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 چكيده

در بیشتر مواارد کادکواد در مضورد اودما       دلیل اینکه به. ممکن است خساراتي به بار آورد دیگر نند وسایلبازی، ما اسباب کارگیری به
با تاجه به اینکه از یک سا، بسویاری  . ای به عمل آید های ویژه از این قشر ضضیف حمایت بایداین وسایل قرار دارند،  کارگیری بهناشي از 
ای از اشواا  حيیيوي و حيواقي در فراینود تالیود، عرضوه،        و از سوای دیگور، اب ون زنهیوره     انود  ها در کشارماد وارداتي بازی از اسباب

تااند بوا   تازیع خسار  مي ةال یا نحائو تضیین مس بازی بازی نيش دارند، و در اار  زیانباربادد اسباب  اسباب کارگیری بهفروشي و  خرده
ها تودوین و اجورا    بازی باید ضاابط دقیيي برای ایمني اسباباول،  ةدر وه  فرد کهمياله، با این در این . رو شاد های روب مشکال  عدیده

های ایمون و ناوار     بازی از طریق تالید اسباب« پیشگیری از خسار »راهبرد مهم الیت مدني و ئمسدربارة تطبیيي، ة ضمن مطالض، شاد
 .شاد بحث ميبازی  تازیع اسباب ةبر شبک

 کليدواژگان

 .کننده الیت مدني، مصرفئمس ،تالیدکننده، گیری از خسار بازی، پیش اسباب
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 مقدمه

بازي در  برخالف تصور اوليه، اسبابشوند، اما  ها براي قشر کودک و نوجوان ساخته مي بازي اسباب

 ،شيود  نميي محدود کودکان  ةبه ابزارهاي مورد استفاد فقطشود،  مفهومي که در این مقاله بررسي مي

شده یا قابي  انتقيال کيه     یا دستگاهي اعم از بزرگ یا کوچک، ثابت یا متحرک، نصب بلکه هر ابزار

تواند مشمول تعریي    ابزار ورزشي یا سرگرمي باشد، مي قشري به عنوان ابزار یا کمکة قاب  استفاد

 .شودبازي  اسباب

ي از آموزشي و تفریحي در دسترس قشر وسيع ،ها به عنوان وسای  سرگرمي بازي امروزه اسباب

. گذارنيد  فراواني بر فکر و حتي جسم افراد مي آثارکودکان و نوجوانان قرار دارند و ویژه  بهجامعه، 

در . شيده اسيت  منجير  خسياراتي بيه شيهروندان    واردشيدن  به   بازي اسباب کارگيري ي بهدر موارد

، بيه دنبيال   ایين مقاليه  . امکان جبران خسارت وارده اطالع کافي ندارنيد  دربارةکه عموم مردم  حالي

چگونه و توسط چه شخصيي بایيد جبيران شيود و      یادشدهکه خسارات  استپاسخ به این پرسش 

شود کيه اشيخام مختلفيي کيه      عالوه، این موضوع بررسي مي به شرایط جبران خسارت چيست؟

نهيایي نقيش دارنيد، چيه      ةکننيد  بازي به مصرف نوعي در توليد، واردات، توزیع و فروش اسباب به

 عهده دارند؟ بازي ایمن بر توليد و تأمين اسباب ةا در زمينتعهداتي ر

حقوقي کشورمان به این موضوع پرداخته نشده است، این مقاليه در   متوناز آنجا که تا کنون در 

در گفتيار اول، مفهيوم و   . کنيد  را بررسي ميي موضوع  این تفصيلي و تطبيقي طور بهقالب سه گفتار 

وليت مدني نسبت به ئمستعهد ایمني و ، در گفتار دوم،  بازي بابوليت مدني نسبت به اسئقلمرو مس

و  بيازي  اسباب ةو در گفتار سوم، اشخام مرتبط با توليد و عرض ،در قوانين و مقررات بازي اسباب

 .شود بررسي مي ها ي آنوليت مدنئتعهدات و مس

 بازي وليت مدنی نسبت به اسبابئرويكرد و قلمرو مس

و ( بند اول)  بازي وليت مدني نسبت به اسبابئمس مفهوم شود، بيان ميدو بند مباحث این گفتار، در 

 (.بند دوم)  بازي وليت مدني نسبت به اسبابئقلمرو مس
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 بازي مدنی نسبت به اسباب مسئوليت مفهوم

 ة، بلکيه گسيتر  نيسيت بازي در این مقاله، وسای  کوچکي مث  عروسيک و ماشيين    منظور از اسباب

ها نصب شده و با پرداخت وجيه   ها و شهر بازي که در پارک ها مانند وسایلي ازيب وسيعي از اسباب

نسيبت بيه    مسيئوليت همچنيين، قواعيد حياکم بير ایمنيي و       .گيرد یا رایگان مورد استفاده قرار مي

 (.Barton, 2006, p.289)شود  بازي، در مفهوم عام، شام  زمين بازي هم مي اسباب

توان هم بر مبناي قرارداد و هم بيه عنيوان مسيئوليت     بازي را مي مسئوليت مدني ناشي از اسباب

پس از خریيد   فقطها،  بازي از آن جهت که استفاده از بسياري از اسباب« قرارداد». قهري تحلي  کرد

ها و اماکن بازي، رایگيان نيسيتند و    عالوه بر آن، برخي خدمات پارک. شود و تملک آنها فراهم مي

در چنيين  . کند ، از خدماتِ بازي استفاده مي(والدیناغلب از سوي )ه شخص، ضمن پرداخت هزین

کننده وجود  کننده با فروشنده یا تأمين خریدار یا استفادهميان ، قراردادي حسب مورد، قطعاًمواردي، 

 .را یکي از شروط ضمني آن دانست« ایمني»در فقه، تعهد « عيب»مالک  توان با لحاظ دارد که مي

بيازي، نبایيد لزومياً بيه دنبيال       ایمني اسباب بارةقاله نشان خواهد داد که درمالحظات این م

ن زیان و تعيين اص  و ميزان اجراي قواعد مرسوم مسئوليت مدني براي شناسایي عام  یا عامال

دهد با توجه بيه وضيعيت خيام اغليب      هاي جهاني نشان مي تالش. ها بود مسئوليت مدني آن

. اسيت بيازي   اسباب« سازي ایمن»، لحاظ شوداول باید  ةي، آنچه در وهلباز کنندگان اسباب استفاده

(ISO) المللي استاندارد براي مثال، سازمان بين طور که همان
، استانداردهاي متعددي را براي ایمنيي  2

  .کنيد  روزرسياني ميي   را بيه  هيا  طور مستمر آن و به است زي در سطح جهاني تدوین کردهبا ب اسبا

ستانداردها يحداق  به لحاظ نظري ي در کشور ما نيز پذیرفته شده است و از جمله   بسياري از این ا

                                                           
1. International Organization for Standardization 

 .از جمله، نک. 9
ISO 8124-1 :2012هاي فيزیکي و مکانيکي هاي ایمني مرتبط با خاصيت جنبه: 2بخش  -ها بازي ، ایمني اسباب 

ISO 8124-2 :2007قابليت اشتعال: 9ها ي بخش  بازي ، ایمني اسباب 
ISO 8124-3 :2010ها در برخي عناصر ها یا یون جایي اتم جابه: 3ها ي بخش  بازي ، ایمني اسباب. 
ISO 8124-4 :2010هاي سرپوشيده و باز هاي مشابه براي براي مکان بازي سبابها و ا ها، سرسره ، تاب. 
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، قواعد مسيئوليت ميدني بایيد بيه     رو از این. شوند بازي محسوب مي کنندگان اسباب هاي تأمين الزام

 .دشوهماهنگ بازي  ایمني اسبابنحوي تفسير یا تعدی  شود که با هدف 

 بازي بمدنی نسبت به اسبا مسئوليتقلمرو 

، زمينيه در ایين  . هاي مختل  بررسي کرد توان در حالت بازي را مي مدني نسبت به اسباب مسئوليت

بيازي   حيالتي کيه اسيباب   . 2 نيد از ا چهار فرض عمده عبارتکه  شود ميتصور  مختلفي هاي ضفر

صيحيح آن را آميوزش    کيارگيري  بيه  ةاميا فروشينده نحيو    ،بازي سالم است اسباب. 9است؛معيوب 

، اما متصدي است صحيح آموزش داده شده کارگيري نحوة بهبازي سالم است و  اسباب .3؛ دهد نمي

