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سرویس حقوقی وانتظامی 

سه متجاووزز به عنف وو قاتل 10 ززنن ااعداامم شدند
متجاووززاانن شاكي پرووندهه رراا به ززوورر چاقو به محلي خلوتت منتقل کرددهه وو به عنف وويي رراا مورردد تجاووزز قراارر ددااددهه بوددند/ قاتل 10 ززنن

ااعتراافف كرددهه ااست که مقتوالنن رراا با گرهه ززددنن پاررچه ددوورر گرددنن به قتل مي ررساندهه ااست.
ایلنا: سه متجاوز به عنف سحرگاه امروز ( دوشنبه ) در زندان اوين به دار مجازات آويخته شدند. 

به گزارش ايلنا، قوام عطاکش زاده فرزند شکور، مصطفي کريمي خانقاه فرزند محمد و "رضا دهقان" فرزند حسينعلي به اتهام ارتکاب عمل شنيع به عنف با

يک نوجوان به اعدام محکوم شده بودند. 

1386 شاکي را به زور چاقو به محلي خلوت منتقل کرده و به عنف وي را مورد تجاوز قرار داده اين گزارش حاکيست محکومان ياد شده در خردادماه سال 

بودند. 

در پي شکايت شاکي و تحقيقات صورت گرفته،  دادگاه رسيدگي به اتهامات نامبردگان با حضور شاکي،  نماينده دادستان و وکfي افراد ياد شده برگزار و

دادگاه نهايتا نامبردگان فوق را به اتهام ارتکاب عمل شنيع به عنف به اعدام محکوم کرد که راي از سوي ديوانعالي کشور نيز مورد تاييد قرار گرفت. 

همچنo اميد برک،  قاتلي که پس از اغفال 10 نفر از زنان و تجاوز به آنها، اموالشان را سرقت و آنان را به قتل رسانده بود، سحرگاه امروز ( دوشنبه) در

مs عام در ميدان قدس شهر کرج به دار مجازات آويخته شد. 

1387 در حوالي کرج و قزلحصار، پرونده هايي در اين خصوص تشکيل و مشخص مي شود 1386 تا تيرماه سال  با کشف چندين جسد از بهمن ماه سال 

هفت جسد کشف شده همگي به يک نحو با فشردن گردن و خفگي به قتل رسيده و اموال همراه آن ها نيز به سرقت رفته است. 

با بررسي هاي صورت گرفته در مورد شماره  سريال گوش هاي موبايل مسروقه، راننده پيکاني که در خطوط کرج و اطراف آن مسافرکشي مي کرد، شناسايي

و مشخص مي گردد که نامبرده مدت يک ماه است به يکي از شهرهاي شمالي نقل مکان کرده است. مشخصات راننده از طريق تحقيق از زني که توسط وي

ربوده شده اما موفق به فرار گرديده بود،کشف و نهايتاً متهم به نام اميد برک به همراه همسرش دستگير شد. 

متهم در بازجويي هاي اوليه و پس از آن،به تمامي قتل هاي مکشوفه اعتراف و نحوه ارتکاب آنها را تشريح و افزود که مقتو~ن را با گره زدن پارچه دور گردن

به قتل مي رسانده است. 

همچنo در تحقيقات بعمل آمده مشخص شد که همسر نامبرده نيز با محکوم عليه ياد شده همکاري داشته است. 

اين گزارش حاکيست در پي تکميل تحقيقات،پرونده افراد ياد شده با صدور کيفر خواست جهت رسيدگي به دادگاه کيفري استان ارسال و دادگاه نيز با

10 بار قصاص نفس و به لحاظ تجاوز به عنف به اعدام و از حضور نماينده دادستان،وکfي متهمo و نيز برخي اولياي دم تشکيل و نهايتا اميد برک را به 

جهت سرقت به دو سال حبس تعزيري و 74 ضربه شfق محکوم نمود. اولياي دم مقتو~ن نيز همگي درخواست حکم صادره را کرده بودند. 

همسر محکوم عليه نامبرده نيز به اتهام معاونت در قتل عمد به پنج سال حبس و به اتهام فروش اموال مسروقه به سه سال حبس و 74 ضربه شfق محکوم

شد که راي صادره توسط ديوانعالي کشور نيز مورد تاييد قرار گرفت. 
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