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چكيده
بهکارگیری اسباببازی ،مانند وسایل دیگر ممکن است خساراتي به بار آورد .بهدلیل اینکه در بیشتر مواارد کادکواد در مضورد اودما
ناشي از بهکارگیری این وسایل قرار دارند ،باید از این قشر ضضیف حمایتهای ویژهای به عمل آید .با تاجه به اینکه از یک سا ،بسویاری
از اسباببازیها در کشارماد وارداتيانود و از سوای دیگور ،اب ون زنهیورهای از اشواا حيیيوي و حيواقي در فراینود تالیود ،عرضوه،
خردهفروشي و بهکارگیری اسباببازی نيش دارند ،و در اار زیانباربادد اسباببازی و تضیین مسئال یا نحاة تازیع خسار ميتااند بوا
مشکال عدیدهای روبهرو شاد .در این مياله ،با این فرد که در وه ة اول ،باید ضاابط دقیيي برای ایمني اسباببازیها تودوین و اجورا
شاد ،ضمن مطالضة تطبیيي ،دربارة مسئالیت مدني و راهبرد مهم «پیشگیری از خسار » از طریق تالید اسباببازیهای ایمون و ناوار
بر شبکة تازیع اسباببازی بحث ميشاد.

کليدواژگان
اسباببازی ،پیشگیری از خسار  ،تالیدکننده ،مسئالیت مدني ،مصرفکننده.
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رایانامهmostafaelsan@yahoo.com :
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مقدمه
اسباببازيها براي قشر کودک و نوجوان ساخته ميشوند ،اما برخالف تصور اوليه ،اسباببازي در
مفهومي که در این مقاله بررسي ميشود ،فقط به ابزارهاي مورد استفادة کودکان محدود نمييشيود،
بلکه هر ابزار یا دستگاهي اعم از بزرگ یا کوچک ،ثابت یا متحرک ،نصبشده یا قابي انتقيال کيه
قاب استفادة قشري به عنوان ابزار یا کمکابزار ورزشي یا سرگرمي باشد ،ميتواند مشمول تعریي
اسباببازي شود.
امروزه اسباببازيها به عنوان وسای سرگرمي ،آموزشي و تفریحي در دسترس قشر وسيعي از
جامعه ،بهویژه کودکان و نوجوانان قرار دارند و آثار فراواني بر فکر و حتي جسم افراد ميگذارنيد.
در مواردي بهکارگيري اسباببازي به واردشيدن خسياراتي بيه شيهروندان منجير شيده اسيت .در
حاليکه عموم مردم دربارة امکان جبران خسارت وارده اطالع کافي ندارنيد .ایين مقاليه ،بيه دنبيال
پاسخ به این پرسش است که خسارات یادشده چگونه و توسط چه شخصيي بایيد جبيران شيود و
شرایط جبران خسارت چيست؟ بهعالوه ،این موضوع بررسي ميشود کيه اشيخام مختلفيي کيه
بهنوعي در توليد ،واردات ،توزیع و فروش اسباببازي به مصرفکننيدة نهيایي نقيش دارنيد ،چيه
تعهداتي را در زمينة توليد و تأمين اسباببازي ایمن بر عهده دارند؟
از آنجا که تا کنون در متون حقوقي کشورمان به این موضوع پرداخته نشده است ،این مقاليه در
قالب سه گفتار بهطور تفصيلي و تطبيقي این موضوع را بررسي مييکنيد .در گفتيار اول ،مفهيوم و
قلمرو مسئوليت مدني نسبت به اسباببازي  ،در گفتار دوم ،تعهد ایمني و مسئوليت مدني نسبت به
اسباببازي در قوانين و مقررات ،و در گفتار سوم ،اشخام مرتبط با توليد و عرضة اسباببيازي و
تعهدات و مسئوليت مدني آنها بررسي ميشود.
رويكرد و قلمرو مسئوليت مدنی نسبت به اسباببازي
مباحث این گفتار ،در دو بند بيان ميشود ،مفهوم مسئوليت مدني نسبت به اسباببازي (بند اول) و
قلمرو مسئوليت مدني نسبت به اسباببازي (بند دوم).
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مفهوم مسئوليت مدنی نسبت به اسباببازي

منظور از اسباببازي در این مقاله ،وسای کوچکي مث عروسيک و ماشيين نيسيت ،بلکيه گسيترة
وسيعي از اسباببازيها مانند وسایلي که در پارکها و شهر بازيها نصب شده و با پرداخت وجيه
یا رایگان مورد استفاده قرار ميگيرد .همچنيين ،قواعيد حياکم بير ایمنيي و مسيئوليت نسيبت بيه
اسباببازي ،در مفهوم عام ،شام زمين بازي هم ميشود (.)Barton, 2006, p.289
مسئوليت مدني ناشي از اسباببازي را ميتوان هم بر مبناي قرارداد و هم بيه عنيوان مسيئوليت
قهري تحلي کرد« .قرارداد» از آن جهت که استفاده از بسياري از اسباببازيها ،فقط پس از خریيد
و تملک آنها فراهم ميشود .عالوه بر آن ،برخي خدمات پارکها و اماکن بازي ،رایگيان نيسيتند و
شخص ،ضمن پرداخت هزینه (اغلب از سوي والدین) ،از خدماتِ بازي استفاده ميکند .در چنيين
مواردي ،قطعاً ،قراردادي حسب مورد ،ميان خریدار یا استفادهکننده با فروشنده یا تأمينکننده وجود
دارد که ميتوان با لحاظ مالک «عيب» در فقه ،تعهد «ایمني» را یکي از شروط ضمني آن دانست.

مالحظات این مقاله نشان خواهد داد که دربارة ایمني اسباب بيازي ،نبایيد لزومياً بيه دنبيال
اجراي قواعد مرسوم مسئوليت مدني براي شناسایي عام یا عامالن زیان و تعيين اص و ميزان
مسئوليت مدني آنها بود .تالشهاي جهاني نشان مي دهد با توجه بيه وضيعيت خيام اغليب
استفادهکنندگان اسباببازي ،آنچه در وهلة اول باید لحاظ شود« ،ایمنسازي» اسباببيازي اسيت.
همانطور که براي مثال ،سازمان بينالمللي استاندارد ) ،2(ISOاستانداردهاي متعددي را براي ایمنيي

اسباببازي در سطح جهاني تدوین کرده است و بهطور مستمر آنهيا را بيهروزرسياني مييکنيد.
بسياري از این استانداردها يحداق به لحاظ نظري ي در کشور ما نيز پذیرفته شده است و از جمله
1. International Organization for Standardization

 .9از جمله ،نک.
 ،ISO 8124-1 :2012ایمني اسباببازيها -بخش  :2جنبههاي ایمني مرتبط با خاصيتهاي فيزیکي و مکانيکي
 ،ISO 8124-2 :2007ایمني اسباببازيها ي بخش  :9قابليت اشتعال
 ،ISO 8124-3 :2010ایمني اسباببازيها ي بخش  :3جابهجایي اتمها یا یونها در برخي عناصر.
 ،ISO 8124-4 :2010تابها ،سرسرهها و اسباببازيهاي مشابه براي براي مکانهاي سرپوشيده و باز.
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الزامهاي تأمينکنندگان اسباببازي محسوب ميشوند .از اینرو ،قواعد مسيئوليت ميدني بایيد بيه
نحوي تفسير یا تعدی شود که با هدف ایمني اسباببازي هماهنگ شود.
قلمرو مسئوليت مدنی نسبت به اسباببازي