اسيباب بيازي سيالم اسيت وليي بيدآموزي دارد و بيه        . 4 گييرد؛  کار مي آن را بد به کننده یا مصرف

 .شود هاي رواني یا خسارت معنوي منجر مي زیان

بيا ایين   . ن در کشيورمان وجيود نيدارد   نسبت به آ مسئوليتبازي و  اسباب بارةقانون خاصي در

ميدني بيراي    مسئوليتکنندگان و قواعد عمومي  توان مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف ، ميحال

 .گرفت کار بههاي بحث  تحلي  برخي جنبه

 بازي عيب در اسباب. 1

زیياده،  »کننيدگان، عييب عبيارت اسيت از      یک قانون حمایت از حقوق مصرف ةماد 4بند  براساس

براسياس  . «گيردد  صه یا تغيير حالتي است که موجب کاهش ارزش اقتصادي کاال یا خدمات ميي نقي

اي کيه صينع سيليم عادتياً از آن برخيوردار       از کاستي، پستي و نقيصه ستا  نظر فقها، عيب عبارت

، 490 ةتعریفيي از عييب در مياد    بييان قيانون ميدني بيدون    . (393، م4محقي  کرکيي،    ) نيست

تشيخيص  »: کنيد  این ماده مقرر ميي . سب عرف و عادت در نظر گرفته استتشخيص عيب را بر ح

ممکن است بر حسيب امکنيه و ازمنيه مختلي       ،شود و بنابراین عيب بر حسب عرف و عادت مي

 .«باشد

تحليي  اقتصيادي از عييب داشيته      کنندگان، که صيرفاً  برخالف قانون حمایت از حقوق مصرف

مدني  مسئوليت، از حيث قواعد شودکننده وارد  تي به مصرفهر عيبي که بر اثر آن خسارابه است، 

خسيارت   ةکننيده حي  مطالبي    اثر است و براي مصرف أعيبي منشطور مسلم  به. شودتواند توجه  مي
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اگرچيه قيانون ميدني دو شيرط     . کننيده از آن آگياه نباشيد    و مصيرف  باشدکند که مخفي  ایجاد مي

ح  فسخ خریدار کاالي معيوب و نه چگونگي بارة بودن و موجودبودن عيب حين عقد را در مخفي

کيار   را بيه توان در این بحث آن شيروط   مي، جبران خسارت حاص  از مصرف کاال بيان کرده است

بایيد آن را در مفهيوم   قانون مدني از عييب مخفيي،    494 ةدر نتيجه، با توجه به تعری  ماد. گرفت

هياي مختلي     انصاري، پس از بررسي نظریه شيخ طور که همان. و نوعي آن در نظر گرفت« عرفي»

شييخ  ) کنيد  عرف را بهترین معيار تشخيص در این زمينه اعيالم ميي   ،فقها در مفهوم عيب، سرانجام

 (.222، م4  انصاري،

ویژه قيانون   به)کننده، از مرزهاي حقوق سنتي  امروزه قواعد حمایت از مصرف شایان ذکر است

هر عيبيي کيه در محصيول باشيد،     و  ي عيب فراتر رفته استقواعد عموم ةدر زمين( مدني کشورها

شيود کيه آیيا او     ندرت این بحيث مطيرم ميي    و به کند خسارت مي ةکننده را مستح  مطالب مصرف

بنيدي یيک    بسيته  ةتوانسته است از آن مطلع شود یيا خيير؟ بيراي مثيال، وقتيي ایيراد در نحيو        مي

به کودک یا ميادر وي شيود، در هير حيال     بازي، حين بازکردن بسته، موجب ورود خسارت  اسباب

کننده حين بيازکردن   ، مصرفطور عرفي بهحتي اگر . ول جبران خسارت خواهد بودئکننده مس تأمين

نوپدیيد،   براسياس ایين نظریية   به عبارت دیگير،  . استهاي بسته برنده  بندي احتمال بدهد لبه بسته

ميدني عوامي     مسيئوليت شدن خطير،   ع محصول خطرناک یا غيرایمن نباید توليد شود؛ وگرنه بالف

ایين تحيول، از قواعيد حياکم بير      . توليد تا توزیع نهایي را در پي خواهد داشيت  ةحاضر در چرخ

 .شود کننده ناشي مي نسبت به محصول و حمایت از مصرف مسئوليت

 صحيح از سوي فروشنده کارگيري به ةبازي و عدم آموزش نحو سالم بودن اسباب. 2

، ناگزیر باید به قيانون حمایيت    بازي اسباب بارةقانون خام در نبودن، با توجه به در این حالت هم

کننيدگان کياال و    ایين قيانون، عرضيه    3 ةمياد  9 براساس بند. کنندگان رجوع کنيم از حقوق مصرف

هياي مقيدم بير     خدمات و توليدکنندگان مکلفند اطالعات الزم شام  نوع، کيفيت، کمييت، آگياهي  

ایين قيانون    7 ةمياد  ،همچنين. کنندگان قرار دهند را در اختيار مصرف يد و انقضامصرف، تاریخ تول

 .کند شود، ممنوع ميمنجر کننده  اطالعات نادرست را که به سوء برداشت و اشتباه مصرفعرضة 
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متخلي  عيالوه بير جبيران      یادشيده، همان قانون، در صورت تخل  از ميواد   22 ةمادبراساس 

با توجه بيه  . شود جزاي نقدي حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم ميخسارت وارده، به 

کنندگان کياال و   کنندگان در مواد یک و سه عنوان کلي عرضه اینکه قانون حمایت از حقوق مصرف

کننيدگان،   توليدکننيدگان، واردکننيدگان، توزیيع    ةکليي »نيد از  ا که عبارت کار گرفته است بهخدمات 

ول دادن اطالعيات بيه   ئکه آیا فقيط فروشينده مسي    شود مطرم مي، این پرسش «..وفروشندگان کاال 

از آن شيود؟   کننيدگان هيم ميي    مشتري است یا این وظيفه شام  توليدکنندگان، واردکنندگان، توزیع

لذا امکان ندارد که خریيدار   ؛شود ارتباطي بين فروشنده و خریدار ایجاد مي ةآخرین حلق جهت که

امييا ایيين بييه معنيياي . طالعييات بييه سييوي شييرکت توليدکننييده رهنمييون کنيييم را بييراي گييرفتن ا

کننيده   اطالعات بيه مصيرف   عرضةکنندگان در  توليدکنندگان، واردکنندگان، توزیع نداشتن مسئوليت

را به فروشنده منتق  کنند و از طریي    کارگيري روش بهبلکه باید این اشخام اطالعات و  نيست،

اطالعيات   نکيردن  عرضيه انگاري و  بدیهي است که سه . الع داده شودکننده اط فروشنده به مصرف

 .وي خواهد بود مسئوليتکننده موجب  ها و ورود خسارت به مصرف توسط هر یک از آن

 بازي يا دستگاه بازي سالمت اسباب برخالفکننده  استفاده نادرست متصدي يا مصرف. 3

قانونگيذار،   ة، به عنوان آخيرین اراد (21/7/2388مصوب )کنندگان  قانون حمایت از حقوق مصرف

کننيده هير شيخص     مصيرف »: نظير اسيت  کند که در نوع خود بي مي بيان« کننده مصرف»تعریفي از 

بيا ایين   (. یادشيده قيانون   2ي2 ةماد)« کند حقيقي یا حقوقي است که کاال یا خدمتي را خریداري مي

نظر از هدفي که از این کيار دارد   صرفکند،  تعری ، هر شخصي که کاال یا خدمتي را خریداري مي

ها را  شود، حتي اگر آن کننده محسوب مي ، مصرف(جز آن گذاري و تجارت، شغ  و حرفه، سرمایه)

 . به مصرف نرساند

. کنيد  ميي  نيوپردازي کننيده   مصيرف تعریي    در، الکترونيکي همقانون تجارت  9مادة « س»بند 

اقدام  اي ست که به منظوري جز تجارت یا شغ  حرفهکننده هر شخصي ا مصرف»بند،  براساس این

 . چيست« اقدام»اي است و معلوم نيست مقصود از  این تعری  به شدت ترجمه. «کند مي

بازي، باید شخصي تعری  کرد که فقط بيراي   طور خام در زمينة اسباب کننده، به بنابراین، مصرف
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هياي خاصيي    یا با حضور در مح  است کرده( تهيه)مندي شخصي آن را خریداري  و بهره مصرف

