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مکث

ارسالی خوانندگان تپش
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ح ـ ـ ـقـ ـ ــوقـ ـ ــی از جـ ـمـ ـل ــه

عكس هفته

8

شهــای
بــا تــوجــه بــه پــرسـ 

ج ـلــب مــتــه ــم ،مـ ـج ــازات
رشـ ـ ــوه ده ـ ـنـ ــده  ،مـحــل
دادخواست تامین دلیل ،مریم جنت آبادی،کارشناس
ارشد حقوق خصوصی به سواالت شما پاسخ دادهاند.
مخاطبانمیتوانندپرسشهایحقوقیخودراباارسال
پیامكبهشماره300011224مطرح کنندوپاسخرادر همین
صفحهبخوانند.
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هشدار هفته

به تماسهای
ناشناس از
مراجع
غیر رسمی
پاسخ ندهید
وآ گاه باشید
برای واریز هر گونه
وجوهات نقدی به
حسابهای مالی
ارسال شماره كارت و
شماره حساب
كافی است و از افشای
سایر اطالعات
كارت بانكی خود
به سایر افراد
خودداری كنید

اطالعات بانكی را فاش نكنید
رئیــس مركــز تشــخیص و

عابر بانك كشــانده و با انجام یك ســری عملیات بانكی نسبت

پیشــگیری از جرایــم ســایبری

به برداشــت غیر مجاز از حســاب مالی آنــان اقــدام میكنند و با

پلیــس فتــای ناجــا بــا اشــاره به

این شــیوه فرد با دســت خود وجوهاتی را به حســاب مجرمان

اینكه واریز پول به بهانه برنده

واریز میكنــد .با اقدامات پیشــگیرانه و آموزشــی پلیــس فتا و

شدن در مســابقات رادیویی و

همكاری مناســب رســانه ملــی و خبرگزاریهای رســمی كشــور

تلویزیونــی ترفنــد افــراد

ســطح آگاهی و دانش شــهروندان افزایش داشــته و با استناد

كالهبردار است ،به شهروندان توصیه كرد :برای واریز هر گونه

به پروند ههــای ارجاعی از ســوی مراجع قضایی بــه این پلیس،

وجوهات نقدی به حسابهای مالی آنان  ،ارسال شماره كارت

سطح وقوع این گونه جرایم كاهش چشمگیری یافته است.

و شماره حساب كافی است.

نكــه اجــرای طــرح اســتفاده از رمز یــك بار
رجبــی بــا اشــاره بــه ای 

سرهنگ علی محمد رجبی در تشریح این خبر اظهار كرد :برنده

مصــرف در تراكنــش خری دهــای اینترنتــی ســطح وقــوع جرایــم

شــدن در مســابقات رادیویــی و تلویزیونــی یكــی از ترفندهای

برداشــت غیــر مجــاز را كاهــش داده اســت ،خاطــر نشــان كرد:

مجرمان سایبری است كه كالهبرداران با استفاده از این روش

مراقب ترفندهای مختلف كالهبرداران باشند ،به تماسهای

و با سوء اســتفاده از ضعف آموزشی هموطنان ،ضمن برقراری

ناشناس از مراجع غیر رســمی پاســخ ندهند وآگاه باشند برای

تماس تلفنی با مخاطبان طعمههای خــود را انتخاب میكنند.

واریز هر گونه وجوهات نقدی به حسابهای مالی آنان ،ارسال

افراد ســود جو با انجام مهندســی خــاص و جلب اعتمــاد برخی

شــماره كارت و شــماره حســاب كافی اســت و از افشــای ســایر

افــراد خــوش بــاور بــا ایــن ترفنــد قربانیــان را بــه پــای دســتگاه

اطالعات كارت بانكی خود به سایر افراد خودداری كنند.

سلفی با چوبه دار

به شــهر دیگری گریخته اســت .باید برای گرفتن حكم
جلب به دادگاه شهر خودم بروم تا شهری كه او به آنجا
گریختهاست؟آیااینحكمجلبسیار میشود؟

هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود میتواند دســتور
جلب صــادر كند .بــه عنــوان مثــال كل اســتان تهران
یــك حــوزه قضایــی محســوب میشــود و قاضــی
تهــران فقــط اجــازه صــدور دســتور جلــب در حــوزه
اســتان تهــران را دارد واگــر شــخصی كــه قــرار اســت
برایــش دســتور جلــب صــادر شــود ،در خــارج از حوزه
قضایــی باشــد ،بایــد بــه حــوزه قضایــی دیگر«نیابت»
داده شــود .دســتور جلــب نیــز بــه دو روش اجــرا
م یشــود :گاهی ممكن اســت قاضــی پرونده دســتور
جلــب را به یــك كالنتــری خــاص ابــاغ كنــد كه بــه این
نــوع «قــرار جلــب عــادی» میگوینــد ،امــا اگــر دســتور
جلــب بــه همــه كالنتریهــای حــوزه داده شــود،
بــه آن «جلــب ســیار» گفتــه م یشــود .اگــر نشــانی او را
نمیدانید یــا بدهــكار متواری شــده اســت ،بایــد این
موضــوع را در دادگاه اعــام كنیــد تــا دســتور جلــب
ـتور
ســیار برایــش صــادر شــود .بــه كمــك ایــن دسـ ِ
مــدت دار ،میتوانیــد هــر جــا كــه بدهــكار را دیدیــد ،با
كمــك یــك مأمــور انتظامــی ،دســتگیرش كنیــد و بــه
دادگاه تحویل دهید.