مسئوليت مدني نسبت به اسباببازي را ميتوان در حالتهاي مختل

بررسي کرد .در ایين زمينيه،

فرضهاي مختلفي تصور ميشود که چهار فرض عمده عبارتانيد از  .2حيالتي کيه اسيباببيازي
معيوب است؛ .9اسباببازي سالم است ،اميا فروشينده نحيوة بيهکيارگيري صيحيح آن را آميوزش
نميدهد؛  .3اسباببازي سالم است و نحوة بهکارگيري صحيح آموزش داده شده است ،اما متصدي
یا مصرفکننده آن را بد بهکار ميگييرد؛  .4اسيباب بيازي سيالم اسيت وليي بيدآموزي دارد و بيه
زیانهاي رواني یا خسارت معنوي منجر ميشود.
قانون خاصي دربارة اسباببازي و مسئوليت نسبت به آن در کشيورمان وجيود نيدارد .بيا ایين
حال ،ميتوان مفاد قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و قواعد عمومي مسئوليت ميدني بيراي
تحلي برخي جنبههاي بحث بهکار گرفت.
 .1عيب در اسباببازي
براساس بند  4مادة یک قانون حمایت از حقوق مصرفکننيدگان ،عييب عبيارت اسيت از «زیياده،
نقيصه یا تغيير حالتي است که موجب کاهش ارزش اقتصادي کاال یا خدمات مييگيردد» .براسياس
نظر فقها ،عيب عبارت است از کاستي ،پستي و نقيصه اي کيه صينع سيليم عادتياً از آن برخيوردار
نيست (محقي کرکيي ،4 ،م .)393قيانون ميدني بيدون بييان تعریفيي از عييب در ميادة ،490
تشخيص عيب را بر حسب عرف و عادت در نظر گرفته است .این ماده مقرر مييکنيد« :تشيخيص
عيب بر حسب عرف و عادت ميشود و بنابراین ،ممکن است بر حسيب امکنيه و ازمنيه مختلي
باشد».
برخالف قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ،که صيرفاً تحليي اقتصيادي از عييب داشيته
است ،به هر عيبي که بر اثر آن خساراتي به مصرفکننده وارد شود ،از حيث قواعد مسئوليت مدني
ميتواند توجه شود .بهطور مسلم عيبي منشأ اثر است و براي مصرفکننيده حي مطالبية خسيارت
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ایجاد ميکند که مخفي باشد و مصيرفکننيده از آن آگياه نباشيد .اگرچيه قيانون ميدني دو شيرط
مخفيبودن و موجودبودن عيب حين عقد را دربارة ح فسخ خریدار کاالي معيوب و نه چگونگي
جبران خسارت حاص از مصرف کاال بيان کرده است ،ميتوان در این بحث آن شيروط را بيهکيار
گرفت .در نتيجه ،با توجه به تعری

مادة  494قانون مدني از عييب مخفيي ،بایيد آن را در مفهيوم

«عرفي» و نوعي آن در نظر گرفت .همانطور که شيخ انصاري ،پس از بررسي نظریههياي مختلي
فقها در مفهوم عيب ،سرانجام ،عرف را بهترین معيار تشخيص در این زمينه اعيالم مييکنيد (شييخ
انصاري ،4 ،م.)222
شایان ذکر است امروزه قواعد حمایت از مصرفکننده ،از مرزهاي حقوق سنتي (بهویژه قيانون
مدني کشورها) در زمينة قواعد عمومي عيب فراتر رفته است و هر عيبيي کيه در محصيول باشيد،
مصرفکننده را مستح مطالبة خسارت ميکند و بهندرت این بحيث مطيرم مييشيود کيه آیيا او
مي توانسته است از آن مطلع شود یيا خيير؟ بيراي مثيال ،وقتيي ایيراد در نحيوة بسيتهبنيدي یيک
اسباببازي ،حين بازکردن بسته ،موجب ورود خسارت به کودک یا ميادر وي شيود ،در هير حيال
تأمينکننده مسئول جبران خسارت خواهد بود .حتي اگر بهطور عرفي ،مصرفکننده حين بيازکردن
بستهبندي احتمال بدهد لبههاي بسته برنده است .به عبارت دیگير ،براسياس ایين نظریية نوپدیيد،
محصول خطرناک یا غيرایمن نباید توليد شود؛ وگرنه بالفع شدن خطير ،مسيئوليت ميدني عوامي
حاضر در چرخة توليد تا توزیع نهایي را در پي خواهد داشيت .ایين تحيول ،از قواعيد حياکم بير
مسئوليت نسبت به محصول و حمایت از مصرفکننده ناشي ميشود.
 .2سالم بودن اسباببازي و عدم آموزش نحوة بهکارگيري صحيح از سوي فروشنده
در این حالت هم ،با توجه به نبودن قانون خام دربارة اسباببازي ،ناگزیر باید به قيانون حمایيت
از حقوق مصرفکنندگان رجوع کنيم .براساس بند  9ميادة  3ایين قيانون ،عرضيهکننيدگان کياال و
خدمات و توليدکنندگان مکلفند اطالعات الزم شام نوع ،کيفيت ،کمييت ،آگياهيهياي مقيدم بير
مصرف ،تاریخ توليد و انقضا را در اختيار مصرفکنندگان قرار دهند .همچنين ،ميادة  7ایين قيانون
عرضة اطالعات نادرست را که به سوء برداشت و اشتباه مصرفکننده منجر شود ،ممنوع ميکند.
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براساس مادة  22همان قانون ،در صورت تخل

از ميواد یادشيده ،متخلي

عيالوه بير جبيران

خسارت وارده ،به جزاي نقدي حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم ميشود .با توجه بيه
اینکه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مواد یک و سه عنوان کلي عرضهکنندگان کياال و
خدمات به کار گرفته است که عبارتانيد از «کليية توليدکننيدگان ،واردکننيدگان ،توزیيعکننيدگان،
فروشندگان کاال و ،»..این پرسش مطرم ميشود که آیا فقيط فروشينده مسيئول دادن اطالعيات بيه
مشتري است یا این وظيفه شام توليدکنندگان ،واردکنندگان ،توزیعکننيدگان هيم مييشيود؟ از آن
جهت که آخرین حلقة ارتباطي بين فروشنده و خریدار ایجاد ميشود؛ لذا امکان ندارد که خریيدار
را بييراي گييرفتن اطالعييات بييه سييوي شييرکت توليدکننييده رهنمييون کنيييم .امييا ایيين بييه معنيياي
مسئوليتنداشتن توليدکنندگان ،واردکنندگان ،توزیعکنندگان در عرضة اطالعات بيه مصيرفکننيده
نيست ،بلکه باید این اشخام اطالعات و روش بهکارگيري را به فروشنده منتق کنند و از طریي
فروشنده به مصرفکننده اطالع داده شود .بدیهي است که سه انگاري و عرضيهنکيردن اطالعيات
توسط هر یک از آنها و ورود خسارت به مصرفکننده موجب مسئوليت وي خواهد بود.
 .3استفاده نادرست متصدي يا مصرفکننده برخالف سالمت اسباببازي يا دستگاه بازي
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب  ،)2388/7/21به عنوان آخيرین ارادة قانونگيذار،
تعریفي از «مصرفکننده» بيان ميکند که در نوع خود بينظير اسيت« :مصيرفکننيده هير شيخص
حقيقي یا حقوقي است که کاال یا خدمتي را خریداري ميکند» (مادة 2ي 2قيانون یادشيده) .بيا ایين
تعری  ،هر شخصي که کاال یا خدمتي را خریداري ميکند ،صرفنظر از هدفي که از این کيار دارد
(تجارت ،شغ و حرفه ،سرمایهگذاري و جز آن) ،مصرفکننده محسوب ميشود ،حتي اگر آنها را
به مصرف نرساند.
بند «س» مادة  9قانون تجارت الکترونيکي هم ،در تعریي

مصيرفکننيده نيوپردازي مييکنيد.

براساس این بند« ،مصرفکننده هر شخصي است که به منظوري جز تجارت یا شغ حرفهاي اقدام
ميکند» .این تعری

به شدت ترجمهاي است و معلوم نيست مقصود از «اقدام» چيست.

