PEJABAT KETUA PENDAFTAR
MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

SINDIKET PENIPUAN MENGGUNAKAN IDENTITI DAN NAMA MAHKAMAH
Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia (PKPMP) telah mengesan beberapa
cubaan untuk menipu orang ramai oleh pihak tidak bertanggungjawab dengan membuat
panggilan telefon dan/atau menghantar e-mel secara rambang dengan mendakwa mewakili
mana-mana pihak mahkamah.

Di antara kaedah yang digunakan oleh sindiket ini adalah :

PANGGILAN TELEFON
•

Mangsa menerima panggilan telefon daripada pihak sindiket yang mendakwa bahawa
mereka daripada Unit Pendaftaran Saman dan mahu Mangsa mengesahkan nombor kad
pengenalan Mangsa yang dibacakan oleh pihak sindiket. Pihak sindiket juga meminta
agar Mangsa menelefon dengan wakil unit dan jika Mangsa gagal menghubungi nombor
tersebut, satu notis saman akan dikeluarkan kepada Mangsa.

•

Mangsa menerima panggilan telefon daripada pihak sindiket dan mendakwa bahawa
Mangsa mempunyai kes saman dan menuntut Mangsa untuk segera hadir ke mahkamah
pada hari bercuti atau hari minggu atau meminta agar Mangsa menekan nombor
sambungan untuk bercakap dengan pegawai atasan untuk pertanyaan lanjut serta
meminta pengesahan maklumat peribadi Mangsa seperti alamat, nombor kad
pengenalan, tarikh lahir dan lain-lain.

•

Pihak sindiket menghubungi Mangsa dan mendakwa mereka daripada mahkamah yang
mahu mengesahkan identiti pekerja yang bekerja di syarikat Mangsa seperti nama penuh,
jawatan, nombor kad pengenalan, alamat dan lain-lain.

•

Mangsa menerima panggilan telefon memaklumkan bahawa mangsa telah disepina dan
dikehendaki hadir ke mahkamah bagi mengelakkan tangkapan dibuat. Mangsa juga
didakwa mempunyai hutang dan bagi menyelesaikan hutang tersebut, mangsa perlu
membayar sejumlah wang kepada pihak sindiket.
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PENGHANTARAN E-MEL
•

Pihak sindiket menghantar e-mel mengatakan bahawa Mahkamah telah mengesahkan
Mangsa merupakan waris yang sah bagi mewarisi harta yang berjumlah jutaan ringgit dan
meminta Mangsa memasukkan sejumlah yuran ke dalam akaun bank pihak sindiket
supaya perwarisan harta tersebut dapat diproses dengan segera.

•

Pihak sindiket menghantar emel beserta sijil perakuan yang mengatakan Mangsa
merupakan waris yang sah bagi sejumlah harta tertentu serta memberi emel pengesahan
untuk Mangsa menyemak kesahihan sijil tersebut.

•

Pihak sindiket menghantar emel mewakili Mahkamah mengatakan bahawa Mangsa perlu
membayar sejumlah wang bagi Mahkamah mengeluarkan Surat Kuasa Wakil bagi
pengurusan harta pusaka.

Berikut merupakan pesan daripada Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia
(PKPMP) untuk mengelak daripada menjadi mangsa penipuan:
•

Berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana individu
yang mendakwa diri daripada pihak mahkamah.

•

Semak nombor telefon atau saman yang didakwa oleh pihak sindiket dengan pihak
mahkamah terlebih dahulu.

•

Jangan menghubungi nombor telefon yang diberikan oleh mana-mana individu yang
melalui telefon, sebaliknya hubungi nombor rasmi mahkamah tersebut.

•

Jangan mudah memberi maklumat peribadi anda kepada pihak yang mencurigakan.

•

Adalah diingatkan bahawa sebarang sepina hanya akan diserahkan secara kediri
(personal service) atau by hand dan anda dikehendaki menandatangani penerimaan
sepina tersebut. Penyerahan sepina hanya boleh dilakukan oleh pihak polis bagi perkara
berkaitan jenayah dan pihak firma guaman bagi perkara selain jenayah.

•

Buat laporan polis di balai polis yang berdekatan dan mengambil langkah berjaga-jaga di
masa hadapan jika menerima panggilan yang serupa lagi.

Pejabat ini ingin menegaskan bahawa pihak mahkamah tidak akan sewenang-wenangnya
membuat panggilan telefon secara rambang kepada orang awam. Pejabat ini memandang serius
mengenai perkara ini dan ingin menasihatkan orang awam agar berhati-hati supaya dapat
mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan.
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Sample dokumen palsu (scam) :

1)

2)

3

3)

4)
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