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مسعود لطفی و محمد سلطانی دو محکوم پرونده تجاوز به عنف در منطقه لواسان بعد از ظهر امروز در زندان اوین به دار مجازات آویخته شدند .

 

به گزارش واحد مرکزی خبر، این افراد به همراه یکی از همدستانشان که هم اینک متواری است، در یکی از شبهای آبان امسال وارد منزلی
در منطقه لواسان شدند و با بسa دست صاحبخانه و حبس وی و قراردادن چاقو زیر گلوی فرزند خردسالش، به همسر وی تجاوز کردند و بعداز

سرقت از محل متواری شده بودند.

72 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به اعدام در پی شکایت شاکی، این دو تن از این مجرمان شناسایی و دستگیر شدند و سپس در شعبه 
31 دیوانعالی کشور امروز به اجرا درآمد . محکوم شدند حکم صادرشده پس از تایید شعبه 

دادستان عمومی و انقjب اسjمی تهران گفت:  رسیدگی سریع به پرونده تجاوز به عنف در لواسان نشانه حساسیت و قاطعیت دستگاه قضایی در
برخورد با عامjن چنین جرایمی است.

عباس جعفری دولت آبادی افزود: توام بودن دقت، قاطعیت و رسیدگی عادmنه با عامل سرعت از شاخص های قابل توجه در این گونه رسیدگی ها
است که در این پرونده همه مراحل قانونی با این ویژگیها بطورکامل توجه شده است.

وی گفت: دستگاه قضایی برای پیگیری چنین جرایمی که با احساسات و عواطف و امنیت شهروندان در ارتباط مستقیم است، با قاطعیت اقدام می
کند.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: اگر چه در قانون، مجازات چنین جرایمی پیش بینی شده است، اما تسریع در صدور احکام و همچنین اجرای سریع
آن می تواند آثار بازدارندگی زیادی در جامعه به همراه داشته باشد.

جعفری دولت آبادی افزایش اطمینان و احساس امنیت در جامعه و ایجاد بازدارندگی در بین مجرمان حرفه ای را از جمله تاثیرات اجرای به موقع
قانون برشمرد.
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