بنابراین ،مصرفکننده ،به طور خام در زمينة اسباب بازي ،باید شخصي تعری

کرد که فقط بيراي
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مصرف و بهرهمندي شخصي آن را خریداري (تهيه) کرده است یا با حضور در مح هياي خاصيي
که اسباببازي یا زمين بازي براي بهکارگيري موقت عرضه ميشود ،ضمن پرداخت پول یا بهطيور
رایگان از آن بهرهمند ميشود .هرگاه ،اسباببازي یا زمين بازي تحت تصدي شخص یيا اشيخام
معيني باشد ،این اشخام نسبت به زیانهایي که از بهرهمنيدي از ایين وسيای حيادي مييشيوند،
مسئول خواهند بود .حتي اگر کارفرما براي ادارة زمين بازي یا وسای بيازي ،کيارگراني را بيهکيار
گيرد ،این امر باز هم نيافي مسيئوليت شيخص وي نخواهيد بيود .زیيرا براسياس ميادة  29قيانون
مسئوليت مدني ،اصوالً کارفرما مسئوليت دارد .این ماده بيان ميدارد« :کارفرمایاني که مشمول قانون
کار هستند مسئول جبران خساراتي اند که از طرف کارگران آنها در حين انجام کار یا بيه مناسيبت
آن وارد شده است».
 .4سالمت ظاهري اسباببازي در عين زيانباري معنوي ،فرهنگي و رواني
برخي اسباببازيهایي که وارد کشورمان ميشوند ،با واقعيتهاي اجتماعي و ارزشهاي فرهنگيي
کشورمان تناسب ندارند و به این دلي آسيبهاي فرهنگي ،رواني و اجتماعي را موجب ميشيوند.
همانطور که در گفتارهاي بعدي نيز به تفصي بررسي ميشود ،باید نظيارتهياي کيافي و مسيتمر
براي جلوگيري از واردات چنين اسباببازيهایي انجام گيرد .همچنين ،با مطرم کردن رهنمودهاي
کتبي و شفاف بيه توليدکننيدگان داخليي و واردکننيدگان اسيباببيازي ،از تولييد یيا ورود چنيين
محصوالتي پيشگيري شود.
بررسی تطبيقی تعهد ايمنی و مسئوليت مدنی نسبت به اسباببازي در قوانين و مقررات
بررسي مقررات موجود نشان ميدهد دربارة اسباببازي ،به تعهد ایمنيي بييش از مسيئوليت ميدني
توجه شده است .این رویکرد را ميتوان این گونه توجيه کرد که از حيث مسئوليت مدني ،مقررات
و متون حقوقي منسجمي وجود دارد .به نحوي که عالوه بر قواعد عمومي مسئوليت مدني منيدر
در قانون مدني و قانون مسئوليت مدني ميتوان به مقررات خام راجيع بيه مسيئوليت نسيبت بيه
محصول هم مراجعه کرد .بهعالوه ،دربارة اسباببازي ،ایمني بسيار مهتر از مسئوليتي است که پيس
از بروز حادثه و ورود خسارت برقرار ميشود.
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موضع فقه اسالمی ،حقوق ايران ،اتحادية اروپا و اياالت متحده

از نظر فقهي ،یکي از قواعدي که ميتوان آن را براي استنباط تعهيد ایمنيي بيهکيار گرفيت ،قاعيدة
«تحذیر» است .براساس این قاعده ،هر شخصي که دربارة خطري هشدار داده باشد ،مسئول عواقب
بعدي نخواهد بود .قاعدة یادشده مستخر از روایت «قد عذّر من حذّر» (در برخي کتب روایي :قد
أعذر من حذّر) منقول از امام صادق (ع) است (العالمي،

 ،22م .)12به مفهوم مخال

قاعيده ي

بهندرت توجه شده است ي آن است که هرگاه شخصي بنابر شرایط و اوضياع ،مليزم بيه هشيدار و
اطالعرساني باشد و نسبت به این کار اقدام نکند ،معذور نيست و مسئوليت خواهد داشت.
بنابر یکي از استنباطهایي که از قاعدة تحذیر ،توس به این قاعيده موجيب رفيع مسيئوليت از
شخص عام زیان درباره کودکي که زیاندیده نميشود؛ بنابراین ،اگر مخاطب اسباببيازي کيودک
باشد و روي بستهبندي به وي دربارة خطرناکبودن اسباببازي هشدار داده شده باشد ،این هشيدار
مسئوليت را از سازنده یا عوام واردات و توزیع رفع نميکند «چون بچة غيرمميز حذار (هشيدار)
را نميفهمد» (محق داماد ،2372 ،م .)99از این رو ،دربارة اسباببازيهيایي کيه بيراي کودکيان
غيرمميز ساخته مي شود ،طراحي ،ساخت و مواد سازندة اسيباب بيازي بایيد بيه نحيوي باشيد کيه
به کارگيري اسباب بازي موجب زیان جسمي (مانند آسيب) یا روحي (مانند تيرس) کيودک نشيود.
البته اگر مخاطب هشدار والدین کودک یا سرپرست وي باشد ،باید هشدارها در مح مناسبي روي
بستهبندي یا اسباببازي به نحيوي چياش شيود کيه قابي مالحظيه باشيد ،همچنيين ،در صيورت
خارجيبودن محصول ،باید به زبان فارسي ترجمه شود و با کيفيت مناسب به همراه اسباببازي به
مشتري عرضه شود.
در کشورمان ،براي نظارت مناسب بر توليد ،واردات و توزیع اسباببازي ،شيوراي نظيارت بير
اسباببازي ایجاد شد .این شورا از تاریخ  2378/3/92بهطيور رسيمي ،فعالييت خيود را زیير نظير
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان آغاز کرده است .شوراي یادشده ،تاکنون براي انجيامدادن
وظای

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

در عين حال ،مالحظات عملي نشيان مييدهيد شيوراي نظيارت ،ابزارهياي الزم را بيراي اجيراي
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تصميمهاي خود و تأثيرگذاري الزم در بازار اسباببازي ندارد .براي مثال ،براسياس بنيد  4ميادة 3
ضوابط ناظر بر ثبت طرم و صدور مجوز (ساخت ي واردات و صادرات) اسباببيازي ،کيه توسيط
شوراي نظارت تصویب شده است ،واردکنندگان به تهية راهنمياي بيهکيارگيري اسيباببيازيهياي

وارداتي بيه زبيان فارسيي مکلي

شيدهانيد .تکليفيي کيه بيرخالف اهمييت آن يبهویيژه دربيارة

اسباببازيهایي که ناآگاهي از روش بهکارگيري آنهيا مييتوانيد خطرنياک باشديي عميالً توسيط
واردکنندگان رعایت نميشود.
به هر حال ،اساسنامة شوراي نظارت بر اسباببازي و آیيننامية شيوراي نظيارت بير سياخت،
طراحي ،واردات و توزیع اسباببازي کودکان (هر دو مصوب  ،2377/4/20شوراي عيالي انقيالب
فرهنگي) ،وظای

مختلفي را بر عهدة این شورا قرار مي دهد که نظارت بر طراحي ،توليد ،توزیع و

واردات اسباببازي کودکان از حيث ایمني و خودداري از صدور مجيوز بيراي واردات یيا عرضية
اسباب بازي خطرناک در بازار از جملة آنهاست .همانطور که مادة یک آیيننامة شيوراي نظيارت،
«جلوگيري از فعاليتهاي خار از ضابطه و اعالم ميوارد هشيداردهنده در جهيت تيأمين سيالمت
جسمي ،رواني ،فرهنگي و اجتماعي» را از جمله اهداف تشکي این شورا اعالم کرده است.
در اتحادی ية اروپييا ،عييالوه بيير دسييتورالعم هيياي متعييددي کييه بييراي حمایييت از کودکييان،
مصرفکنندگان و مسئوليت نسبت به محصول وجود دارد ،در سال  9222دسيتورالعملي بيا عنيوان
«ایمنيي اسيباببيازي» تيدوین شيده اسيت ( .)EU Directive on the Safety of Toys, 2009ایين
دستورالعم به عنوان قانون نمونهاي براي دولتهاي عضو محسوب ميشود کيه مييتواننيد آن را
براي اصالم و ارتقاي مقررات داخلي خود بهکار گيرند .بررسي دستورالعم نشان ميدهيد کيه در
این مقرره هم ،آنچه که بيشتر به آن توجه ميشود ،تعهد ایمني اشخام دخي در توليد ،واردات و
عرضه اسباببازي است .به طوريکه مواد  4تا  22به تفصي به این موضوع اختصام یافته است.
یکي از کشورهایي که متون حقوقي غني دربارة ایمني اسيباببيازي دارد ،امریکاسيت .در ایين
کشور ،کوچک ترین تحوالت بينالمللي که بر حقوق شهروندان امریکایي تأثير ميگذارد ،پيژوهش
ميشود (براي مثال ،ر.ک .)Slawotsky, 2008 .در ایاالت متحده ،براساس قيانون خيام (

Federal
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 ،)Hazardous Substances Actمواد خطرناک تعری

