهل موا مساللالدمسال مكا مقل ر  موه مابتند مول زيل د مالزي مرس س مالنستيدمحهراتد كشر 

ول زيل دمالر مرهمادمشرر مسالممكشر ماتتلقبمرذش منن الممال  ممالهمالرغمسالتتيل مكشر ال مق  تين غم

 سممتلوتدمسممتلوتل محقرقمونممسزيللمساهلم موامعنرس مرلزتدماستقلغمر معهرامحقرقمونممسزيللماطهحمش  مل

تشهنلمادمرا  مواملسالطامتسلطمسالتتيل رهس مواملالژ موهالتل نلموهسالممالهمانممساليادغ لالههرال مستخلذ م

 لظ مساتيلعمآ مغ لزبلًمتح متلثنهملمولمتلالدمسمم لالههرال موامكل مرهفتامش  مسالممرللمورر ملمالنست مع سز م

 محهرا مثندم برر مكامونشتهالممتلثنهم سمر موهرسشتامسال  مولمسالممترضن مكاموه كنفه مسالممكشر م امتننلماست

س  الشامال ماذابدمسالييموهمسالممرالل ملماسليل مورر مسكثهال مقهالبموامستفلقمايتن مآ غر محرم م ظليم

مولالخمال مكنشدململسكنشدم ظليم كنفه مسشمالالدموهس مت سونهملمريالنامال مكنفه ملموامعبل تدمونتهغ

منفه مسالييملماررم  سشتاملمسمت لصم نلفتامسال م ك

ولمسالممتررنمغ لالههرمكنفه م ظليمكلاممال موهالتل نلمكاموهس مرالتنلودموامآ ال نل مانفت مطلبل امسالممم

رلز موهمالنست مع سز مكنفه مكشر مايور محلك مرهرال  متلموامساهلمموامحنلتممررمسرساامادمرا م سزبتام

 مسال مكامتلكن مارك موهمسالمماسلزاموامافنريمتندمورر م ظليمايور مسممآارم مال مذكهمسالمم هتام نيممالبن 

شهالت ماق سمسالييم برر ملموهمدمسممت سونهمستخلذم مسالممالنست م سمت هالحلًماللتلرالحلًمادمترس م لشدمسممسالمم

سالدمسالممآارم مالمرس س ملمسممسالممايلامسال ماجلمستمشيقمر مس  كمشيل  مسمماهسال ماتت رمر مك ماي

كشر مكاموام ظهمادم ال م گل ماقنمموامسالممكنفهموامعنرس مكنفه متهينلدمورر مسال مكامر موهمدمسمماهسال م

ونشمونندمش  موامان مع يمكفلال مكنفهال ماقه مش  غمسالممكنفهموامعنرس ماجلمستدمتهينلدمر مكنل مآ نلم

ماقه مش  مسال  

مفه مسالممكشر ملمكشر ال مادمترس ملار مسفتهسقملر م گلادمتطبنقدملماقلالسامس موام ظليمع سز مكنم

سشتهسكدمم سماشلا  مكهرمكامر م گلادمكلدغمادمترس مسالمملاامسفتهسقملمسشتهسكم سموهآالن متفللتمالنست م

                                                 
1. Malaysian Court System, Available at: 

http://w.w.goharebar.org.my/cotact/view/125/59,Malaysian Court System.htm 

http://w.w.goharebar.org.my/cotact/view/125/59,Malaysian
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لمكلاممالمرس س  مر مسالممانل غم هتامس مكامشلالل متراامسال غمسالممكامر م«م لادمژ اند»ال م لال نستدم

الرماهيمتليملمشهلعمواماهيملسا ماجلمستدموهسوهملمسممالر مرالگهماجلمستماتلل مم ظليمكنفه مالزي مسممالك

لمابلشهمالهسل مقلي سرمرهرال  مسال مكامادمترس مآ نلم سمالر مالالدمسمم لالههرمال مستخلذ مر م ظليمكنفه م

مفهس سامتلقدمكهرم 

اقه ستمالار مغاشلا  مادممولسالممسلرلفملمولمعنلال موامفهعدمورر مس  الشامال مرالممسالييمر مشهسالطملممم

رهررممكامر مالنست مآالنممرسر الدملماقه ستمشهلدمسالممكشر مر مكنل مرسررلانل مك مم ساحر غرل ملم

ارقتدم)ف لدماللملالژ (غمرسررلانل مساليادملاررمرس رمكامالنستيدما معهضمسالممرسررلانل مساللزتدمورر م

رر تدمكامرهفلًمرس س مريحن م الن ردمملريحن مآ ماهورطمواماسلئلملمحقرقمساليادمرلز مسال  ر 

ماجلمستمالالدم سمرلر مادم يلالن مكامونشمسمم الللم8واماسلئلماهورطمواماسليل ل مس  ملموامطر مكلدمرهفلً

مضهوامشيقم بلش م 61ايس م النگن ملماللمتلم5حبسمغايس م ق  مونشمسمم

رلدمسالييموامعنرس مانبتدمسونلوهسالمغمسممالكمطهفمر مالنست مايس مالار مسالممكشر غمحقرقمكنفه مم

مغرسررلانلالدمتح معنرس م مالنست مايسالدمشهلدغ مطهفمرالگه مسم مآ مكا محلل م گهفتاغ معنلال مقهس  ار ر

ونشگفتاموهس م الن ردمواماسلئلمحقرقمساليادمملماسليل ل مر مكنل ماللالهمرسررلانل مساللزتدمولالامرذس  م

مضمادم يلال  ش  مسال مكامر م رعممررماحلمتلالملمتلس  سم مس ماتنلق

و الممطهالقمكامر م ظلادمكامس  الشامال مكنفه مسالييمر معهرامالار مالالگل ماشخ دم  س رغمم

نگر امادمترس  متشهنلمرسررلادموامسالممعنرس موامان محفظمسالممحقرقمار رمعنلال ملمحيلال مقهس مرنه   م

لوتدمنفه معيلم يلال غمنامانر ملسقعغانلوعمار رمسالتنلرمسالممرسررلانلمكامولالستدملفقمسررلمكلدمحقرقمك

سال م؟مسرهمانلوعمقل ر دمسال مكامر مسالممكشر مات ممواملرمملاررملماس مورر غم نس ملمسرهمانلوعم

فقندمسال مكاموهمساللسمنامقل ر ملماقه  مس مسالممانلوعملسا ملرممقل ر دمورر مادمشر  ؟نهسمكامر م نهم

ر دمورر ماهيملماجلمستغ علال مرسر الدمسالممرر تمميفمسررلمكلدمحقرقمكنفه مواملالژ مسرلمقل 

معلرال املمساثللمآ مورر مكامسممانظهممررمرالممسالييم نيمقبن مشيهر مش  مسال  

م
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