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  مسوليت مدني آموزش وپرورش درقبال حادثه شين آباد
  ابراهيم مالكه :نويسنده

  

  :پيشگفتار

آتش سوزي در مدرسه انقالب اسالمي شين آبادحادثـه اي بـود كـه باعـث جريحـه دار شـدن احساسـات مـردم         

كشورمان شد اما حادثه روي داده نه اولين حادثه از اين نوع بوده وباتوجـه بـه رويـه موجـود آخـرين حادثـه نيـز        

آمـوز و   هـا دانـش   و تا كنون منجر به مرگ دهاي چند ساله دارد  سوزي در مدارس ايران سابقه ،آتش نخواهد بود

اما متاسفانه از بعـد حقـوقي كمتـر بـدان     .تاكنون شده است 1376آموز از سال  دانش 50معلم و سوختگي بيش از 

اما در اين مقاله هدف اين مـي باشـد كـه بـا دوري     .بيشتر به سمت و سوي سياسي كشيده شده است و توجه شده

فا از لحاظ حقوقي به بررسـي نظـام مسـوليت مـدني ومسـوليت اشـخاص حقيقـي        صر گزيني ازحواشي وجنجالها

  .پردازيممدونه مي با تاكيه بر قوانين موجود در حادثه  وحقوقي

  كيست؟ برعهده حادثه اين مسئوليت كه است اين مهم سوال اما -

  مي باشد؟ كه تقصير يا عدم تقصير مسئولين دبستان اعم از معلم ومدير چقدرو اينكه مشخص شود -

  آيا مدرسه از استاندارد و ايمني الزم در مقابل آتش سوزي برخوردار بوده است يا خير؟-

  آيا مدرسه داراي كپسول آتش نشاني بوده است؟ - 

  آيا در صورت وجود، كپسول شارژ شده است؟-
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  ؟آيا آموزش كافي به مسئوالن مدرسه در مقابل اين حوادث داده شده است- 

  بخاري مدرسه بر اساس استانداردهاي روز بوده است؟ آيا جانمايي - 

   ؟چرا بخاري يك كالس درس بايد اين حجم وسيع آتش به پا كرده باشد-

پس ازتعريف مسئوليت مدني به برسي مسئوليت معلم،آموزشگاه،مديروسپس آموزش وپـرورش   پژوهشدر اين 

پرداخت ودرهمين راسـتا بـه آيـين نامـه هـاي       ليت مدني خواهيماعد عمومي قانون مدني وقانون مسئوبراساس قو

  .اجرايي وزارت آموزش وپرورش نيز نگاهي خواهيم كرد

امروزه خسارات وارد بر دانش آموزان و خسارات ناشي از عمل دانش آموزان چنـان حجـم عظيمـي را بـه خـود      

بـه  » دث آموزشـي حـوا « اختصاص داده كه در برخي از كشور ها ،قسمتي از حقوق مسئوليت مدني تحت عنـوان  

طور ويژه به طرق جبران اين خسارات مي پردازد كه عمده ايـن خسـارات نيـز ناشـي از تقصـير آموزگـاران مـي        

  1.در فقه اماميه قرنها پيش به مسئوليت شخصي معلم اشاره شده است.باشد

  

   مسوليت مدني،معلم،مدير آموزشگاه،شين آباد،آتش سوزي،آموزش وپرورش:كلمات كليدي

  

  

  

  

                                                            
  37صفحه_عليرضا يزدانيان:طرح مسئوليت مدني آموزگار ناشي از عمل دانش آموز در حقوق ايران همراه با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه : ١
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  :مفهوم مسوليت مدني

 گـويي  پاسـخ  ضرورت از است، عبارت نويسندگان تعبير به و است انگليسي  responsibilityمسوليت معادل

 جنبـه  چـه  و باشـند  حقـوقي  تعهـدات  ايـن  چه است، نموده تخلف خود وظايف و تعهدات از كه شخصي توسط

  2.باشند داشته معنوي و اخالقي

آيـد و بـه وجـود آورنـده خسـارت را       در برابر ايجاد خسـارت بـه وجـود مـي    مسئوليت مدني مسئوليتي است، كه 

بنابراين هرجا كـه   3.مسئوليت مدني به معني مسئوليت پرداخت خسارت است. نمايد ناگزير از جبران خسارت مي

 .جا مسئوليت مدني وجود دارد شخص در برابر ديگري مسئول جبران خسارتي باشد، در آن

آيد، كه همـان جبـران خسـارت     اي خاص به وجود مي  ديده، رابطه زننده و زيان ي بين زيانبر مبناي مسئوليت مدن

بنابراين مسئوليت مدني در معني عام و وسيعش هم مسئوليت قراردادي و هم مسئوليت خارج از قرارداد را . است

گردد،  اين دو با هم برمياما تفاوت اساسي . زيرا در هر دو مسئلة مهم، بحث جبران خسارت است. گيرد در بر مي

شود، كه بين طرفين قـراردادي   قلمرو مسئوليت مدني از جائي آغاز مي. به وجود يا عدم وجود قرارداد بين طرفين

مسـئوليت مـدني ناشـي از نقـض قـرارداد نيسـت، در حـالي كـه مسـئوليت          . براي انجام تعهد وجود نداشـته باشـد  

به عبارت ديگـر مسـئوليت   . آيد از مفاد قرارداد خصوصي پديد مي قراردادي مسئوليتي است، كه در نتيجة تخلف

