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38 ��� �ا�ز �ا����ا�ی �ا����ل �د�ر �ا���ھ��ا�ز �ا���ا�م ����
اهواز - خبرگزاری مهر: معاون دادستان عمومی و انقDب اهواز گفت: از ابتدای امسال تاکنون 38 مورد حکم اعدام و قصاص نفس و چهار

مورد حکم قطع عضو توسط شعبه اجرای احکام قصاص این دادسرا اجرا شده است.

احمدرضا رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: جامعه انتظار دارد پس از صدور حکم، اجرای آن به سرعت انجام
شود در حالی که پس از صدور هر حکم پروسه ای dزم است تا تشریفات اداری و قضایی آن انجام شود و ممکن است این روند

ماه ها به طول انجامد.

وی با اعDم این که از ابتدای امسال تاکنون 38 مورد حکم اعدام و قصاص نفس و چهار مورد حکم قطع عضو توسط شعبه اجرای
احکام قصاص این دادسرا اجرا شده، افزود: در پرونده هایی مثل قاچاق و سرقت های مسلحانه احکام سریعتر اجرا می شود اما
در برخی پرونده های قصاص اولیای دم ممکن است صغیر باشند و یا در مورد نحوه ی اجرای حکم توافق نداشته باشند. همچنین

در جرایمی مثل ایراد ضرب و جرح عمدی، نیاز به طی شدن مهلت قانونی است.

رشیدی همچنین از وثیقه گذاران و ضامنین متهمانی که با قرار قانونی آزاد می شوند خواست تا آخرین مرحله پرونده، آن را دنبال
کنند و صرف آزادی متهم مدنظرشان نباشد.

وی تصریح کرد: در صورت حاضر نشدن متهم در وقت مقرر در دادگاه و هنگام اجرای حکم، وثیقه یا وجه الکفاله ضامن با هدف
جبران ضرر و زیان مالباخته یا احقاق حق زیان دیده، ضبط می شود که همین مسئله موجب تشکیل پرونده ی جدیدی در دادسرا

می شود.

سرپرست اجرای احکام دادسرای عمومی و انقDب اهواز ادامه داد: پرونده های ناشی از تصادفات در اجرای احکام آمار باdیی
دارند اما با تعامDتی که اخیراً میان دستگاه قضایی و شرکت های بیمه در استان صورت گرفته است در حال حاضر این شرکت
ها در سریع ترین زمان ممکن به پرداخت دیه شاکیان اقدام می کنند که همین مسئله ضمن رضایتمندی بیشتر مراجعه کنندگان در

کاهش این پرونده ها موثر بوده است.

رشیدی با بیان این که هیچ پرونده ای از جریانات پس از انتخابات به اجرای احکام دادسرای اهواز ارسال نشده است، گفت:
اجرای احکام دادسرای اهواز در بحث جرایم خشن و سنگین به طور جدی و با قاطعیت و سرعت اقدام می کند و هیچ گونه تعللی

در این زمینه وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اجرای سریع، صحیح و قاطعانه احکام صادر شده، تحقق اهداف دستگاه قضایی را به دنبال دارد اما در بحث
پیشگیری از جرایم، خDء قانونی وجود دارد و ابزار کافی برای این هدف در اختیار دستگاه قضایی قرار ندارد و بیشتر در دست

دستگاه های اجرایی است.

وی آمار ورودی پرونده از ابتدای امسال تاکنون به اجرای احکام شهرستان اهواز را 11 هزار و 877 فقره اعDم کرد و افزود: از
ابتدای امسال تاکنون با مختومه شدن 15 هزار و 368 فقره پرونده، 3500 فقره از آمار پرونده ها ی سال گذشته کسر و آمار

فعلی پرونده ها ی موجود در اجرای احکام دادسرای اهواز به 26 هزار و 400 فقره رسیده است.

معاون دادستان عمومی و انقDب اهواز با اشاره به اختصاصی شدن شعب دادسرای اهواز، اظهار داشت: با افزایش حجم کار
همکاران اداری و قضایی در این بخش، هر کدام از شعب هشت گانه ی این دادسرا عDوه بر پرونده های ورودی، روزانه اجرای

احکام 30 فقره پرونده دیگر را نیز مورد رسیدگی قرار می دهند.
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