شدهاند .در این تعریي  ،بيه وضيعيت

خام هر ماده ،از جمله با توجه به اینکه بهطور عرفي ،کاربر آن چه شخصيي اسيت ،توجيه شيده
است .در واقيع ،خریيد و تهيية اسيباببيازي توسيط بزرگسياالن انجيام مييگييرد ،اميا مخاطيب
اسباببازي ها ،اغلب کودکان و نوجوانان هستند و به همين دلي  ،خطرناکبودن آنها باید با توجيه
به وضعيت خام این گروههاي سني در نظر گرفته شيود .بيراي مثيال ،در یيک اسيباببيازي کيه
مخاطب آن عموماً کودکان زیر سه سال هستند ،بایيد هميواره توجيه شيود کيه ایين افيراد ،اغليب
اسباببازي را در دهان خود قرار ميدهند یا به هر ترتيب آن را بيا زبيان لميس مييکننيد .بيا ایين
وص  ،هرگاه اسباببازي مواد شيميایي خطرناکي داشته باشد یا احتمال بلعشدن همه یا تکيهاي از
آن توسط کودک وجود داشته باشد« ،اسباببازي خطرناک» محسوب ميشود.
کافينبودن قانون فدرال دربارة مواد خطرناک ،موجب شد در سال  2200قانون دیگري بيه نيام
قانون حمایت از کودکان ( )Child Protection Act of 1966تصویب شود .ایين قيانون ،دو تفياوت
چشمگير با قانون فدرال  2202دارد .اول اینکه ،شمول مقررات ،فقط به وسيای بسيتهبنيدي شيده
محدود نماند و کاالهایي که برچسب بر روي خود کاال زده ميشود ،هم مشمول قواعد کنترلکننده
قرار گرفت .دوم ،به وزارت بهداشت ،آموزش و رفاه اجازه داده شد فيروش اسيباببيازي یيا هير
وسيلة مربوط به کودکان را که حاوي مواد خطرناک باشد ،ممنوع نماید .یيادآوري مييشيود قيانون
فدرال دربارة مواد خطرناک ( ،)2202بعدها متناسب با قانون حمایت از کودکان اصالم شد.
عالوه بر قانونگذاري ،در ایاالت متحده نهادي به نام کميسيون ملي ایمني محصيول (

National

 ،)Commission on Product Safetyاز سال  2207تأسيس شده است ،که از جمليه اسيتانداردهاي
مربوط به محصوالت را تدوین ميکند .وجود چنين کميسيوني ضيروري اسيت زیيرا بيا تيدوین و
انتشار مستمر معيارهاي رسمي ایمني ،عالوه بر حمایت از مصرفکنندگان ،توليدکنندگان را هيم از
سردرگمي رها ميکند ( .)Biggs, 1974, p.4با وجود چنين استانداردهایي ،بر فرض ورود خسارت،
 .2از سال  ،2279براساس قانون ایمني محصول مصرفکننده ،نهاد دیگري به نام «کميسيون ایمني محصول مصرفکننده»
( )Consumer Product Safety Commissionایجاد شده است.
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اثبات مسئوليت یا عدم مسئوليت توليدکننده یا واسطة فروش وي نيز تسهي مييشيود .زیيرا بيراي
مثال ،تخل

از استانداردها بهطور عمومي ،مسئوليت مدني توليدکننده را در پي دارد.

بررسي قوانين ایاالت متحيده در زمينية ميدیریت حقيوق مصيرفکننيده و توليدکننيده دربيارة
محصوالتِ مصرفي (از جمله اسباببازي) نشان ميدهد در وضع این مقررات ،لزوماً تعيين مسئول
خسارت مدنظر نبوده است .بلکه به این مهم توجه شده است که چگونه ميتوان با وضع مقيررات
پيشگيرانه و تدوین خطمشي و استانداردهاي ایمني به کارخانههيا ،پييش از تولييد محصيوالت ،از
زیانهياي ناشيي از ایميننبيودن اسيباببيازي کاسيت .بيراي نمونيه ،در قيانون ایمنيي محصيول
مصرفکننده ،تشوی صنعت از طری تدوین استانداردها و حداق کردن تصيميمهيا و دسيتورهاي
متعارض مقامات محلي و نيز ترویج پيژوهش و بازرسيي در زمينية عوامي خسيارت و کاسيتن از
زیانهاي جاني و جسمي ناشي از محصوالت ،از جمله اهداف وضع این قانون اعيالم شيده اسيت
(.)CHH, 2009, pp.2802-2803
قانون اجرايی بر مسئوليت غيرقراردادي مربوط به اسباببازي

دربارة اسباببازيهایي که از خار کشور وارد ميشوند ،این بحيث مطيرم مييشيود کيه هرگياه
بهدلي بهکارگيري آن ،خسارتي وارد شود ،در جهت مسئول شيناختن اشيخام دخيي در تولييد،
واردات و توزیع آن در بازار داخلي و تعيين ميزان مسئوليت مدني هر یيک از آنهيا ،قيانون کيدام
کشور اجراشدني خواهد بود .این بحث از آن جهت اهميت دارد که ميتوان با تصویب قاعدة حي
تعارض و قانون (ماهوي) مناسب ،از مصرفکنندگان ایرانيِ اسباببازيهاي خارجي حمایت کرد.
در کشورمان و بسياري از کشورها ،قانون خاصي براي تعيين قيانون اجراشيدني بير مسيئوليت
غيرقراردادي مربوط به اسباببازي (بهطور خام) یا هر نوع فرآوردة وارداتيي (بيه مفهيوم عيام)،
تصویب نشده است .در اتحادیة اروپيا ،ميادة  4دسيتورنامة رُم (دو) دربيارة قيانون اجراشيدني بير
تعهييدات غيرقييراردادي (

Regulation 2007 on the Law Applicable to Non-Contractual

) ،)Obligations (Rome IIدربارة قاعدة ح تعيارض «مسيئوليت نسيبت بيه محصيول» (
 )liabilityدربارة اسباببازي (به عنوان یک محصول) هم اجراشدني است ،بحث ميکند.

Product
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مادة  1این دستورنامه ،حاوي قاعدة خاصي بيراي مسيئوليت غيرقيراردادي ناشيي از خسياراتي
است که از کاالي معيوب وارد ميشود .براساس دیباچه شمارة ( )92دستورنامه ،هدف از قيراردادن
این مبنا براي نحوة تعيين قانون حاکم بر مسئوليت محصول ،حمایت از سالمت مصيرفکننيدگان،
تشوی نوآوري و ابتکار ،تضمين رقابت سالم و تسهي تجارت است.
شایان ذکر است دستورالعم  81/374اروپيا (راجيع بيه مسيئوليت بيراي محصيول معييوب)
محصول و محصول معيوب را تعریي