مجازات رشوه دهنده
آیــا در قانــون بــرای كســی كــه رشــوه میدهــد هــم
مجازات در نظر گرفته شده است؟

قتل دختر خاله

در قانــون بــه رشــوه دادن رضــاء گفتــه میشــود
و بــر اســاس مــاده  ۵۹۲قانــون مجــازات اســامی
رشــوه دهنــده عــاوه بــر ضبــط مــال ناشــی از ارتشــاء
به حبــس از  6مــاه تا ســه ســال یا تــا  ۷۴ضربه شــاق
محكوممیشود.

در ایــن ســتون زندگــی قاتالنی را كــه جنایتشــان با چوبــه دار
گره خورده اســت از زبان خودشــان مــرور میكنیــم .ماجرای
این جنایت بر اســاس اعترافات قاتالن در جریان تحقیقات
و جلســات دادگاه تنظیم شده اســت .این هفته سراغ قاتل
میانســالی رفتیــم كه بــه اتهــام قتل دختــر خالــه اش بــه دار

محل دادخواست تامین دلیل

مجازاتآویختهشد.

هیچ وقت فكر نمیكردم قتل دختر خالهام و قصاص
پایان ســفر من بــه مشــهد باشــد .مــرداد  93از گرگان
راهــی خانــه دختــر خال ـهام در مشــهد شــدم .وقتی به
خانه شان رســیدم ،متوجه شدم همســرش شب به
خانه نمیآید .به همین خاطر آنجا ماندم.
مدتهــا بــود یكــی از بســتگان در زندگــی اش دچــار
مشكل شــده بود و تصور میكردم دخالتهای دختر
خالهام باعث این مشكالت است.
دربــاره ایــن موضــوع از دختــر خال ـهام پرســیدم كه او
منكــر موضــوع شــد و بــا هــم درگیــر شــدیم .عصبانی
شــده و گلویــش را محكــم گرفتــم .وقتــی بــه خــودم
آمدم ،او خفه شــده بود و نفس نمیكشــید .ترسیدم
و از آنجا فرار كردم .روز بعد كه قتل فاش شد ،شنیدم

جلب متهم
از مردی به اتهام كالهبرداری شــکایت كــردهام و او

بــرای پرونده فــرار از صحنه تصــادف به مــن گفته اند

كه همســرش را به عنوان مظنــون به قتــل گرفتهاند.
خیالــم كمــی راحت شــد و تصــور كــردم پلیــس ردی از
من پیدا نكرده اســت ،اما چند روز بعــد رد من در این
جنایت پیدا شد و پلیس مرا دستگیر كرد.
وقتــی مقابل افســر پرونــده نشســتم هیــچ راه فراری
نداشــتم و همه ماجرا را تعریف كردم .چند ماه بعد در
دادگاه محاكمــه شــدم و اولیای دم بــرای من قصاص
خواستند .این حكم در دیوان عالی كشور مهر تائید
خورد و بعد از  5ســال در حالی كه تازه وارد  55سالگی
شــده بــودم ،در زنــدان مشــهد پــای چوبــه دار رفتم و
تالشهایــم بــرای گرفتــن رضایــت بینتیجــه مانــد و
پرونده زندگیام برای همیشه بسته شد.

تامیندلیلبدهم.برایاین كار بایدبه كجامراجعه كنم؟

مرجــع صالــح بــرای درخواســت تامیــن دلیــل،
«شــورای حــل اختــاف» محلــی كــه دالیــل و امــارات
مــورد درخواســت در حــوزه آن قــرار گرفت ـه ـ ـ محــل
تصادف ـ تعیین شــده و اگر در حوزه مربوطه شــورای
حــل اختــاف نبــود ،رســیدگی بــا دادگاه محل اســت.
بــر اســاس قانــون جدیــد شــورای حــل اختــاف برای
تقدیم دادخواســت ،فقط باید به شورای حل اختالف
مراجعه كرد.
بــرای تامیــن دلیــل دربــاره امــوال غیرمنقــول ،باید به
شــورای حل اختالف محل وقوع ملــك مراجعه نمود
و برای ســایر دعاوی به محل اقامــت خوانده مراجعه
خواهد شد.

