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حوزه : مازندرانگروه : استانها

تاریخ : ۹۱/۱۱/۰۸ - ۱۵:۲۴شماره : ۱۳۹۱۱۱۰۸۰۰۱۰۳۴

دادستان عمومی و انقالب مرکز مازندران خبر داد

قطع قطع 44 انگشت سارق انگشت سارق
سابقه دار در ساریسابقه دار در ساری

خبرگزاری فارس: دادستان عمومی و انقالب مرکز استان مازندران گفت: چهار انگشت دست سارق

سابقه دار در ساری قطع شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری کل مازندران، حجت االسالم اسدالله جعفری

درباره اجرای قطع چهار انگشت سارقی که دارای سوابق متعدد کیفری است و مرتکب سرقت های زیادی

شده بود، اظهار داشت: این فرد سوابق متعدد کیفری و سرقت های زیادی انجام داده بود.

وی با اشاره به اینکه در پرونده ای که حکم قطع ید اجرا شد، مرتکب سرقت مستوجب حد شده بود، افزود:

پرونده پس از رسیدگی های اولیه، صدور حکم و در تشریفات قانونی نهایی شد.

دادستان عمومی و انقالب مرکز مازندران گفت: حکم قطع چهار انگشت این سارق که مرتکب سرقت حدی

شده بود، در محوطه زندان ساری اجرا شد.

وی اجرای این حکم را در راستای اجرای حدود و از تکالیف شرعی و قانونی عنوان کرد و گفت: صدور و

اجرای احکامی این گونه جز مطالبات به حق مردم است.

این مسئول قضایی مازندران ادامه داد: کسانی که متعرض اموال مردم و وارد حریم خصوصی افراد می شوند،

باید بدانند حدود الهی در مورد آنان اجرا می شود.

دادستان ساری با بیان این که اجرای حدود الهی جنبه بازدارندگی دارد، اضافه کرد: اجرای چنین احکامی

پیام محکم و جدی به همه سارقان حرفه ای، سابقه دار و کسانی که اموال مردم را مورد سرقت و تجاوز قرار

می دهند، می شود.
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جعفری در پایان متذکر شد: دستگاه قضایی در برخورد با سارقان حرفه ای و سابقه دار، اشرار، زورگیران،

سارقان مسلح و مجرمان مواد مخدر با جدیت و قاطعیت برخورد می کند.
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