                                                            
 449، ص1373صفار، محمدجواد،حقوق مدني،دانا، : ٢

  645، ص1378لنگرودي،  جعفري : ٣
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اين معني است، كه كسي كه به عهد خود وفا نكرده و باعث ضرر طـرف قـرارداد خـود شـده باشـد،       قراردادي به

  4.ايد زيان وارده را جبران نمايدب

طـرح شـده انـد،    هايي كه به عنوان مبناي مسـئوليت مـدني م   در متون كالسيك و حقوق عرفي، تئوري

اگر براي دولتها نيز هماننـد سـاير اشـخاص حقيقـي يـا      . تمركز يافته است» خطر«و » تقصير«حول دو نظريه اصلي 

لـذا، قبـل از بررسـي مبـاني     . حقوقي غير دولتي، مسئوليتي فرض شود، با همين مباني قابـل توجيـه و اثبـات اسـت    

توضـيحاتي داده  » خطر«و » تقصير«و نظريه مشهور حقوقي مسئوليت مدني آموزش وپرورش، مختصري در باب د

 .شود مي

 اسـت  انتسـاب  و طـرح  قابل صورتي در صرفاً مدني مسئوليت نظريه، اين براساس :تقصير نظريه –الف 

مـالك در ايـن   . آور، مرتكـب تقصـيري شـده باشـد     نده خسارت در انجام عمل خسارت بـار و زيـان  كن وارد كه

باشر خسارت است كه اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاري باشد كه مسئوليت سنجش اخالقي رفتار م

براي حفظ حقوق ديگران الزم است ، وي ملزم به ترميم خسارت است و اگر از نظر اخالقي رفتار وي عـاري از  

نسـبت بـه    بر طبق نظريه تقصير تنها دليلي كه ميتواند مسـئوليت كسـي را  . سرزنش باشد، ضماني به عهده او نيست

تئوري تقصـير، خـود بـر مبنـاي     . جبران خسارت توجيه كند، وجود رابطه عليت بين تقصير او و ضرر وارده است

اخـالق  . ديگري استوار است؛ و آن اينست كه انديشه جبران خسارت از آرمانهاي كهن اخالقي و انسانيت اسـت 

كنـد   توبه زماني انسان خاطي را آسوده خاطر مـي آموزد كه خسارت ناشي از گناه بايد جبران شود و  به انسان مي

  5.كه زيانهاي ناشي از كار خود را جبران كند

 مسـئوليت  ايجـاد  الزمـه  را تقصـير  عنصـر  فقـط  حقوق علماي نوزدهم، قرن اواخر تا :خطر نظريه –ب 

. تهديد نمـود  جان بشر را بطور بي سابقه اي) Machinisme( ماشينيسم توجه قابل توسعه اما.  ميدانستند مدني
                                                            

 1388، تابستان 29، شماره 10دوره علي بهادر جهرمي _ولي رستمي 69صفحه)حقوق عمومي(پژوهشي -علمي : مقاله : ٤

  67ضمان قهري، جلد اول و دوم ، انتشارات دانشگاه تهران شماره : دكتر ناصر كاتوزيان، الزامهاي خارج از قرارداد : ٥
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بالنتيجه حقوق دانان و محاكم متوجه آن شدند كه با يك سيستم حقوقي كه منحصر بر مسئوليت مبتني بر تقصـير  

 هـم  تقصـير  بـدون  مـوارد  برخـي  در كه آمد بوجود فكر اين لذا .باشد بي عدالتي هاي زيادي بوجود خواهد آمد

 تقصـير  كـه  گفـت  تـوان  نمـي  كه آيد مي پيش مواردي صنعتي دنياي در گروه، اين نظر به. شود ايجاد مسئوليت

خوانده سبب وقوع زيان بوده است، زيرا نمي توان به طور قطع ادعا نمود كه هر گاه تقصير وي نبـود، ضـرر هـم    

 ديگـران  بـراي  را خطرنـاكي  محيط بپردازد، فعاليتي به كه كسي هر كه، ميشود گفته فرضيه اين در .واقع نمي شد

به عبـارت  . يانهاي ناشي از آنرا نيز جبران كندز بايد ميشود، منتفع محيط اين از كه كسي چنين و آورد مي بوجود

ديگر براي مسئول دانستن شخص نيازي نيست كه او در انجام عمل خسـارت بـار حتمـاً مرتكـب تقصـيري شـده       

رتكب تقصـيري شـده يـا    باشد، بلكه همينكه از عمل خطر آفرين او، خسارتي ببار آيد، خواه در انجام آن عمل م

  .نشده باشد، مسئول بوده و بايد خسارت وارده را جبران نمايد

شناسد، مـورد   نظريه خطر، به جهت آنكه خوانده را حتي بدون تقصير و رفتار قابل سرزنشي مسئول مي

دامنگير خـود او   آثار هيچ يك از اعمال انسان تنها«: شود در انتقاد از نظريه خطر گفته مي. انتقاد قرار گرفته است

ولـي ايـن   . رساند و براي ديگـران زيانبـار اسـت    شود و بازتابهايي در باره ديگران نيز دارد؛ به جمعي سود مي نمي

توانـد بـه خـود ببالـد كـه بـه        در جنگ بزرگ زنـدگي هـيچ كـس نمـي    . آثار نتيجه قهري زندگي اجتماعي است

