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فصل اول - تعاریف

ماده ۱ - تعاریف

كاال یــا  كــه  كننــده: هــر شــخص حقیقــی یــا حقوقــی اســت  ۱-۱- مصــرف 

كنــد. مــی  را خریــداری  خدمتــی 

كلیه تولیدكنندگان، واردكنندگان،  كاال و خدمات: به  كنندگان  ۲-۱- عرضه 

و  فنــی  از  اعــم  خدمــات  ارائه كننــدگان  و  كاال  فروشــندگان  كننــدگان،  توزیــع 

كه شــمول قانون  كلیه دســتگاهها، مؤسســات و شــركتهایی  حرفه ای و همچنین 

1. قانون فوق در روزنامه رسمی شماره 18841 مورخ 1388/08/13 منتشر شده است.
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بــر آنهــا مســتلزم ذكــر یــا تصریــح نــام اســت و بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم و بــه 
كننــده ارائــه مــی نماینــد اطــاق  كاال یــا خدمــت بــه مصــرف  كلــی یــا جزئــی  صــورت 

مــی شــود.

۳-۱- ضمانتنامــه كاال یــا خدمات: ســندی اســت كه تولیدكننــده، واردكننده، 
عرضــه كننــده یــا تعمیركننــده هــر دســتگاه فنــی بــه خریــدار یــا ســفارش دهنــده كاال 
و خدمــات مــی دهــد تــا چنانچــه ظــرف مــدت معیــن عیــب یا نقــص فنــی در كاالی 
گردیــده مشــاهده شــود، نســبت بــه رفــع  كــه انجــام  فروختــه شــده یــا خدماتــی 
عیــب، یــا تعویــض قطعــه یــا قطعــات معیــوب و یــا دســتگاه بــدون أخــذ وجــه و یــا 

كنــد. پرداخــت خســارات وارده اقــدام 

۴-۱- عیــب: منظــور از عیــب در ایــن قانــون زیــاده، نقیصــه یــا تغییــر حالتــی 
گــردد. كاال یــا خدمــات  كاهــش ارزش اقتصــادی  كــه موجــب  اســت 

۵-۱- تبانــی: هرگونــه ســازش و مواضعــه بیــن عرضــه كننــدگان كاال و خدمات 
كیفیــت یــا محــدود نمــودن تولیــد یــا عرضــه  كاهــش  بــه منظــور افزایــش قیمــت یــا 

كاال و خدمــات یــا تحمیــل شــرایط غیرعادالنــه براســاس عــرف در معامــات.

كاال یــا  كــه در آن مشــخصات  ۶-۱- صورتحســاب فــروش: ســندی اســت 
ج شــود. ــا ذكــر قیمــت، تاریــخ و میــزان مــورد معاملــه در گرفتــه ب خدمــات انجــام 

ــا  ــط ی ــا بلی ــًا ب ــا عرف ــه آنه ــه ارائ ك ــی  ــته از خدمات تبصــره - درخصــوص آن دس
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قبــض صــورت می گیــرد، بلیــط یــا قبــض حكــم صورتحســاب را دارد و در آن، 

كمــی، نحــوه محاســبه قیمــت  كیفــی و  عــاوه بــر اطاعــات مصــرف و مشــخصات 

ــردد. گ ج  ــاده در ــفاف و س ــورت ش ــه ص ــد ب بای

كاال و خدمــات در قبــال حقــوق  فصــل دوم - وظایــف عرضه كننــدگان 

مصرف كننــدگان

كاال و خدمــات، منفــردًا یــا مشــتركًا مســؤول  كننــدگان  كلیــه عرضــه  مــاده ۲ - 

ج  صحــت و ســامت كاال و خدمــات عرضــه شــده مطابــق بــا ضوابط و شــرایط مندر

گــر  در قوانیــن و یــا مندرجــات قــرارداد مربوطــه یــا عــرف در معامــات هســتند ا

موضــوع معاملــه كلــی باشــد درصــورت وجــود عیــب یــا عــدم انطبــاق كاال بــا شــرایط 

كنــد و فروشــنده  تعییــن شــده، مشــتری حــق دارد صرفــًا عــوض ســالم را مطالبــه 

گــر موضــوع معاملــه جزئــی )عیــن معیــن( باشــد مشــتری  كنــد و ا بایــد آن را تأمیــن 

كنــد و  كاالی معیــوب و ســالم را مطالبــه  ــا ارش  كنــد ی مــی توانــد معاملــه را فســخ 

