وﮐﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﯿﻦ آﺑﺎد از دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ و ارش اﯾﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺒﺮ داد

ﻋﮑﺲ :اﯾﺮﻧﺎ
وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﯿﻦ آﺑﺎد ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان در ﻧﺎﻣﻪ ای دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ و ارش ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﯿﻦ آﺑﺎدی را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﻏﺮﺑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد.
 ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اول ﻣﻬﺮ روز ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺘﺎناﯾﺮﻧﺎ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ’ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﻧﯿﺎز‘
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ دﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﯾﺎ ارش اﺳﺖ اﻣﺎ ،ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت دﯾﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ارش
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﯾﮏ دﺳﺖ ﻧﺼﻒ ﯾﮏ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ دﯾﻪ ﭘﺎره ﺷﺪن ﯾﮏ ﺗﺎر ﻋﺼﺒﯽ در دﺳﺖ در
ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ آﯾﻦ ﺧﺴﺎرت را ﺑﺎ درﺻﺪی از دﯾﻪ ﻋﻀﻮی ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎده ۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ دﯾﻪ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ:
دﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺎرع ﺑﺮای ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ
اﻣﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ارش ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۷۶۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻌﺮ اﺳﺖ :ﻫﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻀﻮ ﮐﺴﯽ وارد ﺷﻮد و ﺷﺮﻋﺎ
ﻣﻘﺪار ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻪ ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ارش ﺑﭙﺮدازد.
و در ﻣﺎده ۵۹۴ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه :در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ارش ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻠﻪ اﻧﺴﺎن
و ﻧﻮع وﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت وارده ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۵۱ ،آذر  ،۱۹۳۱ﯾﮏ ﮐﻼس درس ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ روﺳﺘﺎی ﺷﯿﻦ آﺑﺎد از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮزی ﭘﯿﺮاﻧﺸﻬﺮ دﭼﺎر آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﺪ و
از ۷۳ﻧﻔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان آن ۹۲ﻧﻔﺮ دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺎدﺛﻪ زﻣﺎﻧﯽ روی داده ﮐﻪ ﺑﺨﺎری ﻧﻔﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﻼس دﭼﺎر آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﺪ و ﺳﺮاﯾﺪار ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ در ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ داﺷﺖ ،در ﺣﺎل
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدن ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﮐﻼس ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺨﺎری ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ و آﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﮐﻼس ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد.