ايـن سـتيز   . آيـد  نوي به بهاي تضرر ديگري بـه دسـت مـي   تمام برتريهاي مادي و مع. ديگران زياني نرسانده است

توان اضرار به ديگري را به تنهايي سبب ايجـاد تعهـد بـراي جبـران      پس نمي. دائمي ناشي از طبيعت زندگي است

انـد نظريـات    اي با قرار دادن كار نامتعارف به عنوان مبنـاي مسـئوليت، سـعي كـرده     از اين رو عده 6()»آن شناخت

 نـوعي   نيست،» تقصير«ضمن اينكه به شدت و غلظت » كار نامتعارف«در واقع . را تعديل كنند» طرخ«و » تقصير«

 قـانون  132 مـاده  در 7.باشـد  مـي  مخـتلط  و بينابين اي نظريه و خطر ايجاد نظريه جهت در گامي و است مباالتي بي

                                                            
 202. ص 74دكتر ناصر كاتوزيان، همانجا، شماره  : ٦

 203. ص 75ه دكتر ناصر كاتوزيان، همانجا، شمار : ٧
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يه شود مگر تصرفي به قدر د در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همساتوان نمي كسي«: است آمده مدني

اين ماده بر اين نكته تاكيد دارد كه اعمـال حـق بـه زيـان     . » متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خودباشد

در مقررات جديد مثل قـانون كـار، اگـر    . ديگري، در صورتي موجب مسئوليت است كه بر خالف متعارف باشد

شود، ولي به پيروي از نظريه سنتي، با توسعه وظايف كارفرمـا   ميچه بر جبران خسارت وارد شده به كارگر تكيه 

در فراهم كردن وسايل ايمني، آموزش و نظارت، مسئوليت مدني كارفرما به نحوي بـا تقصـير و خطـاي او پيونـد     

 مشـمول  كـه  كارفرمايـاني  « اسـت  آمـده   »خطـر  « قانون مسئوليت مدني بر پايه تئـوري  12در ماده . خورده است

مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام  خساراتي جبران مسئول هستند كار قانون

اوضاع و احوال قضيه ايجـاب   هايي كه يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياط كار

مـي آورنـد بـاز هـم جلـوگيري از ورود       احتياط هاي مزبور را به عمـل  مي نموده به عمل آورده و يا اين كه اگر

كارفرمايـان و مسـئوالن كليـه    «قـانون كـار جمهـوري اسـالمي ايـران       91به موجـب مـاده   . »نمي بود زيان مقدور

اين قانون مكلفند براساس مصوبات شورايعالي حفاظت فنـي بـراي تـامين حفاظـت و      85واحدهاي موضوع ماده 

ايل و امانات الزم را تهيه و در اختيار آنـان قـرارداده و چگـونگي    سالمت و بهداشت كارگران در محيط كار وس

. »كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نماينـد 

اين قانون در حاليكه مسئوليت اجراي مقررات و ضـوابط فنـي و بهداشـت كـار بـر عهـده كارفرمـا يـا         95در ماده 

چنانچه كارفرما يـا مـديران   «: اين ماده آمده است 2ئولين واحدهاي مربوط گذاشته شده است؛ ولي در تبصره مس

اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسـايل و امكانـات الزم را در اختيـار كـارگر      85واحدهاي موضوع 

توجه به دستورالعمل و مقررات موجود قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي الزم و تذكرات قبلي بدون 

اين تمهيدات بيانگر آن اسـت كـه در بسـياري از مـوارد     . »از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت

  .اي به تقصير يا ترك وظيفه خوانده نيز توجه شده است كه از نظريه خطر پيروي شده ، به گونه



٧ 
 مقاالت حقوقی حق گسترپايگاه 

ه بدون انتساب فعل يا ترك فعل يا رفتار غير متعارفي، شـخص  شود ك با اين حال مواردي هم ديده مي

قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارنـدگان   1نمونه بارز آن، ماده . شود قانوناً مسئول جبران خسارت شناخته مي

كليـه دارنـدگان وسـائل نقليـه     «به موجـب ايـن مـاده    . باشد وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مي

توري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسائل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اين كه اشـخاص حقيقـي   مو

يا حقوقي باشند مسئول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسائل نقليه مزبور و يا محمـوالت  

اي نظريه تضـمين حـق    ه خطر مطرح شد، عدهاما در پاسخ به ايرادي كه بر نظري. »آنها به اشخاص ثالث وارد شود

زيرا هـر كـس   . به موجب اين نظريه مبناي مسئوليت در چنين مواردي تضمين قانونگذار است. اند را مطرح كرده

اگـر چـه   . كنـد  حق دارد در جامعه سالم زندگي كند و از اموال خود سود ببرد و قانون از ايـن حـق حمايـت مـي    

گناه است؛ ولي قرباني حادثه نيز بيگناه اسـت و   كب نشده، محكوم كردن بيمحكوم كردن كسي كه خطايي مرت

مطابق اين نظريه، مسئله شناسـايي مسـئوليت   . گناه است محروم ساختن او از جبران خسارت نيز محكوم كردن بي

نفـع   مدني اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بين حق زيان ديده و آزادي مالك شيء است كه بايد بـه 

البته نه در همه موارد ؛ بلكه در جايي كه اعمـال حـق بـا اضـرار بـه ديگـري مالزمـه نداشـته         . زيان ديده حل شود

  8.باشد

 :مباني مسئوليت درفقه

الضرر، اتالف، تسبيب، ضمان يد و ضمان غرور از مهمترين مباني مسئوليت در فقـه  : قواعدي همچون