طيور   شود، ضمن پرداخت پول یا به موقت عرضه مي کارگيري بهبازي یا زمين بازي براي  که اسباب

بازي یا زمين بازي تحت تصدي شخص یيا اشيخام    هرگاه، اسباب. شود مند مي رایگان از آن بهره

شيوند،   از ایين وسيای  حيادي ميي    منيدي   هایي که از بهره معيني باشد، این اشخام نسبت به زیان

کيار   را بيه  زمين بازي یا وسای  بيازي، کيارگراني   ةحتي اگر کارفرما براي ادار. ول خواهند بودئمس

قيانون   29 ةادمي  براسياس  زیيرا . شيخص وي نخواهيد بيود    مسيئوليت هم نيافي   ، این امر بازگيرد

کارفرمایاني که مشمول قانون » :اردد مي بياناین ماده . دارد مسئوليتکارفرما  مدني، اصوالً مسئوليت

ها در حين انجام کار یا بيه مناسيبت    اند که از طرف کارگران آن ول جبران خساراتيئکار هستند مس

 . «آن وارد شده است

 بازي در عين زيانباري معنوي، فرهنگي و رواني سالمت ظاهري اسباب. 4

هاي فرهنگيي   هاي اجتماعي و ارزش عيتشوند، با واق هایي که وارد کشورمان مي بازي برخي اسباب

. شيوند  مي را موجب هاي فرهنگي، رواني و اجتماعي دلي  آسيب اینو به  رندکشورمان تناسب ندا

هياي کيافي و مسيتمر     نظيارت  بایدشود،  در گفتارهاي بعدي نيز به تفصي  بررسي مي طور که همان

رهنمودهاي  مطرم کردنبا  ،همچنين. دهایي انجام گير بازي براي جلوگيري از واردات چنين اسباب

از تولييد یيا ورود چنيين     ،بيازي  کتبي و شفاف بيه توليدکننيدگان داخليي و واردکننيدگان اسيباب     

 .محصوالتي پيشگيري شود

 در قوانين و مقررات بازي مدنی نسبت به اسباب مسئوليتتعهد ايمنی و بررسی تطبيقی 

ميدني   مسيئوليت تعهد ایمنيي بييش از   به بازي،  اباسب دربارةدهد  بررسي مقررات موجود نشان مي

مدني، مقررات  مسئوليتتوان این گونه توجيه کرد که از حيث  این رویکرد را مي. شده استتوجه 

مدني منيدر    مسئوليتبه نحوي که عالوه بر قواعد عمومي . حقوقي منسجمي وجود دارد متونو 

نسيبت بيه    مسيئوليت مقررات خام راجيع بيه    توان به مدني مي مسئوليتدر قانون مدني و قانون 

که پيس   استي مسئوليتبازي، ایمني بسيار مهتر از  اسباببارة عالوه، در به. محصول هم مراجعه کرد

 .شود از بروز حادثه و ورود خسارت برقرار مي
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 اروپا و اياالت متحده ةموضع فقه اسالمی، حقوق ايران، اتحادي

 ةکيار گرفيت، قاعيد    توان آن را براي استنباط تعهيد ایمنيي بيه    ياز نظر فقهي، یکي از قواعدي که م

ول عواقب ئخطري هشدار داده باشد، مس بارةاین قاعده، هر شخصي که در براساس. است« تحذیر»

قد : در برخي کتب روایي)« قد عذّر من حذّر»مستخر  از روایت  یادشده ةقاعد. بعدي نخواهد بود

مفهوم مخال  قاعيده ي   به (. 12، م22العالمي،   ) است( ع)دق منقول از امام صا( أعذر من حذّر

، مليزم بيه هشيدار و    هرگاه شخصي بنابر شرایط و اوضياع  ي آن است که  توجه شده استندرت  به

 .خواهد داشت مسئوليتو  يست، معذور نکندرساني باشد و نسبت به این کار اقدام ن اطالع

از  مسيئوليت توس  به این قاعيده موجيب رفيع    ، حذیرت ةهایي که از قاعد بنابر یکي از استنباط

بيازي کيودک    شود؛ بنابراین، اگر مخاطب اسباب دیده نمي شخص عام  زیان درباره کودکي که زیان

بازي هشدار داده شده باشد، این هشيدار   بودن اسباب خطرناک بارةبندي به وي در باشد و روي بسته

( هشيدار )غيرمميز حذار  ةچون بچ» کند توزیع رفع نميرا از سازنده یا عوام  واردات و  مسئوليت

هيایي کيه بيراي کودکيان      بازي اسباببارة رو، در از این(. 99، م2372 محق  داماد،)« فهمد را نمي

بيازي بایيد بيه نحيوي باشيد کيه        اسيباب  ةشود، طراحي، ساخت و مواد سازند غيرمميز ساخته مي

. کيودک نشيود  ( مانند تيرس )یا روحي ( ند آسيبمان)بازي موجب زیان جسمي  اسباب کارگيري به

البته اگر مخاطب هشدار والدین کودک یا سرپرست وي باشد، باید هشدارها در مح  مناسبي روي 

در صيورت   ،همچنيين  ،کيه قابي  مالحظيه باشيد     بازي به نحيوي چياش شيود    بندي یا اسباب بسته

بازي به  يت مناسب به همراه اسبابو با کيف ودبودن محصول، باید به زبان فارسي ترجمه ش خارجي

 .عرضه شودمشتري 

شيوراي نظيارت بير    بازي،  در کشورمان، براي نظارت مناسب بر توليد، واردات و توزیع اسباب

نظير   فعالييت خيود را زیير    طيور رسيمي،   به 92/3/2378از تاریخ  این شورا. شدایجاد بازي  اسباب

 دادن ، تاکنون براي انجيام یادشدهشوراي . ه استکانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان آغاز کرد

. اسيت  کردهوظای  قانوني خود، مقررات و استانداردهاي مختلفي را تدوین کرده یا اجرایي اعالم 

دهيد شيوراي نظيارت، ابزارهياي الزم را بيراي اجيراي        در عين حال، مالحظات عملي نشيان ميي  
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 3 ةمياد  4بنيد   براسياس براي مثال، . بازي ندارد خود و تأثيرگذاري الزم در بازار اسباب هاي تصميم

بيازي، کيه توسيط     اسباب (واردات و صادراتي   ساخت)ضوابط ناظر بر ثبت طرم و صدور مجوز 

هياي   بيازي  اسيباب  کيارگيري  بيه راهنمياي   ة، واردکنندگان به تهيشده استشوراي نظارت تصویب 

بيارة  ویيژه در  هباهمييت آن ي   بيرخالف  تکليفيي کيه  . انيد  شيده  مکلي   وارداتي بيه زبيان فارسيي   

توانيد خطرنياک باشديي عميالً توسيط       هيا ميي   آن کارگيري از روش بهآگاهي ناهایي که  بازي اسباب

 .شود واردکنندگان رعایت نمي

شيوراي نظيارت بير سياخت،      ةنامي  آیينبازي و  شوراي نظارت بر اسباب ةهر حال، اساسنام به

عيالي انقيالب    ، شوراي20/4/2377 هر دو مصوب) بازي کودکان طراحي، واردات و توزیع اسباب

دهد که نظارت بر طراحي، توليد، توزیع و  این شورا قرار مي ةعهد ، وظای  مختلفي را بر(فرهنگي

 ةبازي کودکان از حيث ایمني و خودداري از صدور مجيوز بيراي واردات یيا عرضي     واردات اسباب

، شيوراي نظيارت   ةنام آیينیک  ةماد طور که انهم. هاست آن ةبازي خطرناک در بازار از جمل  اسباب

هاي خار  از ضابطه و اعالم ميوارد هشيداردهنده در جهيت تيأمين سيالمت       جلوگيري از فعاليت»

 .را از جمله اهداف تشکي  این شورا اعالم کرده است« جسمي، رواني، فرهنگي و اجتماعي

ي حمایييت از کودکييان، هيياي متعييددي کييه بييرا  اروپييا، عييالوه بيير دسييتورالعم   ةدر اتحادیيي

دسيتورالعملي بيا عنيوان     9222نسبت به محصول وجود دارد، در سال  مسئوليتکنندگان و  مصرف

ایين  (. EU Directive on the Safety of Toys, 2009)ه اسيت  شيد تيدوین  « بيازي  ایمنيي اسيباب  »

 را ننيد آن توا شود کيه ميي   هاي عضو محسوب مي اي براي دولت دستورالعم  به عنوان قانون نمونه

