
 

 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

 
 3/4/1386                                                      49525/526قواضُ

جٌاب آلاي زكتط هحوَز احوسي ًػاز 

ضئيؽ هحتطم جوَْضي اؾالهي ايطاى 

لاًَى اؾاؾي جوَْضي اؾالهي ايطاى لاًَى حوايت اظ حمَق  (123) زض اجطاي انل يكهس ٍ تيؿت ٍ ؾَم        

ههطف كٌٌسگاى ذَزضٍ كِ تا ػٌَاى َطح يك فَضيتي تِ هجلؽ قَضاي اؾالهي تمسين گطزيسُ تَز تا تهَية زض جلؿِ 

.  ٍ تأييس قَضاي هحتطم ًگْثاى تِ پيَؾت اضؾال هي گطزز23/3/1386ػلٌي ضٍظ چْاضقٌثِ هَضخ 

ضئيؽ هجلؽ قَضاي اؾالهي ـ غالهؼلي حسازػازل 

 19/4/1386                                                        55414قواضُ

ٍظاضت نٌايغ ٍ هؼازى 

 لاًَى حوايت اظ حمَق ههطف كٌٌسگاى ذَزضٍ كِ زض جلؿِ ػلٌي ضٍظ چْاضقٌثِ هَضخ تيؿت ٍ ؾَم ذطزاز هاُ        

 تِ تأييس قَضاي ًگْثاى 30/3/1386يكْعاض ٍ ؾيهس ٍ ّكـتاز ٍ قف هجلؽ قَضاي اؾالهي تهَية ٍ زض تاضيد 

 هجلؽ قَضاي اؾالهي ٍانل گطزيسُ اؾت، تِ پيَؾت 3/4/1386 هَضخ 49525/526ضؾيسُ ٍ َي ًاهِ قواضُ 

. جْت اجطاء اتالؽ هي گطزز

جوَْض ـ هحوَز احوسي ًػاز  ضئيؽ

قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 

: ـ انُالحات شيل زض هؼاًي هكطٍح هطتٌَ تِ كاضتطزُ هي قَز1 هازُ       

ّط ًَع ٍؾيلِ ًمليِ هَتَضي تَليس زاذل يا ذاضد تطاي اؾتفازُ زض هؼاتط ػوَهي تطاي حول ؾطًكيي ٍ : ـ ذَزض1ٍ        

. تاض تا ظطفيت هجاظ

ِ كٌٌس2ُ         ّط قرم حميمي يا حمَلي كِ تِ ََض هؿتمين يا اظ َطيك ٍاؾُِ فطٍـ هثازضت تِ فطٍـ : ـ ػطي

. ذَزضٍّاي ًَ تَليسي يا ٍاضزاتي ذَز هي كٌس

ِ كٌٌسُ ًؿثت تِ فطٍـ ذَزضٍي ًَ السام : ـ ٍاؾُِ فطٍـ3         ّط قرم حميمي يا حمَلي كِ تا هَافمت ػطي

. هي كٌس

ُ زاض فطٍـ ٍ ذسهات پؽ اظ : ـ ًوايٌسگي هجاظ4         ِ كٌٌسُ ػْس ّط قرم حميمي يا حمَلي كِ تا هَافمت ػطي



. فطٍـ ذَزضٍ زض ََل هست يواًت اؾت

. ّط قرم حميمي يا حمَلي كِ ذَزضٍ ضا تطاي اؾتفازُ قرهي يا ػوَهي زض اذتياض زاضز:  ـ ههطف كٌٌس5ُ        

ِ كٌٌسُ ليس گطزيسُ اؾت:  ـ تْاي ذَزض6ٍ         . هثلغي اؾت كِ زض لطاضزاز ٍاگصاضي ٍ يا زض تطگِ فطٍـ تَؾٍ ػطي

ِ كٌٌسُ هَظف تِ ضػايت اؾتاًساضزّاي اتالغي زض هَضز ايوٌي، كيفيت، ؾالهت ذَزضٍ ٍ هُاتمت آى 2 هازُ        ـ ػطي