  :كه از ديدگاه اسالمي ماحصل اين قواعد آن است. روند بشمار مي

  ،)السالم ال ضرر و ال ضرار في(هيچ ضرري نبايد بدون جبران بماند 

  ،)من اتلف مال الغير فهو له ضامن(هر كس مال ديگري را تلف كند مسئول جبران آن است 
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  ،)علي اليد ما اخذت حتي تؤديه( هر كس بر مال ديگري مستولي شود، ضامن نقص و تلف آن است 

ري را به امري مغرور كند و از اين راه زيـاني بـه او برسـاند بايـد جبـران خسـارت نمايـد        هر كس ديگ

  ،)المغرور يرجع الي من غره(

شـود آنسـت كـه، هـيچ زيـاني نبايـد        و بطور كلي آنچه از مباني مسئوليت در حقوق اسالم استنباط مي

بـه فعـل زيانبـار شخصـي باشـد، از نظـر فقـه         همينكه زيان وارد شده ناروا و قابل انتسـاب . بدون جبران باقي بماند

كنـد كـه    در اين فرمول كلي فرقـي نمـي  . باشد اسالمي، آن شخص مسئول جبران خسارت وارده به زيان ديده مي

عامل زيان، شخص حقيقي باشد يا حقوقي؛ دولتي باشد يا غير دولتي، موضوع خسارت از اموال باشد يا از ابدان؛ 

ت داد، او ضـامن جبـران خسـارت    ه از نظر عرف بتوان اضرار ناروايي را به كسي نسـب همينك. عين باشد يا منفعت

   9.است

  :مسئوليت مدني معلم

مفهوم معلم در حقوق ايران هر آموزش دهنده اي است كه تا حـدودي وظيفـه مراقبـت و مواظبـت از     

  .دانش آموزي را داشته باشد

« هر كس بدون مجوزقانون عمداً يا در داردم كـه بيـان ميـ   .م.ق 1مسئوليت شخصي معلم مشمول مـاده  

احتياطي  بجان يا سالمتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا بهر حق ديگركه بموجب قانون بــينتيجه 

براي افراد ايجاد گرديده لطمهاي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران 

يعني سه ركـن شـامل وجـود ضـرر، فعـل       و قواعد عام مسئوليت مدني استد» خسارت ناشي از عمل خود ميباش

  .زيان بار و رابطه سببيت بين فعل زيان بار و خسارت در احراز چنين مسئوليتي الزم است
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 تسبيب نحو به واگر م .ق 328آموزي شود، طبق ماده دانش اگرمعلمي به نحو مباشرت سبب خسارت 

  . باشد مي مسئول م.م.ق 1 ماده و م.ق 331 ماده باشدطبق

ير قانوناً يا بر حسب قـرارداد  كه نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغكسي «: م مقرر مي دارد.م.ق 7 ادهم

به عهده او مي باشد، در صورت تقصير در نگهداري يا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحيه مجنون يـا  

  »...ير مي باشدغص

هومي گسترده است و شامل هر كسي مي شود كه نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير ، داراي مف 7بند اول ماده 

كه در اين مـاده  » كَس«البته شامل شخص حقوقي نمي شود، كلمه  .قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهده او مي باشد

  10.بكار رفته فقط به شخص طبيعي اطالق مي گردد

يم در صورتي كـه عهـده دار حضـانت محجـور باشـند؛ مـدير مدرسـه و        بنابراين هر يك از پدر ، مادر، وصي و ق

آموزگار كه قانوناً موظف به مراقبت از دانش آموزان هستند؛ پرستاري كه بر حسب قرارداد يا قانون، مواظبت از 

ر مجنون يا صغير را به عهده گرفته است؛ كاسب يا پيشه ور يا صنعتگري كه صغير به او سپرده شـده و نـزد او كـا   

مي كند و هر شخص ديگري كه به موجب قانون يا عرف و عـادت يـا قـرارداد متصـدي مواظبـت و موظـف بـه        

هسـتند، قـراردادي كـه بـه موجـب آن مواظبـت        7نگهداري محجور باشد مسئول قاعده مندرج در بند اول مـاده  

تعهـد بـه   . ي باشـد ار مي شود اعم است از اينكـه معـوض يـا مجـاني، كتبـي و يـا شـفاه       اگذمحجور به شخصي و 

  .مواظبت ممكن است كوتاه مدت يا بلند مدت باشد

هدف از اين ماده وادار كردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظيفه و بالنتيجه، حمايـت  

  .از محجور، از سوي ديگر است
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خصـوص  م مسئوليت معلم منوط به وظيفـه مراقبتـي اسـت كـه در     .م.ق 7در حقوق ايران با لحاظ ماده 

همچنـين شـرط ديگـر، اثبـات تقصـير      .دانش آموز بر عهده دارد و شـرط سـني بـراي دانـش آمـوز وجـود نـدارد       

  .آموزگار مي باشد

از ايين نامه شيوه نامه ايمن سازي فضا و تجهيـزات ورزشـي مـدارس كشورصـريحا معلـم را مسـئول سـهل         2ماده
مي داند اومسئول جبـرات خسـارت هـاي مـدني     انگاري هاي حاصل از عدم مراقبت ونظارت ازامكانات ورزشي 