دهيد کيه در    بررسي دستورالعم  نشان مي. کار گيرند بهبراي اصالم و ارتقاي مقررات داخلي خود 

، تعهد ایمني اشخام دخي  در توليد، واردات و شود به آن توجه مياین مقرره هم، آنچه که بيشتر 

 .م یافته استبه تفصي  به این موضوع اختصا 22 تا 4که مواد  به طوري. استبازي  عرضه اسباب

در ایين  . بيازي دارد، امریکاسيت   ایمني اسيباب  ةحقوقي غني دربار متونیکي از کشورهایي که 

، پيژوهش  گذارد ميحقوق شهروندان امریکایي تأثير بر المللي که  ترین تحوالت بين کشور، کوچک

 Federal) قيانون خيام   براساسدر ایاالت متحده، (. Slawotsky, 2008 .ک.براي مثال، ر) شود مي
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Hazardous Substances Act 1960)وضيعيت  بيه  در این تعریي ،  . اند ، مواد خطرناک تعری  شده

توجيه شيده   ، اسيت کاربر آن چه شخصيي   طور عرفي، بهخام هر ماده، از جمله با توجه به اینکه 

مخاطيب  گييرد، اميا    بيازي توسيط بزرگسياالن انجيام ميي      اسيباب  ةدر واقيع، خریيد و تهيي   . است

ها باید با توجيه   بودن آن ها، اغلب کودکان و نوجوانان هستند و به همين دلي ، خطرناک ازيب اسباب

بيازي کيه    بيراي مثيال، در یيک اسيباب    . هاي سني در نظر گرفته شيود  به وضعيت خام این گروه

ایين افيراد، اغليب    کيه   توجيه شيود  مخاطب آن عموماً کودکان زیر سه سال هستند، بایيد هميواره   

بيا ایين   . کننيد  یا به هر ترتيب آن را بيا زبيان لميس ميي     دهند ميا در دهان خود قرار بازي ر اسباب

اي از  یا تکيه  همهشدن  یا احتمال بلع داشته باشدبازي مواد شيميایي خطرناکي  وص ، هرگاه اسباب

 . شود محسوب مي« بازي خطرناک اسباب»آن توسط کودک وجود داشته باشد، 

قانون دیگري بيه نيام    2200مواد خطرناک، موجب شد در سال  ةارنبودن قانون فدرال درب کافي

ایين قيانون، دو تفياوت    . شودتصویب  (Child Protection Act of 1966) قانون حمایت از کودکان

بنيدي شيده    به وسيای  بسيته   فقطاول اینکه، شمول مقررات، . دارد 2202چشمگير با قانون فدرال 

کننده  هم مشمول قواعد کنترل ،شود بر روي خود کاال زده ميمحدود نماند و کاالهایي که برچسب 

بيازي یيا هير     دوم، به وزارت بهداشت، آموزش و رفاه اجازه داده شد فيروش اسيباب  . قرار گرفت

شيود قيانون    یيادآوري ميي  . مربوط به کودکان را که حاوي مواد خطرناک باشد، ممنوع نماید ةوسيل

 .شدعدها متناسب با قانون حمایت از کودکان اصالم ، ب(2202)مواد خطرناک  ةفدرال دربار

 National) کميسيون ملي ایمني محصيول عالوه بر قانونگذاري، در ایاالت متحده نهادي به نام 

Commission on Product Safety) که از جمليه اسيتانداردهاي     ،تأسيس شده است 2207، از سال

بيا تيدوین و    اسيت زیيرا  وجود چنين کميسيوني ضيروري  . کند را تدوین ميمربوط به محصوالت 

کنندگان، توليدکنندگان را هيم از   انتشار مستمر معيارهاي رسمي ایمني، عالوه بر حمایت از مصرف

با وجود چنين استانداردهایي، بر فرض ورود خسارت، . (Biggs, 1974, p.4) کند مي رهاسردرگمي 
                                                           

« کننده کميسيون ایمني محصول مصرف»کننده، نهاد دیگري به نام  ، براساس قانون ایمني محصول مصرف2279از سال . 2
(Consumer Product Safety Commission )ایجاد شده است. 
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بيراي   زیيرا . شيود  فروش وي نيز تسهي  ميي  ةننده یا واسطتوليدک مسئوليتیا عدم  مسئوليتاثبات 

 .مدني توليدکننده را در پي دارد مسئوليتطور عمومي،  بهمثال، تخل  از استانداردها 

بيارة  کننيده و توليدکننيده در   ميدیریت حقيوق مصيرف    ةبررسي قوانين ایاالت متحيده در زميني  

ول ئر وضع این مقررات، لزوماً تعيين مسدهد د نشان مي( بازي از جمله اسباب)محصوالتِ مصرفي 

توان با وضع مقيررات   که چگونه مياست بلکه به این مهم توجه شده . خسارت مدنظر نبوده است

هيا، پييش از تولييد محصيوالت، از      مشي و استانداردهاي ایمني به کارخانه خط تدوینپيشگيرانه و 

نمونيه، در قيانون ایمنيي محصيول      بيراي . بيازي کاسيت   نبيودن اسيباب   هياي ناشيي از ایمين    زیان

و دسيتورهاي   هيا  تصيميم  کردن استانداردها و حداق  تدوینتشوی  صنعت از طری   ،کننده مصرف

عوامي  خسيارت و کاسيتن از     ةمتعارض مقامات محلي و نيز ترویج پيژوهش و بازرسيي در زميني   

 عيالم شيده اسيت   هاي جاني و جسمي ناشي از محصوالت، از جمله اهداف وضع این قانون ا  زیان

(CHH, 2009, pp.2802-2803). 

 بازي  غيرقراردادي مربوط به اسباب مسئوليتبر اجرايی قانون 

هرگياه  کيه  شيود   شوند، این بحيث مطيرم ميي    هایي که از خار  کشور وارد مي بازي اسباب ربارةد

د، ول شيناختن اشيخام دخيي  در توليي    ئآن، خسارتي وارد شود، در جهت مس کارگيري بهدلي   به

هيا، قيانون کيدام     از آن یيک  مدني هر مسئوليتواردات و توزیع آن در بازار داخلي و تعيين ميزان 

توان با تصویب قاعدة حي    این بحث از آن جهت اهميت دارد که مي. کشور اجراشدني خواهد بود

 .خارجي حمایت کرد هاي بازي کنندگان ایرانيِ اسباب مناسب، از مصرف( ماهوي)تعارض و قانون 

 مسيئوليت بير  اجراشيدني  در کشورمان و بسياري از کشورها، قانون خاصي براي تعيين قيانون  

، (بيه مفهيوم عيام   )وارداتيي   ةیا هر نوع فرآورد( طور خام به)بازي  غيرقراردادي مربوط به اسباب

بير   شيدني قيانون اجرا  ةدربيار ( دو)رُم  ةدسيتورنام  4 ةاروپيا، مياد   ةدر اتحادی. است نشدهتصویب 

 Regulation 2007 on the Law Applicable to Non-Contractual)دات غيرقييراردادي تعهيي

Obligations (Rome II))نسيبت بيه محصيول    مسيئوليت »ح  تعيارض   ةقاعد ة، دربار »(Product 

liability) کند هم اجراشدني است، بحث مي( به عنوان یک محصول)بازي  اسباب بارةدر. 
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غيرقيراردادي ناشيي از خسياراتي     مسيئوليت خاصي بيراي   ةي قاعداین دستورنامه، حاو 1 ةماد

دستورنامه، هدف از قيراردادن  ( 92) ةدیباچه شمار براساس. شود است که از کاالي معيوب وارد مي

کننيدگان،   محصول، حمایت از سالمت مصيرف  مسئوليتتعيين قانون حاکم بر  ةاین مبنا براي نحو

 .بت سالم و تسهي  تجارت استتشوی  نوآوري و ابتکار، تضمين رقا

  (بيراي محصيول معييوب    مسيئوليت راجيع بيه   )اروپيا   374/81دستورالعم   شایان ذکر است

قيانون مياهوي    ،ایين دسيتورالعم  در واقيع   . اسيت را تعریي  کيرده   محصول و محصول معيوب 

بيدون   مسيئوليت و در آن  شيود  محسيوب ميي  محصيول   مسئوليت ةهاي عضو اتحادیه دربار دولت

بيازي،   دستورالعم  ایمنيي اسيباب  ( 41) ةدیباچه شمار براساس. پذیرفته شده است( مطل )ير تقص