فروشــنده موظــف اســت پرداخــت كنــد. درصــورت فســخ معاملــه از ســوی مشــتری 

كننــده منتفــی اســت. پرداخــت خســارت از ســوی عرضــه 

كیفیــت باشــد  تبصــره - چنانچــه خســارات وارده ناشــی از عیــب یــا عــدم 

ــه  ــر جبــران خســارت ب گاهــی داشــته باشــند، عــاوه ب ــه آن آ كننــدگان ب و عرضــه 

مجــازات مقــرر در ایــن قانــون محكــوم خواهنــد شــد.
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چنانچــه اقــدام آنــان واجــد عناویــن مجرمانــه دیگــر باشــد، مشــمول همــان 
ــود. ــون خواهندب قان

ماده ۳ - عرضه كنندگان كاال و خدمات و تولیدكنندگان مكلفند:

كــه دربردارنــده مــدت و نــوع ضمانــت اســت همــراه  ۱-۳- ضمانــت نامــه ای را 
كاال یــا اجــرت خدمــات و تاریــخ عرضــه  كــه در آن قیمــت  بــا صورتحســاب فــروش 

كننــدگان ارائــه نماینــد. ج شــده باشــد بــه مصــرف  در

گاهی هــای مقــدم بــر  كمیــت، آ كیفیــت،  ۲-۳- اطاعــات الزم شــامل: نــوع، 
مصــرف، تاریــخ تولیــد و انقضــای مصــرف را در اختیــار مصرف كنندگان قــرار دهند.

دیــد  معــرض  در  فــروش  جهــت  را  انبــار  در  موجــود  كاالی  نمونــه   -۳-۳
مصرف كننــدگان قــرار دهنــد و چنانچــه امــكان نمایــش آنهــا در فروشــگاه وجــود 

بــه اطــاع مصرف كننــدگان برســانند. را  كاال  كامــل  نــدارد بایــد مشــخصات 

كاال یــا  كاال یــا خدمــت بــه همــراه  تبصــره ۱ - فــروش اجبــاری یــك یــا چندنــوع 
خدمــت دیگــر ممنــوع مــی باشــد.

مشــمول  خدمــات  و  كاال  مــورد  در  اســتاندارد  نشــان  داشــتن   -۲ تبصــره 
اســت. الزامــی  اجبــاری،  اســتاندارد 

كاال و خدمــات، نــوع اطاعــات، نحــوه اعــام آن،  تبصــره ۳- فهرســت انــواع 
كــه نیــاز بــه صــدور ضمانتنامــه و صورتحســاب دارد  كاال و خدماتــی  ســقف ارزش 
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ظــرف مــدت چهــار مــاه توســط وزارت صنعــت، معدن و تجــارت)1( و بــا همكاری 
وزارتخانه هــا، دســتگاهها و مؤسســات ذی ربــط تعییــن و اعــام مــی شــود.

تبصــره ۴- وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت)2( موظــف اســت فهرســت 
مربــوط بــه اقــام دارویــی و تجهیــزات پزشــكی واحدهــای خدمــات پزشــكی اعــم 
از تشــخیصی و درمانــی را بــا همــكاری وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی 

تهیــه و اعــام نمایــد.

مـاده ۴- كلیـه عرضه كننـدگان اعـم از تولیدكنندگان و واردكننـدگان كاالهای 
سرمایه ای از جمله خودرو )سنگین یا سبك (، ماشین آالت صنعتی، كشاورزی، 
راهسـازی، لـوازم خانگـی، مصنوعات الكتریكـی و الكترونیكی، صوتی، تصویری 
و وسـایل ارتباطـی مكلـف بـه داشـتن نمایندگـی رسـمی و تعمیـرگاه مجـاز، تأمیـن 

قطعـات یدكـی و ارائـه سـرویس و خدمـات بعـد از فروش می باشـند.

ــا الصــاق برچســب  كاال و خدمــات مكلفنــد ب كلیــه عرضه كننــدگان  مــاده ۵- 
كاال یــا دســتمزد  كاال، یــا نصــب تابلــو در محــل كســب یــا حرفــه، قیمــت واحــد  روی 
كــه بــرای همــگان قابــل رؤیــت  گونــه ای  خدمــت را بــه طــور روشــن و مكتــوب بــه 

باشــد، اعــام نماینــد.

