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شد بسته عنف به متجاوزان زندگي پرونده

با بودند شده عنف به محسنه زناي مرتكب 1386 سال مهر در كه مرد دو پرونده: فارس خبرگزاري
.شد بسته اعدامشان

مهرماه 25 روز 24 ساعت در اصفهان، استان كل دادگستري عمومي روابط از نقل به اصفهان از فارس خبرگزاري گزارش به

.است شده دستگير آباد دوست روستاي در سارقي كه شودمي اعMم كرون بخش عسكران پاسگاه به 1386 سال

شاكيه برادر ورود با كار اثناي در اما شده منزلي وارد عنف به تجاوز قصد به» ج ـ سليمان «متهم كه دهدمي نشان هابرــرسي

عمل اين ارتكاب به مجبور و شده منزل وارد ناشناس شخص دو اجبار به كه داردمي اظهار متهم وجود اين با است شده دستگير

.است بوده

وارد منزلش به شبانه نفر دو پيش چندي كه كندمي اظهار شاكيه بار اين گيرد،مي خود به ديگري رنگ ديگري شاكيه ورود با ماجرا

.بردمي ظن موصوف متهم به ارتباط اين در كه كندمي اضافه و اندكرده تجاوز او به زور به و شده

و شده وارد مذكور منزل به شبانه» خ ـ احمد «همراه به كه گويدمي و كندمي اعتراف خود كار به هابازجويي در بار اين متهم

.كندمي تجاوز او به جبر به و كرده تهديد كودكش قتل به را شاكيه

و شده شناسايي شاكيه توسط متهمان سپس كندمي اعتراف جرمش به شده دستگير متهم اقرارهاي از پس نيز» خ ـ احمد«

.شد بازسازي آنان وسيله به نيز جرم صحنه

و صريحشان اقارير استناد به را آنان نيز دادگاه و شد ارسال استان كيفري دادگاه 18 شعبه به مذكور پرونده اساس همين بر

.كرد محكوم اعدام به جرم صحنه بازسازي جريان و شاكيه توسط ايشان شناسايي

نيز شعبه اين و شد ارسال مشهد در مستقر كشور عالي ديوان 41 شعبه به پرونده صادره، حكم به متهمان وكMي اعتراض با

.كرد ابرام را حكم متهمان، نظر تجديد تقاضاي رد ضمن

.شد حلقه گردنشان در دار طناب و شدند رويارو اعمالشان پاداش با مجرمان ماه فروردين 29 يكشنبه صبح
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