 .شود بازي هم اجرا مي اسباب ربارة، د374/81دستورالعم  

االصيول قيانون    محصيول، عليي   مسيئوليت ، قانون حاکم بير  (دو)رم  ةدستورنام 1 ةماد براساس

البته این راه ح  مشروط بير آن  . اقامت دارد ،طور عرفي بهدیده  محلي است که در آن شخص زیان

، (خوانيده ) اسيت  او شيده  مسيئوليت است که محصول در آن کشور با رضایت شخصي که ادعاي 

. خواهيد بيود  شدني در صورت فقدان چنين رضایتي، قانون مح  اقامت خوانده اجرا. فروخته شود

 :دشدني است این ماده از سه جهت توجيه

، مليزم بيه کنتيرل    بيان کرده اسيت فروش با آگاهي از مفاد ماده و مبنایي که توليدکننده یا عام  

کننيده   قانون کشوري است که مصرف براساسول عواقب آن ئمحصول و عوام  فروش خود و مس

 .در آن اقامت دارد

و از سر در گمي او  کند دیده فراهم مي بيني قانون براي زیان پذیرش این مبنا، نوعي قابليت پيش

کننيدگان   کند که این امر خود در پيشرفت اقتصادي، ایجاد رقابيت و اعتمياد مصيرف    يري ميجلوگ

 .استمؤثر 
                                                           

1. Council Directive 85/374/EEC of 25.7.1985 on the approximation of the laws, regulations and 
administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products (OJ L 
210, 7.8.1985, p. 29), as amended by Directive 1999/34/EC of 10 May 1999 (OJ L 141, 4.6. 1999, 
p.20). 



  111                                                                      يباز وليت مدنی نسبت به اسبابئمسمطالعة تطبيقی تعهد ايمنی و   

 

 

( او ةکننده یيا عياملين مجياز از ناحيي     توليد)خوانده  ةدر مواردي که فروش محصول بدون اجاز

 .ردتواند با حمایت از او، حقوق وي را محفوظ دا ، قانون مح  اقامت خوانده مياست گرفته انجام

دیده محصول را در کشوري غير از کشور مح  اقامت خود، براي مثيال بيه    در مواردي که زیان

اوليي ایين اسيت کيه کياالي       کرد،توان مطرم  کند، دو فرض را مي هنگام جهانگردي خریداري مي

کننيده   از آن جهت که تولييد  ،، در آن صورتشود فروخته ميدر کشور مح  اقامت وي نيز  یادشده

دیيده را   خرید محصول از سوي شخص خارجي در آن کشور و اعمال قانون کشيور زیيان   احتمال

دیيده مجيري خواهيد     کننده نيز از آن آگاه است، قانون مح  اقامت زیان کند و مصرف بيني مي پيش

، در اسيت  دیيده در خيار  خریيداري کيرده     دومين فرض آن است که فروش کاالیي که زیان. بود

به خاطر امکان تحق  همين فرض است که کميسيون تدوین . يرقانوني باشدکشور مح  اقامت او غ

لذا باید در این حالت او  .استاشاره کرده ( دیده زیان)کننده  به مح  اقامت مصرف فقطدستورنامه، 

دیده یا قانون کشور شخصيي کيه وي علييه او ادعيا      قانون کشور زیان براساسرا مختار دانست که 

 .کندکرده، اقامه دعوا 

کننده یيا عامي  او انتظيار     توان گفت، توليد مي زیرا. شده است منجر سکوت ماده به نوعي ابهام

نداشته است که محصولش در کشوري که فيروش آن مجياز اسيت توسيط شخصيي خریيداري و       

کننده یيا عامي  او    و فروش آن در کشور متبوع وي مجوز توليداست مصرف شود که خارجي بوده 

 طيور اساسيي،   بيه دیده وجود نيدارد و   دليلي بر حکومت قانون مح  اقامت زیان ،براینبنا. را ندارد

( دو)دسيتورنامة رم   1محتيواي مياده    .استنبوده  شدني بيني براي خوانده پيش یادشدهاعمال قانون 

رقابت عادالنه را  ةو زمين کرده است کنندگان طوري است که نوعي حمایت مساوي از همة مصرف

عبيارت  . کنيد  رقباي تجاري از معيارهاي ایمنيي یکسيان، فيراهم ميي     ةمين تبعيت هماز طری  تض

بلکيه ایين    ،کياال نيسيت   ةکنند لزوماً شخص توليد( خوانده)« او شده مسئوليتشخصي که ادعاي »

هير یيک از   . فيروش باشيد   قطعات محصول یا حتي واسطه و یا خرده ةشخص ممکن است سازند

ول ایمنيي آن ماننيد   ئ، تحيت شيرایط خاصيي مسي    کننيد  وارد مي اشخاصي که محصولي به اتحادیه

 (.Directive 85/374, Article 3(2)) شوند در نظر گرفته ميکننده  توليد
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 ها ی آنمدن مسئوليتتعهدات و و  بازي اسباب ةمرتبط با توليد و عرض اشخاص

گفتيار، پيس از    در ایين  .بازي نقش دارنيد  اسباب ةه هر عنوان در توليد و عرضب متعددي اشخام

بررسيي  هيا   آن يميدن  مسيئوليت تعهيدات و   بازي اسباب ةاشخام مرتبط با توليد و عرضشناخت 

 .شود مي

 بازي نسبت به اسباب مسئوليتاشخاص مشمول 

د، تعييين  شيو  کيار گرفتيه ميي    بيه هاي در کشورمان وارداتيي   بازي از آن جهت که بسياري از اسباب

 ةبيازي یيا بيروز خسيارت در نتيجي      صيورت زیانبياربودن اسيباب   ول، در ئشخص یا اشخام مسي 

عالوه، در زنجييره اشخاصيي کيه از تولييد تيا       به. رو شود هتواند با اشکاالتي روب آن، مي کارگيري به

در ایين گفتيار، ضيمن معرفيي     . نيد  بازي نقش دارند، اشخام مختلفي قابي  تصيور   مصرف اسباب

بيازي وجيود دارد،    اسباب دربارةها  مدني آن مسئوليتجه اشخاصي که امکان ایجاد تکلي  و در نتي

 .شود مطرم ميها  جزئيات مربوط به تعهدات آن

 توليدکننده. 1

بازي اروپا، توليدکننده را به هر شخصي اعم از حقيقي یيا حقيوقي    دستورالعم  اسباب 3 ةماد 3بند 

اي را بيه نيام یيا عالميت      شيده بيازي طراحيي و توليد   کند یا اسباب بازي را توليد مي که یک اسباب

حميایتي   ةاین مفهوم گسترده از توليدکننده، جنبي . کند، تعری  کرده است تجاري خود بازاریابي مي

( کننيده  مصيرف )شود، خریدار  بازي با نام یا عالمت تجاري معين عرضه مي وقتي اسباب زیرا. دارد

عالميت یيا نيام     ةوز خسيارت، دارنيد  بنابراین، هرگاه پيس از بير  . شناسد همان نام یا عالمت را مي

بيازي نبيوده اسيت، ایين دفياع در برابير        آن اسيباب  ةتجاري ثابت کند کيه در واقيع، او توليدکننيد   

توليدکننده بایيد تيدابير ایمنيي و اسيتانداردهاي قيانوني را بيه        زیرا. شود کننده پذیرفته نمي مصرف

و بير   کنيد گييرد، مينعکس    ميي  جيام انسيفارش در آن   دادن شرکت فرعي که ساخت نهایي یا انجام

نام یا عالمت تجاري، پس از جبيران خسيارت    ةالبته دارند. رعایت این موازین نظارت داشته باشد

 .مراجعه کند( یا اجرا، در توليد، طراحي)تواند به طرف قرارداد خود  کننده مي مصرف
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 مُجاز ةنمايند. 2

هيا در داخي     آن ةشيود، عرضي   کشور توليد ميي  هایي که در خار  از بازي آن دسته از اسباببارة در

و  اسيت  که این امر الزامي شده در صورتي. هاي مجاز انجام گيرد تواند از طری  نمایندگي کشور مي

ایرانيي در برابير    ةکننيد  حمایيت از مصيرف   ةگييرد، زميني   انجيام نظارت صيحيحي بير ایين رونيد     

 شيود   مجاز، به شخصي اطالق ميي  ةنمایند .شود ميهاي خطرناک و غيراستاندارد فراهم  بازي اسباب