كار و رفــاه اجتماعــی و  1و2. بــه اســتناد تبصــره 3 مــاده واحــده قانــون تشــكيل دو وزارتخانــه تعــاون، 
صنعــت، معــدن و تجــارت )مصــوب 90/04/08( عبــارت »وزارت بازرگانــی« بــه عبــارت »وزارت صنعت، 

معــدن و تجــارت« تغییــر یافــت. 
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كلیــه دســتگاههای دولتــی و عمومــی، ســازمانها، شــركتها، بانكهــا،  مــاده ۶- 
آنهــا  بــر  قانــون  كــه شــمول  نهادهــا، شــهرداری ها و همچنیــن دســتگاه هایی 
كلیــه اطاعــات الزم  ــزم می باشــند در ابتــدا  ــام اســت مل ــا تصریــح ن ــر ی مســتلزم ذك

كار و ارائــه خدمــت را در اختیــار مراجعــان قــرار دهنــد. درخصــوص انجــام 

تبصــره - آیین نامــه اجرائــی ایــن ماده توســط ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
كثــر ظــرف مــدت شــش مــاه تهیــه و  كشــور بــا همــكاری دســتگاههای ذی ربــط حدا

بــه تصویــب هیــأت وزیــران خواهد رســید.

كــه موجــب فریــب  مــاده 7- تبلیغــات خــاف واقــع و ارائــه اطاعــات نادرســت 
ــانه های  ــاط جمعــی، رس ــایل ارتب ــه از طریــق وس ــده از جمل ــا اشــتباه مصرف كنن ی

گروهــی و برگه هــای تبلیغاتــی شــود، ممنــوع می باشــد.

تبصــره- آییــن نامــه اجرائــی ایــن مــاده توســط وزارت صنعــت، معــدن و 
كثــر ظــرف مــدت  تجــارت)1( بــا همــكاری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی حدا

شــش مــاه تهیــه و بــه تصویــب هیــأت وزیــران خواهــد رســید.

و  كاال  عرضه كنندگان  سوی  از  شرایط  تحمیل  و  تبانی  هرگونه   -۸ ماده 
افزایش قیمت  یا  كیفیت،  آوردن  پایین  یا  كاهش عرضه  كه موجب  خدمات، 

شود، جرم محسوب می شود.

1.  بــه اســتناد تبصــره 3مــاده واحــده قانــون تشــكيل دو وزارتخانــه تعــاون، كار و رفــاه اجتماعی و صنعت، 
معــدن و تجــارت )مصــوب 90/04/08( عبــارت »وزارت بازرگانــی« بــه عبــارت »وزارت صنعــت، معــدن 

و تجــارت« تغییــر یافت. 
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فصل سوم - تشكیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف كنندگان

سیاســت ها  اجــراء  در  مردمــی  مشــاركت  ســاماندهی  منظــور  بــه   -۹ مــاده 

كننــدگان ، بــه موجــب ایــن قانــون  و برنامه هــای حمایــت از حقــوق مصــرف 

كننــدگان تأســیس می شــود و در ایــن  انجمن هــای حمایــت از حقــوق مصــرف 

قانــون »انجمــن« خوانــده خواهــد شــد.

تبصـــره ۱- انجمــــن تشـــكل غیرانتفاعـــی، غیردولتـــی و دارای شـــخصیت 

كــــــه پـــس از ثبـــت در وزارت صنعـــت، معـــدن و  حقوقـــی مســـتقل می باشـــــد 

می یابـــد. رســـمیت  تجـــارت)1( 

تبصــره 2- در مركــز اســتانها و شهرســتانها انجمــن اســتان و شهرســتان و در 

تهــران عــاوه بــر انجمــن شهرســتان و اســتان انجمــن ملــی حمایــت از حقــوق 

می گــردد. تشــكیل  نیــز  مصرف كننــدگان 

تابــع حــوزۀ  و شهرســتان  اســتان  انجمن هــای  فعالیــت  تبصــره ۳- حــوزه 

اســت. كشــوری  قانــون تقســیمات  تعییــن شــده در  جغرافیایــی 

مــاده ۱۰- اعضــای زیــر بــه عنــوان شــورای عمومــی مؤســس انجمــن ملــی 

1.  بــه اســتناد تبصــره 3 مــاده واحــده قانــون تشــكيل دو وزارتخانه تعــاون، كار و رفــاه اجتماعی و صنعت، 
معــدن و تجــارت )مصــوب 90/04/08( عبــارت »وزارت بازرگانــی« بــه عبــارت »وزارت صنعــت، معــدن 

و تجــارت« تغییــر یافت. 
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كننــدگان و بــرای مــدت دو ســال تعیین مــی شــوند: حمایــت از حقــوق مصــرف 

- وزیر صنعت، معدن و تجارت)1( رئیس شورا.