کيرده اسيت .ایين دسيتورالعم در واقيع ،قيانون مياهوي

دولتهاي عضو اتحادیه دربارة مسئوليت محصيول محسيوب مييشيود و در آن مسيئوليت بيدون
تقصير (مطل ) پذیرفته شده است .براساس دیباچه شمارة ( )41دستورالعم ایمنيي اسيباب بيازي،
دستورالعم  ،81/374دربارة اسباببازي هم اجرا ميشود.
براساس مادة  1دستورنامة رم (دو) ،قانون حاکم بير مسيئوليت محصيول ،عليياالصيول قيانون
محلي است که در آن شخص زیاندیده بهطور عرفي ،اقامت دارد .البته این راه ح مشروط بير آن
است که محصول در آن کشور با رضایت شخصي که ادعاي مسيئوليت او شيده اسيت (خوانيده)،
فروخته شود .در صورت فقدان چنين رضایتي ،قانون مح اقامت خوانده اجراشدني خواهيد بيود.
این ماده از سه جهت توجيهشدني استد:
توليدکننده یا عام فروش با آگاهي از مفاد ماده و مبنایي که بيان کرده اسيت ،مليزم بيه کنتيرل
محصول و عوام فروش خود و مسئول عواقب آن براساس قانون کشوري است که مصرفکننيده
در آن اقامت دارد.
پذیرش این مبنا ،نوعي قابليت پيشبيني قانون براي زیاندیده فراهم ميکند و از سر در گمي او
جلوگيري مي کند که این امر خود در پيشرفت اقتصادي ،ایجاد رقابيت و اعتمياد مصيرفکننيدگان
مؤثر است.
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).
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در مواردي که فروش محصول بدون اجازة خوانده (توليدکننده یيا عياملين مجياز از ناحيية او)
انجام گرفته است ،قانون مح اقامت خوانده ميتواند با حمایت از او ،حقوق وي را محفوظ دارد.
در مواردي که زیاندیده محصول را در کشوري غير از کشور مح اقامت خود ،براي مثيال بيه
هنگام جهانگردي خریداري ميکند ،دو فرض را ميتوان مطرم کرد ،اوليي ایين اسيت کيه کياالي
یادشده در کشور مح اقامت وي نيز فروخته ميشود ،در آن صورت ،از آن جهت که تولييدکننيده
احتمال خرید محصول از سوي شخص خارجي در آن کشور و اعمال قانون کشيور زیياندیيده را
پيشبيني ميکند و مصرفکننده نيز از آن آگاه است ،قانون مح اقامت زیاندیيده مجيري خواهيد
بود .دومين فرض آن است که فروش کاالیي که زیاندیيده در خيار خریيداري کيرده اسيت ،در
کشور مح اقامت او غيرقانوني باشد .به خاطر امکان تحق همين فرض است که کميسيون تدوین
دستورنامه ،فقط به مح اقامت مصرفکننده (زیاندیده) اشاره کرده است .لذا باید در این حالت او
را مختار دانست که براساس قانون کشور زیاندیده یا قانون کشور شخصيي کيه وي علييه او ادعيا
کرده ،اقامه دعوا کند.
سکوت ماده به نوعي ابهام منجر شده است .زیرا ميتوان گفت ،توليدکننده یيا عامي او انتظيار
نداشته است که محصولش در کشوري که فيروش آن مجياز اسيت توسيط شخصيي خریيداري و
مصرف شود که خارجي بوده است و فروش آن در کشور متبوع وي مجوز توليدکننده یيا عامي او
را ندارد .بنابراین ،دليلي بر حکومت قانون مح اقامت زیاندیده وجود نيدارد و بيهطيور اساسيي،
اعمال قانون یادشده براي خوانده پيشبينيشدني نبوده است .محتيواي مياده  1دسيتورنامة رم (دو)
طوري است که نوعي حمایت مساوي از همة مصرفکنندگان کرده است و زمينة رقابت عادالنه را
از طری تضمين تبعيت همة رقباي تجاري از معيارهاي ایمنيي یکسيان ،فيراهم مييکنيد .عبيارت
«شخصي که ادعاي مسئوليت او شده» (خوانده) لزوماً شخص توليدکنندة کياال نيسيت ،بلکيه ایين
شخص ممکن است سازندة قطعات محصول یا حتي واسطه و یا خردهفيروش باشيد .هير یيک از
اشخاصي که محصولي به اتحادیه وارد ميکننيد ،تحيت شيرایط خاصيي مسيئول ایمنيي آن ماننيد
توليدکننده در نظر گرفته ميشوند ().)Directive 85/374, Article 3(2
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اشخاص مرتبط با توليد و عرضة اسباببازي و تعهدات و مسئوليت مدنی آنها
اشخام متعددي به هر عنوان در توليد و عرضة اسباببازي نقش دارنيد .در ایين گفتيار ،پيس از
شناخت اشخام مرتبط با توليد و عرضة اسباببازي تعهيدات و مسيئوليت ميدني آنهيا بررسيي
ميشود.
اشخاص مشمول مسئوليت نسبت به اسباببازي

از آن جهت که بسياري از اسباببازيهاي در کشورمان وارداتيي بيهکيار گرفتيه مييشيود ،تعييين
شخص یا اشخام مسيئول ،در صيورت زیانبياربودن اسيباببيازي یيا بيروز خسيارت در نتيجية
بهکارگيري آن ،ميتواند با اشکاالتي روبهرو شود .بهعالوه ،در زنجييره اشخاصيي کيه از تولييد تيا
مصرف اسباببازي نقش دارند ،اشخام مختلفي قابي تصيورنيد .در ایين گفتيار ،ضيمن معرفيي
اشخاصي که امکان ایجاد تکلي

و در نتيجه مسئوليت مدني آنها دربارة اسباببيازي وجيود دارد،

جزئيات مربوط به تعهدات آنها مطرم ميشود.
 .1توليدکننده
بند  3مادة  3دستورالعم اسباببازي اروپا ،توليدکننده را به هر شخصي اعم از حقيقي یيا حقيوقي
که یک اسباببازي را توليد ميکند یا اسباببيازي طراحيي و توليدشيدهاي را بيه نيام یيا عالميت
تجاري خود بازاریابي ميکند ،تعری

کرده است .این مفهوم گسترده از توليدکننده ،جنبية حميایتي

دارد .زیرا وقتي اسباب بازي با نام یا عالمت تجاري معين عرضه ميشود ،خریدار (مصيرفکننيده)
همان نام یا عالمت را ميشناسد .بنابراین ،هرگاه پيس از بيروز خسيارت ،دارنيدة عالميت یيا نيام
تجاري ثابت کند کيه در واقيع ،او توليدکننيدة آن اسيباببيازي نبيوده اسيت ،ایين دفياع در برابير
مصرفکننده پذیرفته نميشود .زیرا توليدکننده بایيد تيدابير ایمنيي و اسيتانداردهاي قيانوني را بيه
شرکت فرعي که ساخت نهایي یا انجامدادن سيفارش در آن انجيام مييگييرد ،مينعکس کنيد و بير
رعایت این موازین نظارت داشته باشد .البته دارندة نام یا عالمت تجاري ،پس از جبيران خسيارت
مصرفکننده ميتواند به طرف قرارداد خود (در توليد ،طراحي ،یا اجرا) مراجعه کند.

مطالعة تطبيقی تعهد ايمنی و مسئوليت مدنی نسبت به اسباببازي

111 

 .2نمايندة مُجاز
دربارة آن دسته از اسباببازيهایي که در خار از کشور توليد مييشيود ،عرضية آنهيا در داخي
کشور ميتواند از طری نمایندگيهاي مجاز انجام گيرد .در صورتيکه این امر الزامي شده اسيت و
نظارت صيحيحي بير ایين رونيد انجيام گييرد ،زمينية حمایيت از مصيرفکننيدة ایرانيي در برابير
اسباببازيهاي خطرناک و غيراستاندارد فراهم ميشود .نمایندة مجاز ،به شخصي اطالق مييشيود
که نمایندگي کتبي از توليدکننده دارد و ميتوان الزامهایي مانند ترجمة نوشتههاي روي بسيتهبنيدي
یا روي اسباببازي به زبان کشور مقصد و بيان هشدارهاي ضروري را از طری تصویب و اجيراي
مقررات الزم به وي تحمي کرد.
 .3واردکننده
این مفهوم ،دربارة اسباببازيهاي وارداتي مصداق دارد .هر شخصي اعم از حقيقي یا حقيوقي کيه
به واردکردن اسباببازي از کشور دیگري اقدام ميکند ،واجد این عنوان هستند و مسئوليت ميدني
وي بررسيشدني است.
 .4توزيعکننده
تعریفي که دستورالعم ایمني اسباببازي اتحادیة اروپا از توزیعکننده بيان ميکند ،با آنچيه کيه در
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ،در تعری

عرضهکننده بيان شده اسيت ،تفياوت دارد .در

دستورالعم اروپایي ،توزیيع کننيده عبيارت از هير شخصيي اعيم از حقيقيي یيا حقيوقي ،غيير از
توليدکننده یا واردکننده که در زنجيرة رسييدن اسيباببيازي بيه دسيت مصيرفکننيده ،بيه عنيوان
عمدهفروش یا خردهفروش نقش دارد (.)Art 3 (6) of Directive on the Safety of Toys
بند  9مادة  2قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ،عرضهکنندگان کاال و خدمات را بيه ایين
صورت تعری