بنيدي   هاي روي بسيته  نوشته ةترجم مانندهایي  توان الزام و مي دارده دکه نمایندگي کتبي از توليدکنن

هشدارهاي ضروري را از طری  تصویب و اجيراي   بيانبازي به زبان کشور مقصد و  یا روي اسباب

 .مقررات الزم به وي تحمي  کرد

 واردکننده. 3

هر شخصي اعم از حقيقي یا حقيوقي کيه   . هاي وارداتي مصداق دارد بازي اسباب بارةین مفهوم، درا

ميدني   مسئوليتو هستند ، واجد این عنوان کند مياقدام بازي از کشور دیگري  به واردکردن اسباب

 .است شدني وي بررسي

 کننده توزيع. 4

، با آنچيه کيه در   کند بيان مي کننده ا از توزیعاروپ ةبازي اتحادی تعریفي که دستورالعم  ایمني اسباب

در . ، تفياوت دارد بيان شده اسيت کننده  کنندگان، در تعری  عرضه قانون حمایت از حقوق مصرف

کننيده عبيارت از هير شخصيي اعيم از حقيقيي یيا حقيوقي، غيير از           دستورالعم  اروپایي، توزیيع 

کننيده، بيه عنيوان     ازي بيه دسيت مصيرف   بي  رسييدن اسيباب   ةتوليدکننده یا واردکننده که در زنجير

 . (Art 3 (6) of Directive on the Safety of Toys) داردفروش نقش  فروش یا خرده عمده

بيه ایين    کنندگان کاال و خدمات را کنندگان، عرضه قانون حمایت از حقوق مصرف 2 ةماد 9بند 

کننيدگان، فروشيندگان کياال و     توليدکنندگان، واردکنندگان، توزیيع  ةبه کلي» :کند صورت تعری  مي

هيایي   ها، مؤسسات و شيرکت  دستگاه ةکلي ،اي و همچنين کنندگان خدمات اعم از فني و حرفه ارائه

طيور مسيتقيم یيا غيرمسيتقيم و بيه       ها مستلزم ذکر یا تصریح نام اسيت و بيه   که شمول قانون بر آن

البته، با وجود چنيين تعریي    . «دنماین کننده ارائه مي صورت کلي یا جزئي کاال یا خدمت به مصرف
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کنندگان را به مفهومي غير از توليدکننيده و   همان قانون، عرضه 92 ة، ماد«کننده عرضه»اي از  گسترده

با این وص ، معليوم نيسيت کيه    . است گرفتهکار  و این سه واژه را در کنار هم به داند ميفروشنده 

 گيرد؟ شود، چه شخصي را در برمي   نميکننده، توليدکننده و فروشنده را شام هرگاه عرضه

 بازي اسباب ةاشخاص مرتبط با توليد و عرضی مدن مسئوليتتعهدات و 

ي مدن مسئوليتتعهدات و به تفکيک،  بازي توليد و عرضه اسبابپس از شناخت اشخام مرتبط با 

 .شود ميها بررسي  از آن یک هر

 تعهدات و مسئوليت مدني توليدکننده. 1

بازي در بازار عرضه شود، توليدکننده باید اطمينان یابد که محصول توليدشيده   ه اسبابپيش از اینک

در غيير ایين   . داردآن را  ةکننيد  بازي و گيروه سيني اسيتفاده    ، استانداردهاي مربوط به نوع اسباباو

دیيدن   و زیان  استطور کام  یا جزئي فاقد معيارهاي ایمني یا سالمت  صورت، آنچه توليدشده، به

 .مدني توليدکننده را در پي داشته باشد مسئوليتتواند  کننده، مي سمي یا مالي مصرفج

بازي، خطرات محتمي  آن، ميواد    توليدکننده باید اطالعات ضروري را در خصوم نوع اسباب

بيازي یيا در صيورت ليزوم، روي خيود       بندي اسباب کننده، روي بسته سازنده و گروه سني استفاده

 .دبازي در  کن اسباب

بازي، نباید بر سالمت جسيمي کودکيان    متعارف اسباب کارگيري بهاز حيث ایمني و استاندارد، 

چنين  زیرا کار برد بهبازيِ خردسال سرب  براي مثال، نباید در ساخت اسباب. تأثير منفي داشته باشد

 ،همچنيين . تواند ایجاد مسموميت کند زند و سرب مي بازي را به دهان خود مي کودکي عادتاً اسباب

کودکيان   زیرا معموالً .داشته باشددیگر  ةکنند بازي کودک نباید نور ليزري یا هر چيز تحریک اسباب

بيازي، نبایيد ميواد یيا      در سياخت اسيباب  . برنيد  کار ميي  بهکردن همدیگر  براي اذیترا این ابزارها 

وزن و انيدازه   ،نيين همچ. شيود  کيار گرفتيه   بيه ( دسيتِ دوم )هاي زیانبار یا از ميواد بازیيافتي    رنگ

هيا، اغليب    بازي با توجه به اینکه اسباب. بازي باید با گروه سني مدنظر هماهنگي داشته باشد اسباب

بيازي رعایيت    شوند، باید تناسب ميان جنسيت و اسيباب  توليد مي( دختر و پسر)به تفکيک جنس 

 .(«انانبازي مناسب براي کودکان و نوجو معيارهاي اسباب»از  3الي  2بند ) شود
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 مسيئوليت توانيد   بازي هم ميي  بندي اسباب استانداردهاي مقرر براي بسته نکردن نقص یا رعایت

  فرهنگيي و اجتمياعي کيه بایيد در     ئنظير از مسيا   صيرف . مدني توليدکننده را در پي داشته باشيد 

  ئمسيا مدني و  مسئوليتتواند به طور مستقيم با  بازي رعایت شود، موارد زیر مي بندي اسباب بسته

 :حقوقي در ارتباط باشد

 .بندي از مواد بازیافتي یا خطرناک ي توليد بسته

شدن دست کيودک   بندي؛ به نحوي که حين بازکردن آن، احتمال زخمي ي طراحي نادرست بسته

 .وجود داشته باشد

بيارة  در. کيارگيري  هبي  ةنيدادن نحيو   هياي ضيروري یيا آميوزش     ي ذکرنکردن هشدارها و احتياط

توانيد وي را در   کننيده، ميي   یا اطالعيات نادرسيت مصيرف    يطالعا بيهایي که  بازي اسباب

 .معرض خطر قرار دهد

اروپا، از حيث رعایت حقوق مالکيت صنعتي و نيز امکان شناسایي سيریع سيازنده،    ةدر اتحادی

اند عالمت تجاري ثبت شده، نشان یا نام تجاري خيود را روي   بازي ملزم شده توليدکنندگان اسباب

 Directive on the Safety of) بندي آن قيد کنند بازي و در صورت عدم امکان، بر روي بسته سبابا

Toys, Art 4 (6)) . ،دعيوا از   ةکننده و از جمله براي سيهولت اقامي   حمایت از مصرف برايهمچنين

 .بندي آن قيد شود بازي یا بسته وي، باید نشاني توليدکننده بر روي اسباب ةناحي

کننده، از دیگر تعهدات توليدکننيده   و هشدارهاي الزم به زبان مصرف کارگيري بهعات ذکر اطال

شود، باید از عرضيه آن بيه    هاي خام خود مي بازي وقتي توليدکننده متوجه عيبي در اسباب. است

یيا در صيورت عرضيه، فيورًا بيه فراخيوان اسيترداد آن محصيوالت و تيدابير           ندبازار خودداري ک

، فروختيه شيده باشيد   بازي خطرناک در کشور دیگري بيه   هرگاه اسباب. دکناقدام  ردیگ پيشگيرانه

صيالم   سازنده باید هشدارهاي ضروري را از طری  نمایندگي خود در کشور مقصد یا مقاميات ذي 

در فرض . (Directive on the Safety of Toys, Art 4 (6-8)) کنندگان برساند محلي به اطالع مصرف

پيشگيرانه باید به زباني که مقامات محلي قيادر بيه فهيم آن باشيند، بيه       هاي و اقداماخير، هشدارها 

و سيازي خطير    حيداق  اطالع ایشان برسد و توليدکننده باید نهایيت همکياري را بيا ایشيان بيراي      

 .خسارت به عم  آورد
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و کننيدگان کياال    کنندگان، عرضه قانون حمایت از حقوق مصرف 92 ةماد براساسدر کشورمان، 

شده به منظور تعميير   آوري کاالهاي عرضه جمع»توان  خدمات یا توليدکنندگان و فروشندگان را مي