- وزیر دادگستری یا معاون وی.

- وزیر كشور یا معاون وی.

- دو نماینـــده از مجلـــس شـــورای اســـامی )یـــك نفـــر از كمیســـیون اجتماعـــی و 

یـــك نفـــر از كمیســـیون اقتصـــادی بـــه انتخـــاب مجلـــس شـــورای اســـامی( بـــه عنـــوان 

ناظـــر.

- رئیس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان به عنوان دبیر شورا.

- رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

- رئیس سازمان نظام پزشكی كشور.

- یــك نفــر معتمــد و آشــنا بــه امــور تولیــد، خدمــات، عرضــه، تقاضــا و قیمــت بــا 

معرفــی مجمــع امــور صنفــی تولیــدی.

- یــك نفــر آشــنا بــه امــور تولیــد، خدمــات، عرضــه، تقاضــا و قیمــت بــا معرفــی 

مجمــع امــور توزیعــی.

1.  بــه اســتناد تبصــره 3 مــاده واحــده قانــون تشــكيل دو وزارتخانه تعــاون، كار و رفــاه اجتماعی و صنعت، 
معــدن و تجــارت )مصــوب 90/04/08( عبــارت »وزیــر بازرگانــی« بــه عبــارت »وزیــر صنعــت، معــدن و 

تجــارت« تغییــر یافت. 
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- سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر كشور.

- یك نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

- رئیس كانون وكای دادگستری.

شــورای عمومــی مؤســس انجمــن موظــف اســت اساســنامه انجمــن را تصویب 

و تمهیــدات الزم را بــرای مشــاركت مردمــی و تشــكیل انجمن هــای ملــی، اســتانی 

و شهرســتانی فراهــم كنــد.

مــاده ۱۱- فعالیت هــای سیاســی، تجــاری و انتفاعــی توســط ایــن انجمن هــا 

ممنــوع می باشــد.

ح ذیل است: ماده ۱۲- وظایف و اختیارات انجمن ها به شر

گروهــی و ارتبــاط  كننــدگان از طریــق رســانه های  گاه ســازی مصــرف  ۱-12- آ

دوره هــای  تشــكیل  و  همایــش  و  مصاحبــه  برگــزاری  نشــریه،  انتشــار  جمعــی، 

آموزشــی عمومــی و تخصصــی.

۲-۱۲- ارائـــه نظریـــات مشـــورتی و همـــكاری بـــا دســـتگاههای ذی ربـــط اجرائـــی 

كننـــدگان. بـــه جهـــت اجـــراء مؤثـــر مقـــررات امـــور مربـــوط بـــه حقـــوق مصـــرف 

۳-۱۲- بررسی شكایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف كنندگان.

۴-۱۲- ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط درصورت درخواست خواهان.
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ح زیر است: ماده ۱۳- منابع مالی انجمن ها به شر

كارمــزد بــرای جبــران هزینه هــای متقبــل شــده پــس از اســتیفاء  ۱-۱۳- أخــذ 
حقــوق مصرف كننــده از محكــوم علیــه.

كارمــزد انجــام خدمــات در هــر حــال نبایــد از پنــج درصــد )%۵(  تبصــره- میــزان 
محكــوٌم بــه اســتیفاء شــده تجــاوز كنــد.

كننده بین المللی  كمك های انجمن های حمایت از حقوق مصرف   -۱۳-۲
كه در راستای اهداف انجمن باشد. و مردمی 

تبصـــره - حداقـــل ده درصـــد )۱۰%( از منابـــع انجمـــن صـــرف انجـــام تبلیغـــات، 
كننـــدگان مـــی شـــود. انتشـــار جـــزوات و نشـــریات و اطـــاع رســـانی بـــه مصـــرف 

فصل چهارم - نحوه رسیدگی و حمایت

كشــور  مــاده ۱4- بــه موجــب مــاده 59 قانــون اصــاح قانــون نظــام صنفــی 
گردیــده اســت. مصــوب 1392/9/12 صریحــًا نســخ 

كشــور  مــاده 15- بــه موجــب مــاده 59 قانــون اصــاح قانــون نظــام صنفــی 
گردیــده اســت. مصــوب 1392/9/12 صریحــًا نســخ 

مــاده 16- مســؤولیت جبــران خســارات وارده بــه مصــرف كننــده بــا تشــخیص 
كننــده بــه عهــده شــخص حقیقــی یــا حقوقــی اعــم از خصوصــی و  مرجــع رســیدگی 
دولتــی مــی باشــد كــه موجــب ورود خســارت و اضــرار بــه مصرف كننده شــده اســت. 
درمــورد شــركت هــای خارجــی عــاوه بــر شــركت مــادر، شــعبه یــا نمایندگــی آن در 
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ایــران مســؤول خواهــد بــود.