ميکند« :به کلية توليدکنندگان ،واردکنندگان ،توزیيعکننيدگان ،فروشيندگان کياال و

ارائه کنندگان خدمات اعم از فني و حرفهاي و همچنين ،کلية دستگاهها ،مؤسسات و شيرکتهيایي
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام اسيت و بيهطيور مسيتقيم یيا غيرمسيتقيم و بيه
صورت کلي یا جزئي کاال یا خدمت به مصرفکننده ارائه مينمایند» .البته ،با وجود چنيين تعریي
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گستردهاي از «عرضهکننده» ،مادة  92همان قانون ،عرضهکنندگان را به مفهومي غير از توليدکننيده و
فروشنده ميداند و این سه واژه را در کنار هم بهکار گرفته است .با این وص  ،معليوم نيسيت کيه
هرگاه عرضهکننده ،توليدکننده و فروشنده را شام نميشود ،چه شخصي را در برميگيرد؟
تعهدات و مسئوليت مدنی اشخاص مرتبط با توليد و عرضة اسباببازي

پس از شناخت اشخام مرتبط با توليد و عرضه اسباببازي به تفکيک ،تعهدات و مسئوليت مدني
هر یک از آنها بررسي ميشود.
 .1تعهدات و مسئوليت مدني توليدکننده
پيش از اینکه اسباب بازي در بازار عرضه شود ،توليدکننده باید اطمينان یابد که محصول توليدشيده
او ،استانداردهاي مربوط به نوع اسباببازي و گيروه سيني اسيتفادهکننيدة آن را دارد .در غيير ایين
صورت ،آنچه توليدشده ،بهطور کام یا جزئي فاقد معيارهاي ایمني یا سالمت است و زیان دیيدن
جسمي یا مالي مصرفکننده ،ميتواند مسئوليت مدني توليدکننده را در پي داشته باشد.
توليدکننده باید اطالعات ضروري را در خصوم نوع اسباب بازي ،خطرات محتمي آن ،ميواد
سازنده و گروه سني استفادهکننده ،روي بستهبندي اسباب بيازي یيا در صيورت ليزوم ،روي خيود
اسباببازي در کند.
از حيث ایمني و استاندارد ،بهکارگيري متعارف اسباب بازي ،نباید بر سالمت جسيمي کودکيان
تأثير منفي داشته باشد .براي مثال ،نباید در ساخت اسباببازيِ خردسال سرب بهکار برد زیرا چنين
کودکي عادتاً اسباببازي را به دهان خود ميزند و سرب ميتواند ایجاد مسموميت کند .همچنيين،
اسباببازي کودک نباید نور ليزري یا هر چيز تحریککنندة دیگر داشته باشد .زیرا معموالً کودکيان
این ابزارها را براي اذیتکردن همدیگر بهکار مييبرنيد .در سياخت اسيباببيازي ،نبایيد ميواد یيا
رنگهاي زیانبار یا از ميواد بازیيافتي (دسيتِ دوم) بيهکيار گرفتيه شيود .همچنيين ،وزن و انيدازه
اسباببازي باید با گروه سني مدنظر هماهنگي داشته باشد .با توجه به اینکه اسباببازيهيا ،اغليب
به تفکيک جنس (دختر و پسر) توليد ميشوند ،باید تناسب ميان جنسيت و اسيباببيازي رعایيت
شود (بند  2الي  3از «معيارهاي اسباببازي مناسب براي کودکان و نوجوانان»).
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نقص یا رعایتنکردن استانداردهاي مقرر براي بستهبندي اسباببازي هم مييتوانيد مسيئوليت
مدني توليدکننده را در پي داشته باشيد .صيرفنظير از مسيائ فرهنگيي و اجتمياعي کيه بایيد در
بستهبندي اسباببازي رعایت شود ،موارد زیر ميتواند به طور مستقيم با مسئوليت مدني و مسيائ
حقوقي در ارتباط باشد:
ي توليد بستهبندي از مواد بازیافتي یا خطرناک.
ي طراحي نادرست بستهبندي؛ به نحوي که حين بازکردن آن ،احتمال زخميشدن دست کيودک
وجود داشته باشد.
ي ذکرنکردن هشدارها و احتياطهياي ضيروري یيا آميوزشنيدادن نحيوة بيهکيارگيري .دربيارة
اسباببازيهایي که بياطالعي یا اطالعيات نادرسيت مصيرفکننيده ،مييتوانيد وي را در
معرض خطر قرار دهد.
در اتحادیة اروپا ،از حيث رعایت حقوق مالکيت صنعتي و نيز امکان شناسایي سيریع سيازنده،
توليدکنندگان اسباببازي ملزم شده اند عالمت تجاري ثبت شده ،نشان یا نام تجاري خيود را روي
اسباببازي و در صورت عدم امکان ،بر روي بستهبندي آن قيد کنند (

Directive on the Safety of

) .)Toys, Art 4 (6همچنين ،براي حمایت از مصرفکننده و از جمله براي سيهولت اقامية دعيوا از
ناحية وي ،باید نشاني توليدکننده بر روي اسباببازي یا بستهبندي آن قيد شود.
ذکر اطالعات بهکارگيري و هشدارهاي الزم به زبان مصرفکننده ،از دیگر تعهدات توليدکننيده
است .وقتي توليدکننده متوجه عيبي در اسباببازيهاي خام خود ميشود ،باید از عرضيه آن بيه
بازار خودداري کند یيا در صيورت عرضيه ،فيور ًا بيه فراخيوان اسيترداد آن محصيوالت و تيدابير
پيشگيرانه دیگر اقدام کند .هرگاه اسباب بازي خطرناک در کشور دیگري بيه فروختيه شيده باشيد،
سازنده باید هشدارهاي ضروري را از طری نمایندگي خود در کشور مقصد یا مقاميات ذيصيالم
محلي به اطالع مصرفکنندگان برساند () .)Directive on the Safety of Toys, Art 4 (6-8در فرض
اخير ،هشدارها و اقدامهاي پيشگيرانه باید به زباني که مقامات محلي قيادر بيه فهيم آن باشيند ،بيه
اطالع ایشان برسد و توليدکننده باید نهایيت همکياري را بيا ایشيان بيراي حيداق سيازي خطير و
خسارت به عم آورد.
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در کشورمان ،براساس مادة  92قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ،عرضهکننيدگان کياال و
خدمات یا توليدکنندگان و فروشندگان را ميتوان «جمع آوري کاالهاي عرضهشده به منظور تعميير
و اصالم و رفع عيب کاالهاي فروختهشده» ،ملزم کرد .این الزام ،بنابر قسمت نخست ميادة  ،92از
طری مراجع ذيصالم رسيدگيکننده اعمال ميشود.
 .2تعهدات و مسئوليت مدني نمايندگان مُجاز
توليدکنندة اسباببازي ممکن است نمایندگي در نقاط مختل