) ورزشـي (بنابراين وظيفه مراقبتي معلم و مربي ورزش ضرورت اطمينان و سالمت اين وسـايل ...« وكيفري ميداند
و لذا قصور در انجام اين وظيفـه  . چنين اطميناني جز با بازديد دقيق وسايل امكان پذير نيست. را ايجاب مي نمايد
سنگ بناي مسئوليت قانوني مربيان است و بسته به نتيجه ناگواري كه به وجود مي آيـد معلـم   يعني بازديد وسايل 

در بازديد وسايل ورزشي يكي از مهمترين نكات ، زمان بازديد . يا مربي مسئوليت كيفري يا مدني خواهد داشت
د كـه معلـم كـالس    ايـن مسـئله در حـالي بيـان ميشـو     ».است كه بايد در آخرين لحظه قبـل از شـروع انجـام شـود    

ني به مسولين امر ننمـوده اسـت   نسبت به خرابي در كالس آگاه بوده اما اقدامي در جهت تعمير يا اطالع رسا:اوال
كـه اگـر   !!؟معلم هنگام شروع كالس اقدام به چك كردن بخاري از لحاظ سالمت يا خرابي آن ننموده است:اثاني

  !!!دنظارت اوليه روي مي داد شايد قضيه جوري دگر بو

چنانچـه كارفرمـا يـا مـديران     «:قانون كـارجمهوري اسـالمي ايـران كـه بيـان ميـدارد      95ماده 2ولي براساس تبصره 
اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسـايل و امكانـات الزم را در اختيـار كـارگر      85واحدهاي موضوع 

دون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي الزم و تذكرات قبلي ب
  »از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت

بـه   حريقءبه دليل عدم آموزشهاي كافي در زمينه اطفـا :باتوجه به شواهد وقراين موجود در حادثه مي توان گفت
مـورد مسـئول عمـل معلـم مـي       معلم كالس براساس ماده مزبور مي توان ادعا كرد كه آموزش وپرورش در ايـن 

اما به دليل اينكه معلم در خروج دانش آموزان از كالس ضعيف عمل كـرده و دانـش آمـوزان را درمحـيط     .باشد
  .خطرناك رها كرده مي توان براي معلم مسوليت نسبي درنظرگرفت

 

  :مسئوليت مدني آموزشگاه
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آموزشگاه نقش كارفرما را داشته و بين معلم و آموزشـگاه رابطـه تبعيـت و     مي توان ادعا كرددر حقوق ايران نيز

طـرح مسـئوليت آموزشـگاه بـه عنـوان متبـوع نسـبت بـه عمـل           12گماشتگي برقرارمي شود كـه بـر مبنـاي مـاده     

  )اما چون مدرسه مورد نظر ما دولتي مي باشد فقط درحد نظريه مي باشد(.آموزگاربه عنوان تابع بعيد نيست

  

  

  :ئوليت مدني مدير آموزشگاهمس

آيـين   4و ماده » ...مدرسه زير نظر مدير مدرسه اداره مي شود « : آيين نامه اجرايي مدارس مقرر مي دارد  2ماده 

مدير مدرسـه بـه عنـوان نماينـده     «: نامه مزبور نمايندگي و مسئوليت مدير مدرسه را مطرح نموده و مقرر مي دارد

حسن اجراي فعاليتهاي آموزشـي ، مـالي و اداري مدرسـه مـي باشـد و در كليـه       آموزش و پرورش منطقه مسئول 

اين ماده نشان دهنده اين امر اسـت كـه مـدير مدرسـه  مسـول كليـه امـور داخلـي         » ...امور مدرسه مسئوليت دارد 

  .مدرسه مي باشد

زيرا طبق ماده . شده است در آيين نامه اجرايي مدارس زمينه مسئوليت ناشي از عمل غير نيز در مورد مدير فراهم

حال در زمينه مورد بحث يعني مسئوليت مدني مدير قابـل  . آيين نامه فوق مدير مدرسه بر ديگران نظارت دارد  7

  :تصور است 

در مواردي كه مدير ، ناظر بر فعاليت كاركنان و معلمان مدرسه است ممكن اسـت  : مسئوليت ناشي از عمل غير «

آيا اگر قصوري از ناحيه كاركنان و معلمان رخ داده و سبب خسارت ديگـري شـود،   اين سئوال مطرح گردد كه 

مـدير  « :آيين نامه اجرايي مدارس مقـرر مـي دارد    82آيا مدير مدرسه هم مسئول است يا نه ؟ به عنوان مثال ماده 

ا تذكر دهـد و  مدرسه موظف است همكاران خود را نسبت به موارد انضباطي آگاه كند و ممنوعيت تنبيه بدني ر

» در صورت مشاهده تخلف، مراتب را جهت اطالع و اقدام الزم به اداره آموزش و پرورش منطقه گزارش دهـد  
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حال با توجه به اين ماده اگر معلمي هنگام تأديب دانش آموزي، سبب ورود خسارت به وي شـد آيـا گذشـته از    

د كه گرچه در اين آيين نامه در خصوص مسـئوليت  معلم، مدير هم مسئوليت دارد يا نه؟ در پاسخ به نظر مي رس

آيـين   109مدير، ناشي از فعل غير به نحو صريح، مطلبي وجود ندارد، اما با توجه به قواعد كلي و مخصوصاً ماده 

نامه مي توان مدير را هم از بابت قصور در نظارت، مسئول خساراتي دانست كه كاركنـان وي وارد مـي آورنـد؛    