. تا يواًت اضائِ قسُ تِ ههطف كٌٌسُ هي تاقس

ـ زٍضُ تًـويي ًوي تـَاًس كوـتط اظ يك ؾـال اظ ظهاى تحـَيل ذـَزضٍ تِ ههطف كٌٌسُ يا كاضكطزي 1 تثهطُ       

 .تاقس (ّط كسام ظٍزتط تِ پاياى تطؾس)تطاتط تا ؾي ّعاض كيلَهتط 

ُ ؾال اظ ظهاى تحَيل ضؾوي 2 تثهطُ        ـ زٍضُ تؼْس، يا زٍضُ تأهيي لُؼات ٍ اضائِ ذسهات فٌي اؾتاًساضز، تطاتط ز

. آذطيي ذَزضٍ تِ ههطف كٌٌسُ هي تاقس

ِ كٌٌسُ زض ََل هست يواًت هكلف تِ ضفغ ّط ًَع ًمم يا ػية 3 هازُ        ًاقي اظ َطاحي، هًَتاغ، تَليس، يا )ـ ػطي

اؾت كِ زض ذَزضٍ ٍجَز زاقتِ يا زض ًتيجِ اؾتفازُ هؼوَل اظ ذَزضٍ، تطٍظ ًوَزُ ٍ تا هفاز يواًتٌاهِ ٍ هكرهات  (حول

اػالهي تِ ههطف كٌٌسُ هغايط تَزُ يا هاًغ اؾتفازُ هُلَب اظ ذَزضٍ يا ًافي ايوٌي آى تاقس يا هَجة كاّف اضظـ 

ّعيٌِ ضفغ ًمم يا ػية ذَزضٍ زض ََل هست يواًت ٍ جثطاى كليِ ذؿاضات ٍاضزُ تِ . هؼاهالتي ذَزضٍ قَز

ِ ّاي زضهاى ًاقي اظ ًمم يا ػية  كِ ذاضد اظ )ههطف كٌٌسُ ٍ اقرال حالج، اػن اظ ذؿاضات هالي ٍ جاًي ٍ ّعيٌ

ِ ّاي حول ذَزضٍ تِ تؼويطگاُ، تأهيي ذَزضٍي جايگعيي هكاتِ زض ََل هست  (تؼْسات تيوِ قرم حالج تاقس ّعيٌ

ِ كٌٌسُ هي تاقس (.چٌاًچِ هست تَلف ذَزضٍ تيف اظ چْل ٍ ّكت ؾاػت تاقس)تؼويطات  . تطػْسُ ػطي

ِ كٌٌسُ تِ ََض هؿتمين يا اظ َطيك ٍاؾُِ فطٍـ يا ًوايٌسگي هجاظ ايفاء هي قَز1 تثهطُ        . ـ تؼْسات ػطي

ِ كٌٌسُ هكلف تِ ايجاز قثكِ ذسهات پؽ اظ فطٍـ يا ًوايٌسگيْاي هجاظ تؼويط ٍ تَظيغ لُؼات يسكي ٍ تأهيي  ػطي

ِ قسُ زض ؾُح ككَض تَزُ ٍ ًوي تَاًس ههطف كٌٌسُ ضا تِ هطاجؼِ تِ  آهَظقْاي الظم هتٌاؾة تا تؼساز ذَزضٍّاي ػطي

. ًوايٌسگي هؼيٌي اجثاض ًوايس

ـ زض نَضت تطٍظ اذتالف تيي َطفيي هَيَع هازُ فَق، هَيَع اذتالفي حؿة زضذَاؾت َطفيي اتتسا 2 تثهطُ       

ِ كٌٌسُ ذَزضٍ، كاضقٌاؼ ضؾوي زازگؿتطي ٍ كاضقٌاؼ ًيطٍي  زض ّيأت حل اذتالف هطتََِ، هتككل اظ ًوايٌسُ ػطي