کشور یا حتيي کشيورهاي مختلي

داشته باشد .در این صورت ،نمایندة یادشده ،همة تعهداتي را که از توليدکننده بيه وي قابي انتقيال
است ،بر عهده دارد .از جمله اینکه باید در صورت مخاطرهآميزبودن محصول خاصي ،در کشيوري
که در آنجا نمایندگي دارد ،فراخوان دهد و اسيباببيازيهيا را جميعآوري کنيد و بيه توليدکننيده
بازگرداند .البته اگر پس از فراخوان مشخص شود بخشيي از محصيوالت خطرنياک ،بازگشيت یيا
جمع آوري نشده است؛ نماینده باید با مقامات دولتي و محلي کشوري که در آنجيا نماینيدگي دارد،
براي کاستن از خسارتها همکاري کام کند.
وجود نمایندگي مجاز توليدکنندة اسباب بازي در کشور معين ،از حيث قواعد مسيئوليت ميدني
نسبت به محصول اهميت دارد .زیرا نشان ميدهد توليدکننده ،قصد بازاریابي و فروش محصيوالت
خود را در آن کشور داشته و به همين دلي نميتواند از عواقب مسائلي ماننيد عييب ،زیانبياري یيا
خطرناکي محصوالت بگریزد.
مسئوليت مدني نمایندگان مجاز بيراي واردات یيا توزیيع اسيباببيازي ،تيابع قواعيد عميومي
مسئوليت مدني است .با این قيد که مصرفکننده ميتواند به دلي دسترسينداشتن به توليدکننده یيا
شرکت اصلي ،بهطور مستقيم عليه نماینده طرم دعوا کند و از وي خسارت درخواست کند.
 .3تعهدات و مسئوليت مدني واردکنندگان اسباببازي
در اتحادیه اروپا ،واردکنندگان فقط مجاز به واردات اسباببازيهایي هستند که با اسيتانداردهاي از
پيش تعيينشده مطابقت دارد () .)Directive on the Safety of Toys, Art 6 (1در کشورمان ،شوراي
نظارت بر اسباب بازي ،عمالً به نظارتهاي پس از توزیع ميپردازد .بهعالوه ،هرچند استانداردهاي
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ایمني دربارة اسباببازيهاي توليد داخ و وارداتي یکسانند ،اما به نظر ميرسد ،ابزارهاي نظيارتي
دقيقي براي کنترلِ پيش از ورود اسباببازيهاي خارجي در اختيار نيست .در نتيجه ،هر اقدامي در
راستاي حمایت از کودکان ،تطبي اسيباب بيازي بيا اسيتانداردهاي داخليي و ترجمية نوشيتههياي
بستهبندي اسباببازي ي که بهندرت انجام ميگيردي پس از واردات آن انجام ميگيرد.
از جمله تعهداتي که باید برعهدة واردکننده قرار داده شود ،کنترل تطبي اسباببيازي (پييش از
واردات آن) با استانداردهاي کشور مقصد است .بدین منظيور ،واردکننيده بایيد کارشناسياني را در
اختيار داشته باشد که نسبت به استانداردهاي ایمني و نيز ميواد و ویژگييهياي اسيباببيازيهياي
مختل  ،تبحر داشته باشند.
از آن جهت که در اسباببازيهاي وارداتي ،برقراري ارتباط و طيرم دعيواي مسيئوليت ميدني
عليه واردکننده ،بسيار راحتتر از طرفشدن بيا توليدکننيده اسيت ،واردکننيده بایيد نيام ،عالميت
تجاري ،نشاني و شمارة تماس خود را روي اسباببازي یا روي بستهبندي آن در کند.
در صورتيکه توليدکننده ،دستورالعم نحوة بهکارگيري ،نکات ایمنيي و هشيدارهاي ضيروري
به زبان کشور مقصد تهيه نکرده باشد ،این تکلي

بر عهدة واردکننده قرار ميگيرد .بدیهي است که

انجامدادن این تکلي  ،از آن جهت که واردکننده ،اغلب به زبان کشور مقصد تسلط دارد ،با مشک
خاصي روبهرو نخواهد شد.
در اتحادیة اروپا ،به منظور حفظ سالمت و ایمني مصرفکنندگان داخليي ،ایين تکليي

بيراي

واردکنندة اسباببازي تعيين شد ،که در موارد مشيکوک ،بيه نمونيهبيرداري ،آزميایش نمونيه و در
صورت لزوم ،طرم شکایت عليه توليدکننده اقدام مييکنيد و محصيوالت توزیيعشيده در بيازار را
فراخوان کند و به فروشندگان طرف قرارداد خود اطالعرسياني کنيد (

Directive on the Safety of

).)Toys, Art 6 (6
دربارة اسباببازيهایي کيه پيس از واردات آنهيا ،خطرنياکبودنشيان مشيخص شيده اسيت،
واردکننده باید این محصوالت را فراخوان کند ،هشدارهاي الزم را بيان کنند و اقدامهاي پيشيگيرانه
مانند خودداري از ادامة توزیع در بازار را انجام دهد و نهایت همکاري را با مقامات دولتي و محلي
براي اطالعرساني عمومي و کاستن از خسارتهاي احتمالي انجام دهد.
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تعهد دیگري که بر عهدة واردکننده است این است که فقط آن دسيته از اسيباببيازيهيایي را
وارد کند که اوالً ،با استانداردهاي شيميایي و فيزیکي کشور مح توليد آن و کشور مقصد مطابقت
داشته باشد .ثانياً ،با معيارهاي فرهنگي و اجتماعي کشورمان به عنوان کشور اسالمي مطابقت داشته
باشد.
بدیهي است که نظارت بر انجامدادن این تکالي  ،باید پييش از توزیيع اسيباببيازي در بيازار
باشد ،زیرا پس از توزیع ،اقدامهایي مانند فراخوان عميومي بيراي جميعآوري یيا تقبييح دسترسيي
کودکان به اسباببازي خام (بهدلي مغایرت آن با مباني فرهنگي) ،عمالً به نتيجية مناسيب منجير
نميشود و آثار منفي اجتماعي و فرهنگي دارد.
مسئوليت مدني واردکنندگان اسباببازي تابع همان قواعدي است کيه در خصيوم مسيئوليت
مدني نسبت به محصول وجود دارد .زیرا متأسفانه حقوق داخلي قواعد مسيتق و روشيني در ایين
زمينه ندارد.
 .4تعهدات و مسئوليت مدني توزيعکنندة اسباببازي
بند  9مادة یک قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مفهوم عامي از «عرضهکننده» بيان مييکنيد،
و این شخص را عالوه بر توزیع کنندگان و فروشندگان کاال ،شيام توليدکننيدگان و واردکننيدگان
هم ميداند .در این مقاليه منظيور از توزیيعکننيده یيا عرضيهکننيده هميان مفهيومي اسيت کيه در
دستورالعم اروپایي به آن توجه شده است .بيهطيوري کيه گفتيه شيد ،در دسيتورالعم اروپيایي،
توزیع کننده عبارت از هر شخص اعم از حقيقي یا حقوقي ،غير از توليدکننده یيا واردکننيده کيه در
زنجيرة رسيدن اسباببازي به دست مصرفکننده ،به عنوان عمدهفروش یا خردهفروش نقيش دارد.
همين مفهوم ،بهنوعي در مادة  92قانون حمایت از حقوق مصيرفکننيدگان کشيورمان بييان شيده
است.
قانون یادشده ،وظای

متعددي را برعهدة عرضهکنندگان قيرار داده اسيت کيه بيهطيور قطعيي،

شام اسباببازي هم ميشود .براساس مادة  9این قانون« ،کليية عرضيهکننيدگان کياال و خيدمات،
منفرداً یا مشترکاً مسئول صحت و سالمت کاال و خدمات عرضهشده مطياب بيا ضيوابط و شيرایط
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مندر در قوانين و یا مندرجات قرارداد مربوطه یيا عيرف در معيامالت هسيتند» .ميادة  28قيانون
یادشده براي انجامندادن این تکلي

از ناحية عرضهکننده ،مسئوليت کيفري تعيين کرده است .ایين

ماده بيان ميکند« :چنانچه کاال یا خدمات عرضهشده توسط عرضهکنندگان کاال یا خدمات معييوب
باشد و به واسطة آن عيب ،خساراتي به مصرفکننده وارد گردد ،متخل

عالوه بر جبران خسارات

به پرداخت جزاي نقدي حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد».
از تعهدات دیگر عرضهکننده عبارت است از:
ي عرضة صورتحساب فروش که در آن قيمت کاال و تاریخ عرضه در شده باشد؛
ي عرضة ضمانتنامهاي به همراه صورتحساب که در آن نوع و مدت ضمانت در شده باشد؛
ي عرضة اطالعات کاال از قبي نوع ،کيفيت ،کميت ،آگاهيهاي مقدم بر مصرف و تياریخ تولييد
و انقضاي مصرف (در صورت وجود)؛
ي خودداري از تبليغات خالف واقع و عرضة اطالعات نادرست از طری وسای ارتباط جمعي،
رسانه هاي گروهيي ،برگيه هياي تبليغياتي و وسيای دیگير کيه موجيب فریيب یيا اشيتباه
مصرفکننده شود (مادة  7قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان)؛
ي عرضة اطالعات کام از کاال به مصيرف کننيده و در صيورت امکيان ،ارائية نمونية کياال بيه
مصرفکننده ،پيش از فروش (مادة  3قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان)؛
ي خودداري از هرگونه تباني و تحمي شرایط ،که موجب کاهش عرضه یا پایينآوردن کيفييت،
یا افزایش قيمت شود (مادة  8قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان).
عالوه بر این ،به قرینة مادة  4قانون یادشده ،هرگياه اسيباببيازي گيران باشيد و از نظير فنيي
تعميرشدني باشد ،عرضهکننده مکل

است نمایندگي رسمي و تعميرگاه مجاز ،تأمين قطعات یدکي

و عرضة خدمات بعد از فروش براي چنين محصوالتي دایر کند.
با وجود تعهدات و تکاليفي که براي عرضهکننده تعيين شده اسيت ،بایيد توجيه کيرد بيهطيور
خام در اسباببازي ،تعری