، از 92 ةاین الزام، بنابر قسمت نخست مياد . کرد، ملزم «شده و اصالم و رفع عيب کاالهاي فروخته

 .شود اعمال ميکننده  صالم رسيدگي طری  مراجع ذي

 مُجاز نگانمايندو مسئوليت مدني تعهدات . 2

بازي ممکن است نمایندگي در نقاط مختل  کشور یا حتيي کشيورهاي مختلي      اسباب ةتوليدکنند

تعهداتي را که از توليدکننده بيه وي قابي  انتقيال     همة، یادشده ةدر این صورت، نمایند. داشته باشد

کشيوري  آميزبودن محصول خاصي، در  از جمله اینکه باید در صورت مخاطره. داردعهده  ، براست

بيه توليدکننيده   و  آوري کنيد  را جميع  هيا  بيازي  اسيباب  و دهدکه در آنجا نمایندگي دارد، فراخوان 

البته اگر پس از فراخوان مشخص شود بخشيي از محصيوالت خطرنياک، بازگشيت یيا      . بازگرداند

 آوري نشده است؛ نماینده باید با مقامات دولتي و محلي کشوري که در آنجيا نماینيدگي دارد،   جمع

 .همکاري کام  کندها  براي کاستن از خسارت

ميدني   مسيئوليت بازي در کشور معين، از حيث قواعد  اسباب ةوجود نمایندگي مجاز توليدکنند

دهد توليدکننده، قصد بازاریابي و فروش محصيوالت   زیرا نشان مي. داردنسبت به محصول اهميت 

عييب، زیانبياري یيا     ماننيد لي ئز عواقب مساتواند ا خود را در آن کشور داشته و به همين دلي  نمي

 .خطرناکي محصوالت بگریزد

بيازي، تيابع قواعيد عميومي      مدني نمایندگان مجاز بيراي واردات یيا توزیيع اسيباب     مسئوليت

به توليدکننده یيا   نداشتن تواند به دلي  دسترسي کننده مي با این قيد که مصرف. استمدني  مسئوليت

 .درخواست کندو از وي خسارت  ندعليه نماینده طرم دعوا کطور مستقيم  شرکت اصلي، به

 بازي واردکنندگان اسبابو مسئوليت مدني تعهدات . 3

که با اسيتانداردهاي از   هستندهایي  بازي اسبابمجاز به واردات  فقطدر اتحادیه اروپا، واردکنندگان 

در کشورمان، شوراي . (Directive on the Safety of Toys, Art 6 (1)) شده مطابقت دارد تعيين پيش

عالوه، هرچند استانداردهاي  به. پردازد هاي پس از توزیع مي بازي، عمالً به نظارت نظارت بر اسباب
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رسد، ابزارهاي نظيارتي   ، اما به نظر ميندهاي توليد داخ  و وارداتي یکسان بازي اسباب بارةایمني در

اقدامي در  ردر نتيجه، ه. هاي خارجي در اختيار نيست بازي بابدقيقي براي کنترلِ پيش از ورود اس

هياي   نوشيته  ةبيازي بيا اسيتانداردهاي داخليي و ترجمي      راستاي حمایت از کودکان، تطبي  اسيباب 

 .گيرد ي پس از واردات آن انجام ميگيرد ندرت انجام مي بازي ي که به بندي اسباب بسته

پييش از  )بيازي   نده قرار داده شود، کنترل تطبي  اسبابواردکن ةاز جمله تعهداتي که باید برعهد

بدین منظيور، واردکننيده بایيد کارشناسياني را در     . با استانداردهاي کشور مقصد است( واردات آن

هياي   بيازي  هياي اسيباب   اختيار داشته باشد که نسبت به استانداردهاي ایمني و نيز ميواد و ویژگيي  

  .مختل ، تبحر داشته باشند

ميدني   مسيئوليت هاي وارداتي، برقراري ارتباط و طيرم دعيواي    بازي که در اسباب از آن جهت

، واردکننيده بایيد نيام، عالميت     اسيت شدن بيا توليدکننيده     تر از طرف عليه واردکننده، بسيار راحت

  .کند در بندي آن  روي بسته یابازي  تماس خود را روي اسباب ةتجاري، نشاني و شمار

، نکات ایمنيي و هشيدارهاي ضيروري    کارگيري نحوة بهه، دستورالعم  که توليدکنند در صورتي

بدیهي است که . گيرد واردکننده قرار مي ةعهد نکرده باشد، این تکلي  برتهيه به زبان کشور مقصد 

این تکلي ، از آن جهت که واردکننده، اغلب به زبان کشور مقصد تسلط دارد، با مشک   دادن انجام

 .شد رو نخواهد هخاصي روب

کنندگان داخليي، ایين تکليي  بيراي      اروپا، به منظور حفظ سالمت و ایمني مصرف ةدر اتحادی

بيرداري، آزميایش نمونيه و در     که در موارد مشيکوک، بيه نمونيه    ،بازي تعيين شد اسباب ةواردکنند

را شيده در بيازار    و محصيوالت توزیيع   کنيد  اقدام ميي صورت لزوم، طرم شکایت عليه توليدکننده 

 Directive on the Safety of) رسياني کنيد   اطالعبه فروشندگان طرف قرارداد خود  ووان کند فراخ

Toys, Art 6 (6)). 

، اسيت  بودنشيان مشيخص شيده    هيا، خطرنياک   هایي کيه پيس از واردات آن   بازي اسباب بارةدر

پيشيگيرانه   يها و اقدام را بيان کنند ، هشدارهاي الزمرا فراخوان کند این محصوالت واردکننده باید

همکاري را با مقامات دولتي و محلي  تو نهای را انجام دهدتوزیع در بازار  ةخودداري از ادام مانند

  .انجام دهدهاي احتمالي  رساني عمومي و کاستن از خسارت براي اطالع
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را هيایي   بيازي  آن دسيته از اسيباب   این است که فقط استواردکننده  ةعهد بر تعهد دیگري که

که اوالً، با استانداردهاي شيميایي و فيزیکي کشور مح  توليد آن و کشور مقصد مطابقت د وارد کن

مطابقت داشته ثانياً، با معيارهاي فرهنگي و اجتماعي کشورمان به عنوان کشور اسالمي . داشته باشد

 .باشد

بيازار  بيازي در   این تکالي ، باید پييش از توزیيع اسيباب    دادن بدیهي است که نظارت بر انجام

سيي  آوري یيا تقبييح دستر   فراخوان عميومي بيراي جميع    مانند هایي مپس از توزیع، اقدا زیراباشد، 

مناسيب منجير    ة، عمالً به نتيجي (دلي  مغایرت آن با مباني فرهنگي به)بازي خام  کودکان به اسباب

 .داردو آثار منفي اجتماعي و فرهنگي شود  نمي

 مسيئوليت تابع همان قواعدي است کيه در خصيوم    يباز واردکنندگان اسبابمدني  مسئوليت

متأسفانه حقوق داخلي قواعد مسيتق  و روشيني در ایين     زیرا. مدني نسبت به محصول وجود دارد

  .نداردزمينه 

 بازي اسباب ةکنند  توزيع مدني تعهدات و مسئوليت. 4

، کنيد  بيان ميي « هدنکن عرضه»مفهوم عامي از  کنندگان یک قانون حمایت از حقوق مصرف ةماد 9بند 

کنندگان و فروشندگان کاال، شيام  توليدکننيدگان و واردکننيدگان     این شخص را عالوه بر توزیع و

کننيده هميان مفهيومي اسيت کيه در       کننيده یيا عرضيه    توزیيع  منظيور از  در این مقاليه . داند هم مي

م  اروپيایي،  گفتيه شيد، در دسيتورالع   طيوري کيه    بيه . به آن توجه شده استدستورالعم  اروپایي 

کننده عبارت از هر شخص اعم از حقيقي یا حقوقي، غير از توليدکننده یيا واردکننيده کيه در     توزیع

. نقيش دارد فروش  فروش یا خرده کننده، به عنوان عمده بازي به دست مصرف رسيدن اسباب ةزنجير

بييان شيده    کننيدگان کشيورمان   قانون حمایت از حقوق مصيرف  92 ةنوعي در ماد همين مفهوم، به

 .است

، يطيور قطعي   کيه بيه   اسيت  کنندگان قيرار داده  عرضه ة، وظای  متعددي را برعهدیادشدهقانون 