. اًتظاهي تِ ضياؾت كاضقٌاؼ ضؾوي زازگؿتطي َطح ٍ ضأي الظم تا اكخطيت آضاء نازض ذَاّسقس

زازگاُ .  زض نَضت اػتطاو ّط يك اظ َطفيي تِ ضأي نازضُ، ذَاؾتِ زض زازگاُ نالحِ لاتل پيگيطي ذَاّستَز       

. نالحِ تايس ذاضد اظ ًَتت ٍ حساكخط ظطف زٍ هاُ اًكاء ضأي ًوايس

ـ چٌاًچِ ًمم يا ػية لُؼات ايوٌي ذَزضٍ زض ََل زٍضُ يواًت پؽ اظ ؾِ تاض تؼويط ّوچٌاى تالي 4 هازُ       

تاقس يا زض نَضتي كِ ًمم يا ػية لُؼاتي كِ هَجة احتوال نسهِ جؿوي يا جاًي اقرال گطزز ٍ تا يك تاض تؼويط 

ِ كٌٌسُ هكلف اؾت حؿة  تطَطف ًكسُ تاقس يا ذَزضٍ تيف اظ ؾي ضٍظ تِ زليل تؼويطات غيطلاتل اؾتفازُ تواًس، ػطي

. زضذَاؾت ههطف كٌٌسُ ذَزضٍي هؼيَب ضا تا ذَزضٍي ًَ تؼَيى يا تا تَافك، تْاي آى ضا تِ ههطف كٌٌسُ هؿتطز زاضز

( 2)ـ زضنَضت تطٍظ اذتالف تيي َطفيي، حل ٍ فهل آى اظ َطيك ّيأت حل اذتالف هَيَع تثهط1ُ تثهطُ       

. ايي لاًَى هي تاقس (3)هازُ

ِ كٌٌسُ حك ٍاگصاضي يا اؾتفازُ اظ ذَزضٍي هؿتطزقسُ ضا پيف اظ ضفغ ػية ًساضز2 تثهطُ        ٍاگصاضي . ـ ػطي



. ذَزضٍي هعتَض پؽ اظ ضفغ ػية ٍ ًمم لثلي ٍ تا اػالم نطيح ػيَب هعتَض زض اؾٌاز ٍاگصاضي هجاظ هي تاقس

ِ كٌٌسُ، ٍاؾُِ فطٍـ ٍ ًوايٌسگي هجاظ تؼويط هَظفٌس ّط تاض كِ ذَزضٍي هَيَع يواًت، هَضز 5 هازُ         ـ ػطي

ُ اي لطاض هي گيطز، پؽ اظ اتوام كاض، تِ نَضت هكتَب كليِ ػية ّا ٍ ًمم ّاي اػالهي اظ  تؼويط يا ذسهات هرتلف زٍض

ؾَي ههطف كٌٌسُ، الساهْاي اًجام قسُ ٍ لُؼات تؼويط يا تؼَيى قسُ ضا زض نَضت ٍيؼيت شكط ًوَزُ ٍ آًطا تؿلين 

. ههطف كٌٌسُ ًوايس

ِ كٌٌسُ ٍ ًوايٌسگي ّاي هجاظ تؼويط هوٌَع          تثهطُ ـ اؾتفازُ اظ لُؼات غيطاؾتاًساضز يا تأييسًكسُ تَؾٍ ػطي

. هي تاقس

ِ كٌٌسُ تِ زليل حَازث غيطهتطلثِ 6 هازُ         (غيطلاتل پيف تيٌي ٍ غيطلاتل ضفغ) ـ چٌاًچِ اًجام تؼْسات ػطي

. هست تؼليك تِ زٍضُ يواًت افعٍزُ هي قَز. ًاهوكي تاقس، ايي تؼْسات تِ حالت تؼليك زضهي آيس

ِ كٌٌسُ، ٍاؾُِ فطٍـ تا ههطف كٌٌسُ كِ تِ هَجة آى 7 هازُ        ـ ّط ًَع تَافك هؿتمين يا غيطهؿتمين تيي ػطي