موسع از عرضه کننده در قانون حمایت از حقيوق مصيرفکننيدگان

مي تواند در عم مشکالتي داشته باشد .زیرا در اغلب موارد ،توليدکننده ،واردکننيده ،توزیيعکننيده
اصلي و خردهفروش ،اشخاصي متعدد هستند و به همين دليي  ،معليوم نيسيت کيدام یيک از ایين
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اشخام ،مسئوليت اجراي تعهدات مقرر در قانون را بر عهده دارد .بهویيژه کيه قيانون حمایيت از
حقوق مصرفکنندگان ،براي اشخام یادشده ،مسئوليت تضامني (به این نحو که همة آنها بهطيور
جمعي یا فردي در برابر مصرفکننده مسئول باشند) یا مسئوليت جانشيني (به نحوي که براي مثال،
در اسباببازي خارجي بدون توليدکننده و واردکننده ،توزیعکننيده اسيباببيازي در داخي کشيور
مسئوليت داشته باشد) را به رسميت نشناخته است.
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ،البته گامي هرچند مبهم ،براي ح این مشک برداشته
است .براساس مادة  20این قانون« ،مسئوليت جبران خسارات وارده به مصرفکننيده بيا تشيخيص
مرجع رسيدگي کننده به عهده شخص حقيقي یا حقوقي اعم از خصوصيي و دولتيي مييباشيد کيه
موجب ورود خسارت و اضرار به مصرفکننده شده است .درمورد شرکتهاي خارجي عيالوه بير
شرکت مادر ،شعبه یا نمایندگي آن در ایران مسئول خواهد بود».
نتيجه
برخالف گذشته که زمين بازي اهميت زیادي در زندگي کودکان داشت ،امروزه با کوچيکترشيدن
محيط زندگي کودکان شهري ،بخش عمدهاي از وقت آنها صرف بازي و کار با اسباببيازيهياي
مختل

مي شود و به نوعي ،بخشي از شخصيت کودکان با اسباببازي شيک مييگييرد .بنيابراین،

گزافه نيست اگر گفته شود که نوع اسباببازي کيه در اختييار کودکيان قيرار مييگييرد در ترسييم
شخصيت آتي کودکان یک سرزمين مؤثر است .در چنين شرایطي ،دوليت و نهادهياي غيرانتفياعي
مرتبط و نيز خانوادهها باید در انتخاب صحيح اسباببازي با توجه به شرایط فرهنگيي کشيورمان و
نيز گروه سني کودکان تالش کنند .چنين تعهدي را ميتوان براساس قانون خام به دولت تحميي
کرد ،اما دربارة خانوادهها تضمينهاي عيني حقيوقي کياربردي نيسيت و بایيد بيا روشينگريهياي
فرهنگي ،زمينههاي الزم فراهم یا تقویت شود.
در بند  9مادة  3ضوابط ناظر بر ثبت طيرم و صيدور مجيوز (سياخت ي واردات و صيادرات)
اسباببازي« ،رعایت اصول ایمني و بهداشتي مطاب با اسيتانداردهاي داخليي و جهياني» از جمليه
الزاماتي است که باید در همة اسباببازيها (اعم از توليد داخ یا وارداتي) وجود داشته باشيد .بيا
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این وص  ،ميتوان گفت هرگاه عدم رعایت اصول ایمني و بهداشتي در اسباببازي ،به هر حدي،
موجب خسارت شود ،مسئوليت مدني تأمينکننده (در مفهوم عيام ،شيام توليدکننيده ،واردکننيده،
عرضهکننده و خردهفروش) در قبال زیاندیده از مصرف اسباببازي مفروض است .در نتيجيه ،ایين
اشخام نميتوانند با اثبات عدم تقصير خود از مسئوليت بري شوند و فقط ميتوانند براي معافيت
از مسئوليت ،عوام قهري را اثبات کنند.
عالوه بر این ،از آن جهت که برخالف وجود مقررات مناسب ،در عم نظارت کافي نسبت بيه
توليد و واردات اسباببازيهاي ایمين در کشيورمان صيورت نمييگييرد ،بایيد بيراي حمایيت از
مصرفکنندگان اسباببازي ،مسئوليت مدني براي همة اشخاصي در نظر گرفته شود کيه در فراینيد
توليد ،واردات ،عرضه و خردهفروشي اسباببازي نقش دارند .البته خالف ایين نيوع مسيئوليت ،از
مادة  20قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان استنباط ميشود.
در صورتي که فرض مسئوليت مدني دربارة اشيخام دخيي در تولييد و تيأمين اسيباببيازي
پذیرفته شود ،این مسئوليت در رابطة اشخام یادشده با مصيرف کننيده برقيرار خواهيد بيود و در
رابطة ميان مسئوالن ،مسئوليت نهایي بر عهده شخص یا اشخاصي است که خسارت از تقصير آنها
ناشي شده است .این رویکرد ،سختگيرانه به نظر ميرسد ،اما هدف غایي آن پيشيگيري از تولييد،
واردات و فروش اسباببازيهاي غيرایمن در کشورمان است .هرگاه این هدف غایي حاص شود،
نوعي توسعة پایدار با رویکرد حمایت دایمي از کودکان و نوجوانان در زمينة اسباببيازي و زميين
بازي محق ميشود.

 111

حقوق خصوصی ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار و تابستان 1313

منابع و مآخذ
 .2اساسنامة شوراي نظارت بر اسباببازي ( ،)2377مصيوب  2377/4/20شيوراي عيالي انقيالب
فرهنگي.
 .9انصاري ،شيخ مرتضي ( ،)2429کتاب المکاسيب ،جليد چهيارم (الخييارات) ،چياش اول ،قيم،
دارالحکمه.
 .3آیين نامة شوراي نظارت بر ساخت ،طراحي ،واردات و توزیيع اسيباببيازي کودکيان (،)2377
مصوب  2377/4/20شوراي عالي انقالب فرهنگي.
 .4العاملي ،محمدبنالحسن الحر ( ،)2420وسائ الشيعه ،جلد  ،22بيروت ،داراحياء التراي العربي.
 .1ضوابط ناظر بر ثبت طرم و صدور مجوز (ساخت ي واردات و صادرات) اسباببازي (،)2382
مصوب  ،2382/1/32شوراي نظارت بر اسباببازي.
 .0فالم ،مهدي (« ،)2381قاعدة تحذیر در رویکرد فقهي و حقوقي» ،نشریة معرفت ،شيمارة ،220
صفحات .47-17
 .7قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ( ،)2388مصوب  ،2388/7/21روزنامة رسيمي شيمارة
 23/30201مورخ .2388/8/9
 .8کرکي ،علي بن حسين (محق ثاني) ( 2428هي .ق) ،جامع المقاصد فيي شيرم القواعيد ،جليد
پنجم ،قم ،انتشارات مؤسسه آل بيت عليهالسالم إلحياء التراي ،المطبعه األول.

 .2محق داماد ،سيدمصطفي (« ،)2372قاعدة تحذیر :نقد هشدار در رفع مسئوليت» ،مجلة حقيوقي
دادگستري ،شمارة  ،1صفحات .7-94
 .22معيارهاي اسباببازي مناسب براي کودکان و نوجوانان ( ،)2384مصيوب  2384/29/2شيوراي
نظارت بر اسباببازي.
11. Barton, Benjamin H (2006), Tort Reform, Innovation, and Playground Design, Florida
Law Review, 57, April, 1-42.

12. Biggs, Judith Fryer (1974), “Federal Consumer Protection and the Toy Industry: The
Dilemma of Legislative Exclusion”, Hofstra Law Review, 2, 650-668.

111 

مطالعة تطبيقی تعهد ايمنی و مسئوليت مدنی نسبت به اسباببازي

13. CHH (2009), Consumer Product Safety Guide, Thomson/West.
14. 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.
15. EU Directive 2009/48/EC on the Safety of Toys, 18 June 2009.
16. Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of
11 July 2007 on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations (Rome II).
17. Slawotsky, Joel (2008), “Liability for Defective Chinese Products Under the Alien Tort
Claims Act”, Washington University Global Studies Law Review, 7, 518-541.