بـه عبـارت ديگـر در    . خسارات را جبران مي نمايد، بايد بتواند به مقصر واقعي مراجعـه كنـد    اگر چه مديري كه

مواردي كه مديروظيفه نظارت و مراقبت را بر عهده دارد، اگـر بتـوان نـوعي رابطـه گماشـتگي و تبعيـت تصـور        

بته اين مسئوليت منـوط بـه   ال. نمود، مي توان مدير را به عنوان متبوع، مسئول عمل كاركنان و تابعين خود دانست 

بنابراين اگر معلم بيـرون از محـيط آموزشـي و بـا     . اين است كه قصور كاركنان در راستاي وظايف محوله باشد 

  11».بيعتاً مسئوليت مدير منتفي استعملي خارج از وظيفه خود، سبب خسارت ديگري شد، ط

مناطقي كه مربـي بهداشـت يـا مركـز بهداشـتي      در «آيين نامه اجرايي مدارس اعالم ميدارد4ازفصل59تبصره ماده

درماني براي اجراي برنامه هاي بهداشتي وجود نداشته باشد و انجمن اوليا و مربيان قادر به تـامين آن باشـد مـدير    

مدرسه بايد در اسرع وقت با تهيه گـزارش الزم مراتـب را بـه اطـالع اداره آمـوزش و پـرورش محـل برسـاند تـا          

  »راي برنامه هاي مربوط به مراقبتهاي بهداشتي و خدمات ايمني صورت گيرداقدامات الزم براي اج

متاسفانه سندي دال بر درخواست مدير مدرسه جهت تهيه وسايل اطفاء حريق وجود ندارد  عدم آشنايي  پرسـنل  

  .مدرسه براي مقابله با حوادث غير مترقبه كه اين مسئله در گزارش آتشنشاني كامال مشهود مي باشد

متاسفانه با وجود كپسول پودر گاز در محل از آن استفاده ... «:رش اكيپ آتشنشاني اعزام شده به محل حادثهگزا

و جلوي در ورودي كالس آن را رها . ننموده و اقدام به جابجايي بخاري در حال آتش سوزي به بيرون كرده اند

                                                            
،فصلنامه 39ر حقوق ايران همراه با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه،صفحهعليرضا يزدانيان،طرح مسئوليت مدني آموزگار ناشي از عمل دانش آموز د : ١١

 حقوق مدني
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دانـش آمـوزان بـه بيـرون مزاحمـت       كه بـراي فـرار  . نموده اند كه باعث مسدود شدن خروجي كالس شده است

  .»در نتيجه سي و يك نفر از طريق امدادگران نجات يافته و به بيمارستان اعزام شده اند. ايجاد كرده است

اگر در ارتباط بـا شـرايط بهداشـتي ادامـه تحصـيل دانـش آمـوزان بـا خطـر          ...«اعالم مي دارد  4از فصل  60ماده 

د با نظر كارشناسـان مربـوط و موافقـت اداره آمـوزش و پـرورش نسـبت بـه        احتمالي مواجه باشد مدير مدرسه باي

تعطيل نمودن مدرسه به صورت موقت اقدام و اهتمام نمايد كه در اسرع وقت ترتيب ادامه تحصيل دانش آموزان 

  ».در محل ديگر داده شود

ت يـا كارخانـه مسـئول    صـاحب ديـوار يـا عمـار    «: كنـد  قانون مدني درباره ديوار و عمارت مطرح مـي  333وماده 

شود مشروط بر اين كه خرابي در نتيجه عيبي حاصل شود كه  خسارت هايي است كه از خراب شدن آن وارد مي

بنابر اين ماده مسوليت مدير بـه دوحالـت مفـروض    ». مالك مطلع بر آن بوده يا از عدم مواظبت او توليد شده است

  :است

  .وجهي ننموده استمي دانسته وسيله معيوب است اما بدان ت) 1

  ...يا اينكه اصال فرصت رسيدگي وسركشي را نداشته ونسبت بدان آگاهي ندارد)2

  :كه در ذيل به نمونه هايي از آنها اشاره مي نماييم

  عدم استاندارد بودن وسايل گرمايشي كالس درس كه بر اساس گزارش آتشنشاني علت اصلي حادثه مي باشد )1

لت آتش سوزي بخاري نفتي موجود دركالس بوده است كه در حـال خـام سـوزي    از نظر اكيپ آتش نشاني ع« 

  »...بوده و سوخت مورد نظر سرريز كرده و موجب حريق شده است
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ساخت غير اصولي مدرسه باعث تاخير درعمليات آتش نشاني و اوژانس گريده بوددر همين راستا احمد زاده  )2

آتش نشان ها به طور : در كار آتش نشان ها و امداد گران مي داند يكي از امداد گران همين علت را باعث تاخير

كامل وارد مدرسه نتوانستند بشوند و با كار هاي خاص خود شـلنگ آوردنـد و كپسـول هـا را بـه سـمت كـالس        

  .بردند

 واينكه حكم تخريب مدرسه قبال صادر شده بود اما تا زمان حادثه اقدامي جهت جابجايي دانش آموزان بـرا ي )3

شهردشـت درمجلـس   -با اسـتناد بـه سـخنان ر سـول خضـري نماينـده پيرانشـهر       «.مكان جديد صورت نگرفته بود

  »شوراي اسالمي

گرفتـه   آتش كالس ديوار به ديوار ، دختران درس كالس سوزي آتش محل در دهد مي نشان شواهد ميداني )4

