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طنابب دداارر بر گرددنن قاتل پسربچه 8 ساله

خبرگزاارريي فاررسس: قاتل يیك پسر بچه هشت ساله صبح اامرووزز ددرر حضورر ااووليیا ددمم مقتولل وو معاوونن ددااددستانن قم ددرر ززنداانن
مركزيي قم به دداارر مجاززااتت آآوويیخته شد.

به گزارش خبرگزاري فارس از قم، بنابر اع<م روابط عمومي دادسراي عمومي انق<ب ساعت 14روز دوم تيرماه پسر بچه اي

هشت ساله بعد از ممانعت مادرش، براي خريد خوراكي از منزل خارج شد و ديگر هيچ گاه به منزلش بازنگشت. 

مادر اين پسربچه پس از اينكه 20 دقيقه از زمان خروج او از منزل گذشت، نگران شده و جستجو را براي ياف] وي آغاز كرد و

پس از دو ساعت جستجو در حالي كه اثري از فرزند خود نيافت، پليس را در جريان اين مسئله قرار داد. 

با حضور ماموران در محل مادر پسر بچه از شك خود به مردي سخن مي گويد كه در همسايگي آنها زندگي مي كرده و گاهي به

پسر بچه خوراكي مي داده است و البته با مراجعه مادر به درب منزل اين فرد، وي از حضور پسر بچه اظهار بي اط<عي

مي كند. 

با توجه به اظهارات خانواده پسر بچه قاضي دستور nزم براي شناسايي و احضار اين مرد را صادر مي كند ولي با حضور

ماموران مشخص مي شود كه وي خانه خود را ترك كرده و اين اقدام موجب مي شود كه ظن قاضي به اين فرد بيشتر شود. 

پس از صادر شدن دستور ورود به منزل از سوي قاضي، خانه وي مورد بازرسي قرار مي گيرد تا اينكه جسد پسر بچه در

حالي كه در داخل كيسه پ<ستيك زباله بزرگ و چند پارچه پيچيده شده بود، كشف مي شود. 

پس از كشف جسد پسر بچه، مصطفي برزگر گنجي دادستان قم بازپرس ويژه قتل را مامور رسيدگي به اين پرونده مي كند. 

ه . س فرد متهم به قتل پسر بچه پس از دستگيري عنوان مي كند كه پسربچه هنگام پاي} آمدن از نرده پله هاي خانه اش افتاده و

سرش به زم} خورده است و او به دروغ پردازي در خصوص نحوه فوت مي پردازد. 

وي در نهايت در بازجويي هاي فني لب به اعتراف مي گشايد و مي گويد كه هنگامي كه پسر بچه قصد خروج از منزل وي را

داشته با گلدان و آجر چند ضربه به سر او زده است تا مانع از خروج پسر بچه شود و هم} مسئله نيز منجر به كشته شدن او

شده است. 

با توجه به حساسيت پرونده و نوع قتل، دادگاه در تاريخ 18 تيرماه تشكيل شده و پس از تفهيم مجدد اتهام به متهم و اخذ

8 ساله به قصاص نفس محكوم مي شود و راي دادگاه پس از قرار وي نسبت به صدور دادنامه، ه . س به اتهام قتل پسر بچه 

27 ديوان عالي كشور در تاريخ 30 تيرماه حكم صادر شده اب<غ به متهم و وكيل وي به ديوان عالي كشور ارسال شده و شعبه 

را در خصوص قصاص متهم موجه و منطبق با موازين تشخيص اده و مستندا به ماده 265 ق.آ.د.ك تاييد مي كند. 

پرونده اين قتل در چهارم مرداد ماه يعني يك ماه پس از وقوع قتل در شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و

انق<ب قم براي اجراي حكم ثبت و واصل شده و باnفاصله حكم در تاريخ هشت مرداد ماه با حضور اوليا دم مقتول و پس از

تشكر آنان از پيگيري قاطع و سريع دستگاه ها قضايي در مجازات اين قاتل بي رحم به اجرا گذاشته شد و ه . س بعد از گذشت

40 روز از وقوع قتل به مجازات رسيد و برچوبه دار آويزان شد.  كمتر از 