کننيدگان کياال و خيدمات،     عرضيه  ةکليي »این قانون،  9 ةماد براساس. شود بازي هم مي شام  اسباب

شيرایط  شده مطياب  بيا ضيوابط و     ول صحت و سالمت کاال و خدمات عرضهئمنفرداً یا مشترکاً مس
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قيانون   28 ةمياد . «مندر  در قوانين و یا مندرجات قرارداد مربوطه یيا عيرف در معيامالت هسيتند    

ایين  . کيفري تعيين کرده است مسئوليتکننده،  عرضه ةاین تکلي  از ناحي ندادن براي انجام یادشده

مات معييوب  کنندگان کاال یا خد شده توسط عرضه چنانچه کاال یا خدمات عرضه»: کند مي بيانماده 

متخل  عالوه بر جبران خسارات  ،کننده وارد گردد آن عيب، خساراتي به مصرف ةباشد و به واسط

 .«به پرداخت جزاي نقدي حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد

 :کننده عبارت است از دیگر عرضه تعهداتاز 

 ؛شده باشد در ضه حساب فروش که در آن قيمت کاال و تاریخ عر تورص عرضةي 

 د؛شده باش در حساب که در آن نوع و مدت ضمانت  اي به همراه صورت نامه ضمانت عرضةي 

هاي مقدم بر مصرف و تياریخ تولييد    اطالعات کاال از قبي  نوع، کيفيت، کميت، آگاهي عرضةي 

 ؛(در صورت وجود)و انقضاي مصرف 

،  ادرست از طری  وسای  ارتباط جمعياطالعات ن عرضةي خودداري از تبليغات خالف واقع و 

هياي تبليغياتي و وسيای  دیگير کيه موجيب فریيب یيا اشيتباه           هاي گروهيي، برگيه   رسانه

 ؛(کنندگان قانون حمایت از حقوق مصرف 7 ةماد)کننده شود  مصرف

کياال بيه    ةنموني  ئية کننيده و در صيورت امکيان، ارا    اطالعات کام  از کاال به مصيرف عرضة ي 

 ؛(کنندگان قانون حمایت از حقوق مصرف 3 ةماد)ش از فروش کننده، پي مصرف

،  آوردن کيفييت  ي خودداري از هرگونه تباني و تحمي  شرایط، که موجب کاهش عرضه یا پایين

 (.کنندگان قانون حمایت از حقوق مصرف 8 ةماد)یا افزایش قيمت شود 

فنيي   از نظير و  باشيد ي گيران  بياز  ، هرگياه اسيباب  یادشده قانون 4 ةماد ةعالوه بر این، به قرین

کننده مکل  است نمایندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات یدکي  باشد، عرضه شدنيتعمير

 .دایر کندچنين محصوالتي براي خدمات بعد از فروش  عرضةو 

طيور   بيه  کيرد ، بایيد توجيه   اسيت  کننده تعيين شده با وجود تعهدات و تکاليفي که براي عرضه

کننيدگان   کننده در قانون حمایت از حقيوق مصيرف   بازي، تعری  موسع از عرضه خام در اسباب

کننيده   در اغلب موارد، توليدکننده، واردکننيده، توزیيع   زیرا. تواند در عم  مشکالتي داشته باشد مي

از ایين   کيدام یيک  متعدد هستند و به همين دليي ، معليوم نيسيت     يفروش، اشخاص اصلي و خرده
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ویيژه کيه قيانون حمایيت از      به. بر عهده داردي تعهدات مقرر در قانون را اجرا مسئوليتاشخام، 

طيور   بهها  آن ةبه این نحو که هم)تضامني  مسئوليت، یادشدهکنندگان، براي اشخام  حقوق مصرف

به نحوي که براي مثال، )جانشيني  مسئوليتیا ( ول باشندئکننده مس در برابر مصرفجمعي یا فردي 

بيازي در داخي  کشيور     کننيده اسيباب   جي بدون توليدکننده و واردکننده، توزیعخار بازي اسبابدر 

 .را به رسميت نشناخته است( داشته باشد مسئوليت

براي ح  این مشک  برداشته  ،کنندگان، البته گامي هرچند مبهم قانون حمایت از حقوق مصرف

کننيده بيا تشيخيص     مصرف جبران خسارات وارده به مسئوليت»این قانون،  20 مادة براساس. است

باشيد کيه    کننده به عهده شخص حقيقي یا حقوقي اعم از خصوصيي و دولتيي ميي    مرجع رسيدگي

هاي خارجي عيالوه بير    درمورد شرکت. کننده شده است موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف

 .«ول خواهد بودئشرکت مادر، شعبه یا نمایندگي آن در ایران مس

 نتيجه

ترشيدن   زمين بازي اهميت زیادي در زندگي کودکان داشت، امروزه با کوچيک برخالف گذشته که 

هياي   بيازي  ها صرف بازي و کار با اسباب اي از وقت آن محيط زندگي کودکان شهري، بخش عمده

بنيابراین،  . گييرد  بازي شيک  ميي   شود و به نوعي، بخشي از شخصيت کودکان با اسباب مختل  مي

گييرد در ترسييم    بازي کيه در اختييار کودکيان قيرار ميي      نوع اسبابگزافه نيست اگر گفته شود که 

در چنين شرایطي، دوليت و نهادهياي غيرانتفياعي    . شخصيت آتي کودکان یک سرزمين مؤثر است

بازي با توجه به شرایط فرهنگيي کشيورمان و    ها باید در انتخاب صحيح اسباب مرتبط و نيز خانواده

توان براساس قانون خام به دولت تحميي    نين تعهدي را ميچ. نيز گروه سني کودکان تالش کنند

هياي   هاي عيني حقيوقي کياربردي نيسيت و بایيد بيا روشينگري       ها تضمين کرد، اما دربارة خانواده

 .هاي الزم فراهم یا تقویت شود فرهنگي، زمينه

 (و صيادرات واردات ي   سياخت )ضوابط ناظر بر ثبت طيرم و صيدور مجيوز     3 ةماد 9در بند 

از جمليه  « رعایت اصول ایمني و بهداشتي مطاب  با اسيتانداردهاي داخليي و جهياني   »بازي،  اباسب

بيا  . وجود داشته باشيد ( اعم از توليد داخ  یا وارداتي)ها  بازي اسباب همةالزاماتي است که باید در 
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ي، بازي، به هر حد هرگاه عدم رعایت اصول ایمني و بهداشتي در اسباب گفتتوان  این وص ، مي

در مفهوم عيام، شيام  توليدکننيده، واردکننيده،     )کننده  مدني تأمين مسئوليت ،موجب خسارت شود

ایين   ،در نتيجيه . استبازي مفروض  در قبال زیاندیده از مصرف اسباب( فروش کننده و خرده عرضه

فيت توانند براي معا مي فقط بري شوند و مسئوليتتوانند با اثبات عدم تقصير خود از  اشخام نمي

 .کنند، عوام  قهري را اثبات مسئوليتاز 

وجود مقررات مناسب، در عم  نظارت کافي نسبت بيه   برخالفعالوه بر این، از آن جهت که 

گييرد، بایيد بيراي حمایيت از      هاي ایمين در کشيورمان صيورت نميي     بازي توليد و واردات اسباب

کيه در فراینيد    ر نظر گرفته شودداشخاصي  همةمدني براي  مسئوليتبازي،  کنندگان اسباب مصرف

، از مسيئوليت البته خالف ایين نيوع   . نقش دارندبازي  فروشي اسباب توليد، واردات، عرضه و خرده

 .شود استنباط مي کنندگان قانون حمایت از حقوق مصرف 20 ةماد

بيازي   اشيخام دخيي  در تولييد و تيأمين اسيباب      دربارةمدني  مسئوليتدر صورتي که فرض 

کننيده برقيرار خواهيد بيود و در      با مصيرف  یادشدهاشخام  ةدر رابط مسئوليتود، این پذیرفته ش

ها  که خسارت از تقصير آن استنهایي بر عهده شخص یا اشخاصي  مسئوليت، ئوالنميان مس ةرابط

رسد، اما هدف غایي آن پيشيگيري از تولييد،    گيرانه به نظر مي این رویکرد، سخت. ناشي شده است

هرگاه این هدف غایي حاص  شود، . استهاي غيرایمن در کشورمان  بازي ش اسبابواردات و فرو

بيازي و زميين    اسباب زمينةپایدار با رویکرد حمایت دایمي از کودکان و نوجوانان در  ةنوعي توسع

 .شود محق  ميبازي 
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