انـش آمـوزان بلكـه در نـوع خـود مـي       سه مخزن ذخيره سازي نفت سفيد جاگذاري شده است كه نه تنها براي د

 توانست خطري براي بسياري از ساكنان شين آباد ايجاد كند

 مدارس در سوخت سازي ذخيره براي آباد شين انقالب مدرسه و پيرانشهر پرورش و آموزش البته اقدام مسئوالن

ش و پـرورش در تـاريخ   چرا كه حميدرضا حاجي بابايي، وزير آموز. خودسرانه از سوي مدير نبوده است اقدامي

بر اساس بخشنامه اي سراسري تمامي واحد هاي آموزشي دستور ذخيره سازي سوخت در مدارس  08/08/1390

قطعا ذخيره سازي سوخت به اندازه نياز واحد هاي آموزشي بـه  ": در اين بخشنامه آمده است. را صادر كرده بود

اقدام نموده ايد، لذا در خصوص كسري ذخيـره سـريعا    صورت مستقل و مطابق ضوابط استاندارد هاي قني ايمني

 ".اقدامات الزم صورت پذيرد
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بخشنامه وزير آموزش و پرورش در سال گذشته براي ذخيره سازي سوخت و نفـت سـفيد در مـدارس در حـالي     

است كه در آن تاكيد شده است استاندارد هاي فني و ايمنـي رعايـت شـود امـا وقتـي مـدارس كشـور از داشـتن         

  12؟اري هاي استاندارد محروم هستند چطور مي توانند سوخت را به روش استانداردي ذخيره سازي كنندبخ

مديرمدرسه موظف است نسـبت بـه حفـظ سـاختمان ونگهـداري واسـتفاده درسـت از وسـايل         «8ازفصل103ماده

  »...وتجهيزات مدرسه مراقبت الزم بنماييد

آيين نامه اجرايي مدارس وظيفه نظارت بر حسن اجراي آيين  109هودر انتها الزم به ذكر مي باشد كه بر طبق ماد

ين  آيين  نامه  اي  اجرابرحسن ورش  پرزش  وآموادارات « نامــه برعهــده ادارات آمــوزش وپــرورش مــي باشــد 

  » رت خواهند داشتنظا

  :مسوليت مدني آموزش وپرورش

آموزان به محض ورود  وانح براي دانشدر وهله اول وزارت آموزش و پرورش مسئول نهايي تمامي حوادث و س

كسيكه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير  قانونً يا بر حسب قرارداد (م.م.ق7با استناد به ماده .به مدرسه است

وازآنجايي كه ...)((در صورت تقصير در نگاهداري با مواظبت  مسئول جبران زيان واردهميباشد بعهده او 

در راه اجراي تكليف تعليم وتربيت فرزند خود را به مدرسه ومربي ومعلم مي پدرومادر ومادربه ناچار و 

در قراردادي كه بدين منظور بسته مي شودتعهد ايمني آشكار وپنهان ديگران رانيز كم وبيش مسوول كار .سپارند

  13.پس اگر متعهد نتواند حادثه را به قوه قاهره نسبت دهد مقصر فرض مي شود....كودك مي سازد

اساس گزارشهاي ارائه شده از سوي آتش نشاني كامال نشان دهنده ي اين است كـه حادثـه فـوق قـوه قـاهره      وبر

نبوده ونتيجه سهل انگاري وعدم نظارت آموزش و پروش بوده است اما از آن جهت كـه تعهـد مدرسـه در قبـال     

                                                            
  محمد حسين نجاتي1391آذر18سايت خبر آنالين شنبه : ١٢

 دانشگاه تهران1383_557الزامهاي خارج از قراردادصفحه-ناصر"كاتوزيان : ١٣
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مسولين امر پذ يرفتني نمـي باشـد   دانش آموزان تعهد به نتيجه مي باشد از ديد قانون هيچ عذر وبهانه اي از سوي 

  .ونمي تواند بعنوان امين در پناه قانون قرار گيرند

كارفرما مسـئول خسـارتي اسـت    «:گويد درباره مسئوليت كارفرما مي 1339قانون مسئوليت مدني مصوب  12ماده 

دارد، دولـت و  اما درباره دولت چنين مسـئوليتي وجـود نـ   . كند كه كارگر در حين كار به اشخاص ثالث وارد مي

كنند نيستند، مگـر اينكـه خسـارت وارده     ها مسئول خسارتي كه كارمندانشان به اشخاص ثالث وارد مي شهرداري

  ».ناشي از نقص اداري باشد

مثال در حادثه فوق اگر كارمند چند بار گفته باشد كه بخاري خراب است و مورد توجه قرار نگيـرد ايـن حادثـه     

. شود قانون مسئوليت مدني باعث ايجاد مسئوليت براي دولت مي 11است و مطابق ماده ناشي از نقص نظام اداري 

اما اگر كارمند، كـاري كـرده   . به خصوص وقتي كه كاري از دست كارمند در خسارت به بار آمده ساخته نباشد

لـم و هـم   باشد كه باعث خرابي بيشتر بخاري شود و به عبـارتي خسـارت ناشـي از تقصـير كارمنـد باشـد، هـم مع       

  .مديران مسئوليت دارند

آيين نامه اجرايي مـدارس كـه قبـل تـر مشـروع آن اشـاره شـد وظيفـه         109همچنين الزم به ذكر مي باشدكه ماده

