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بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی مدیران آموزشی نسبت به خسارات مالی و
جانی دانش آموزان

چکیده

یکی از رویکردهای آسیب شناسانه به نظام آموزشی در اشکال مختلف آن توجه به صدمات جسمانی و

گاهی روحی است که به سبب حوادث مختلفی برای دانش آموزان اتفاق می افتد. عالوه بر اتفاقاتی که ناشی

از عدم امکانات است، گاهی حوادثی روی می دهد که متصدیان آموزش و پرورش در آن دخیل هستند و

ممکن است ناشی از بی مباالتی، بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد در این صورت در بیشتر

موارد مسئولیت متصدی آموزش و پرورش مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و او مسئول جبران خسارت

مالی و جانی وارده به دانش آموزان است. متاسفانه در محاکم قضایی رویه واحدی در رسیدگی به حوادث

مذکور وجود ندارد. در این پایان نامه سعی بر آن شده که با بررسی مسئولیت مدنی متصدیان و مدیران

آموزشی چگونگی جبران خسارت مالی و جانی را مورد بررسی قرار گرفته است.

اصل در مسئولیت مدیران و متصدیان آموزشی مبتنی بر مسئولیت نسبی غیر تضامنی است به طوری که

هر مدیر یا آموزگار به نسبت به حد تقصیر خود مسئول جبران  وارده است مگر اینکه مدیر یا آموزگار ثابت

کد که قصد ورود خسارت و تقصیر را نداشته است.

البته مستنداً به ماده 7 قانون مسئولیت مدنی در صورتی که خسارت وارده مستند به نقص وسایل آموزشی

باشد وزارت آموزش و پرورش به نمایندگی از دولت مسئول جبران خسارت است.
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Abstract
One of the pathological approaches to the educational system in its various forms is to pay
attention to the physical and sometimes mental injuries that occur to students due to various
events. In addition to the events that result from the lack of facilities, sometimes there are
incidents in which the educators are involved and may be due to negligence, carelessness
and disregard for government systems. In most cases, the responsibility of the educator and
Cultivation of responsibility is based on fault and he is responsible for compensating the
financial and human damages to the students. Unfortunately, there is no single procedure in
the courts to deal with these incidents. In this dissertation, an attempt has been made to
examine the civil liability of educators and administrators and how to compensate for
financial and personal losses.
The principle of liability of principals and educators is based on non-joint liability, so that
each principal or teacher is liable for the extent of his or her fault, unless the principal or
instructor has a fixed code that does not intend to incur damages.
Of course, according to Article 7 of the Civil Liability Law, if the damage is documented
as  a  defect  in  educational  equipment,  the  Ministry  of  Education,  on  behalf  of  the
government, is responsible for compensating the damage.
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