كــه تخلــف از ناحیــه اشــخاص حقوقــی باشــد  كلیــه مــواردی  تبصــره- در 
خســارت بایــد از امــوال شــخص حقوقــی پرداخــت شــود ولــی مســؤولیت جزایــی 

متوجــه مدیرعامــل و یــا مدیــر مســؤول شــخص حقوقــی اســت.

كشــور  ــون نظــام صنفــی  ــون اصــاح قان ــه موجــب مــاده 59 قان مــاده ۱7 - ب
گردیــده اســت. مصــوب 1392/9/12 صریحــًا نســخ 

فصل پنجم - جریمه ها و مجازات

مــاده ۱۸ - چنانچــه كاال یــا خدمــات عرضه شــده توســط عرضه كننــدگان كاال 
كننــده  یــا خدمــات معیــوب باشــد و بــه واســطه آن عیــب، خســاراتی بــه مصــرف 
كثــر  وارد گــردد متخلــف عــاوه بــر جبــران خســارات بــه پرداخــت جــزای نقــدی حدا

تــا معــادل چهاربرابــر خســارت محكــوم خواهــد شــد.

كــه مبــادرت بــه  كاال و خدمــات و تولیدكنندگانــی  مــاده ۱۹- عرضه كننــدگان 
تخلفــات موضــوع مــواد )۳( الــی )۸( ایــن قانــون نماینــد در صــورت ورود خســارات 
كاال و خدمــات بــه مصرف كننــدگان عــاوه بــر جبــران  ناشــی از مصــرف همــان 
كثــر معــادل دو برابــر خســارت وارده محكــوم  خســارت وارده بــه جــزای نقــدی حدا

خواهندشــد.

تبصره - در صورتی كه عرضه كنندگان كاال و خدمات از ایفاء هریك از تعهدات 
خـود در قبـال خریـدار خـودداری كـرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام 
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دهند مكلفند عاوه بر انجام كامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.

مـاده۲۰ - مراجـع ذی صاح رسـیدگی كننده می توانند عـاوه بر مجازات های 
كاال و خدمـات یـا تولیدكننـدگان و فروشـندگان را  مقـرر قانونـی، عرضه كننـدگان 
مجبـور بـه جمـع آوری كاالهـای عرضه شـده به منظور تعمیر و اصـاح و رفع عیب 

كاالهـای فروختـه شـده یـا خدمـات عرضه شـده نمایند.

ــاه  ــه م ــدت س ــرف م ــون ظ ــن قان ــه ای ــوط ب ــی مرب ــه اجرائ ــاده ۲۱- آیین نام م
ــه  توســط وزارتخانه هــای صنعــت، معــدن و تجــارت)1( و دادگســتری تهیــه و ب

تصویــب هیــأت وزیــران خواهــد رســید.

كشـور  بـه موجـب مـاده 59 قانـون اصـاح قانـون نظـام صنفـی  مـاده۲2 - 
اسـت. گردیـده  نسـخ  صریحـًا   1392/9/12 مصـوب 

قانــون فــوق مشــتمل بــر بیســت و دو مــاده و پانــزده تبصــره در جلســه علنی روز 
خ پانزدهــم مهرمــاه یكهــزار و ســیصد و هشــتاد و هشــت مجلــس  چهارشــنبه مــور
شــورای اســامی تصویــب و در تاریــخ ۱۳۸۸/۷/۲۳ بــه تأییــد شــورای نگهبــان 

رســید.

كار و رفــاه اجتماعــی و صنعــت،  1.  بــه اســتناد تبصــره 3 مــاده وحــده قانــون تشــكيل دو وزارتخانــه تعــاون، 
معــدن و تجــارت )مصــوب 90/04/08( عنــوان وزارتخانــه »بازرگانــی« بــه وزارتخانــه »صنعــت، معدن و 

تجــارت« تغییــر یافت. 