نظارت بر كار پرسنل مدارس را بر عهده آموزش وپرورش محل گذاشته بود كه اين امر نيز خود مي تواند سـبب  

  .مسوليت مدني دولت گردد

: گويـد  سـوزي در مدرسـه مـي    قوق دانشگاه شهيد بهشتي نيز در بررسـي ابعـاد حقـوقي آتـش    مدرس دانشكده ح

  ».هاي مالي سوزي مدرسه دو نوع خسارت به جا گذاشته است؛ خسارت هاي جاني و خسارت آتش«

به عنوان مثال ساختماني كه آتش گرفته، جزو «: دهد توضيح ميدرگفتگوي با روزنامه دكتر محمدحسين زارعي 

شود و يا كودكاني كه به دليل سوختگي سرنوشت و آينـده آنهـا تغييـر كـرده و ايـن       ات مالي محسوب ميخسار
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. انـد  هاي مالي شده هاي شغلي خوب و مناسب باز داشته است، دچار خسارت حادثه آنان را از دسترسي به فرصت

اين خسـارات جبـران پـذير    از نظر حقوقي . خوب در اينجا چه كسي مسئول آينده و سرنوشت اين كودكان است

قـانون مسـئوليت مـدني، دولـت مسـئول پرداخـت        11مطابق مـاده  . است و دولت بايد اين خسارات را تامين كند

ها ناشي از نقص وسـايل اداري و تجهيـزات دولتـي اسـت و بنـابراين دولـت        اين نوع آتش سوزي. خسارت است

يي كـه آينـده   ا به گونه. وحي به اين كودكان استها و خسارت هاي جسمي و ر موظف به پرداخت تمامي هزينه

  14».آنان را تضمين كند

كارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها كه به «:قانون مسويت مدني تصريح دارد كه 11ماده

مناسبت انجام وظيفه، عمدا يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصا مسؤول جبران 

ارت وارده مي باشند، ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و خس

  »...مؤسسات مزيور باشد، در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره و يا مؤوسسه مربوطه است

ات وابسته به مناسبت انجام اين ماده بيان مي دارد كه تنها در صورتي كه كارمندان دولت و شهرداريها و مؤوسس

وظيفه، از روي تقصير و عمد و يادر نتيجه بي احتياطي موجب ورود خسارت به ديگران شوند، مسؤوليت 

شخصي در جبران خسارت وارده دارند، ولي اگر در نتيجه نقص وسائل ادارات و مؤسسات و يا نارسائي و 

ري مسؤول آن نيستند، هر چند بتوان بگونه اي عمل كمبود وسائل، زياني به شخصي وارد شود، مستخدمان ادا

  .آنان را در پيدائي زيان دخالت داد و لذا سازمان و نهاد اداري مربوطه جبران خسارت خواهد نمود

مقصود از نقص وسائل كه در اين ماده استعمال شده آنست كه اداره مجهز به وسائل يعني امكانت مادي مناسب 

كالس وسايل داخل كالس يا ساختمان مناسب براي آموزشگاه،تجهيز مدرسه به  براي آموزش مثل امكانات

وسايل ايمني،ومهم تر از همه نظارت تام وكامل آموزش وپرورش بر محيط هاي آموزشي زير نظر اين نهاد 

                                                            
 د حسين زارعيگفتگو با دكتر محم مهتاب اسفندياري -روزنامه حمايت،گروه قضايي : ١٤
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دولتي به عبارت ديگر ادارات در تجهيز خود به وسائل صحيح كار كه وجود يك تشكيالت و مديريت صحيح 

  .م آنرا ايجاب مي كند مرتكب تقصيراتي شده باشندو منظ

  

  

  

  

  

  :نتيجه گيري

د حقوق مـدني وهمچنـين برسـي ميـداني     وكاوش درنظريات اساتي قضيهپس از بررسي ادله حادثه وابعاد مختلف 

از مسـئوليت مبـرا مـي    وپرورش در نظارت مـدارس  قصور آموزش  و كارتعمد دردم حادثه مدير مدرسه بدليل ع

م مـي تـوان آمـوزش وپـرورش رابعنـوان مسـئول       .ا.آ109ماده همچنين م و.م.ق11استنادبه مادهچنين به وهمباشد،

اما مي توان براي معلم كالس مسئوليت نسـبي بـه دليـل ايكـه دانـش آمـوزان را در محـيط        ،واقعي حادثه برشمرد

مـي   زاندانش آمو خطرناك رها كرده در نظر گرفت چون اصلي ترين وظيفه معلم در كالس حفظ وحراست از

در مراحل بعد تر آموزش مي باشد،ولي آموزش پرورش بعنوان كارفرما مسئول جبران خسـارت مـي باشـد    ،باشد

موظـف بـه جبـران كليـه خسـارتهاي مـادي        آموزش وپـرورش  م.م.ق1بنابر ماده .ولي حق رجوع به معلم را دارد

وش نسـبت بـه آينـده ايـن دانـش آمـوزان       وهمچـين آمـوزش وپـر   .ومعنوي وارد آمده به دانش آموزان مي باشد
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ابـه دليـل عـدم    .ا.ج.ك.ق95ماده 2وچون آموزش وپرورش نقش كارفرما را داشته بنابرتبصره.ول مي باشدئمسنيز

  .آموزشهاي صحيح به كاركنان مسئول كليه خسارتهاي وارده مي باشد
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