ِ كٌٌسُ تط َثك ايي لاًَى ٍ يا يواًتٌاهِ نازضُ تط ػْسُ زاضز ؾالٍ ًوايس يا تِ  توام يا تركي اظ تؼْساتي كِ ػطي

 .ػْسُ ٍاؾُِ فطٍـ يا ّط ػٌَاى زيگطي گصاضزُ قَز، زض تطاتط ههطف كٌٌسُ تاَل ٍ تالاحط هي تاقس

 تثهطُ ـ اًؼماز ّط ًَع لطاضزازي كِ حمَق ٍ تكاليف َطفيي لطاضزاز ٍ هكوَليي ايي لاًَى زض آى ضػايت ًكَز تِ        

. لاًَى هسًي ٍ هَضز هكاتِ غيطلاًًَي ٍ اظ زضجِ اػتثاض ؾالٍ اؾت (10)اؾتٌاز هازُ 

 ـ ّطگًَِ ػية ٍ ًمم ٍ ذؿاضات جاًي ٍ هالي ٍاضزُ تِ ههطف كٌٌسُ ٍ اقرال حالج كِ تِ زليل تؼَيى 8 هازُ       

ِ كٌٌسُ، تَؾٍ  يا ًهة لُؼات ٍ ؾيؿتوْاي جاًثي ٍ يا زضيافت ذسهات ذاضد اظ قثكِ ضؾوي ٍ هجاظ ػطي

ههطف كٌٌسُ َي زٍضاى يواًت ايجاز قَز اظ قوَل ايي لاًَى ذاضد اؾت ٍ ّيچ گًَِ حمي تطاي ههطف كٌٌسُ ٍ 

ِ كٌٌسُ ايجاز ًوي كٌس . اقرال حالج زض تطاتط ػطي

ِ كٌٌسُ هكلف اؾت تؼْسات هَيَع ايي لاًَى ضا تِ نَضت كتثي زض اٍضاق يواًتٌاهِ ليس ًوَزُ ٍ زض 9 هازُ        ـ ػطي

. ظهاى تحَيل ذَزضٍ، تِ ًحَ همتًي هَيَع ايي لاًَى ضا تِ ََض نطيح ٍ ضٍقي تِ ههطف كٌٌسُ اػالم ًوايس

تِ ٍيػُ زض هَضز هالكْاي ايجاز ًوايٌسگي هجاظ تؼويط زض ؾُح ككَض تِ )ـ آئيي ًاهِ اجطائي ايي لاًَى 10 هازُ       

ِ قسُ ظطف ؾِ هاُ اظ تاضيد تهَية تَؾٍ ٍظاضت نٌايغ ٍ هؼازى تْيِ قسُ ٍ تِ تهَية  (اظاء تؼساز ذَزضٍّاي ػطي

. ّيأت ٍظيطاى هي ضؾس

ـ ٍظاضت نٌايغ ٍ هؼازى هكلف تِ ًظاضت تط اجطاء ايي لاًَى زض ضاؾتاي حفظ حمَق ههطف كٌٌسگاى ٍ 11 هازُ       

. اػالم گعاضـ ازٍاضي قف هاِّ تِ كويؿيَى نٌايغ ٍ هؼازى هجلؽ قَضاي اؾالهي اؾت

 لاًَى فَق هكتول تط ياظزُ هازُ ٍ ّكت تثهطُ زض جلؿِ ػلٌي ضٍظ چْاضقٌثِ هَضخ تيؿت ٍ ؾَم ذطزاز هاُ        

 تِ تأييس قَضاي ًگْثاى 30/3/1386يكْعاض ٍ ؾيهس ٍ ّكتاز ٍ قف هجلؽ قَضاي اؾالهي تهَية ٍ زض تاضيد 

                                                                                 .ضؾيس

 

 ضئيؽ هجلؽ قَضاي اؾالهي ـ غالهؼلي حسازػازل                                                                                               




