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 گانکنندمصرفقاونن محایت از حقوق 

 ۱۳۸۸ رهم 15 مصوب

  تعاریف –فصل اول 

  تعاریف – ۱ماده 

 .هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کاال یا خدمتی را خریداری می کند: هکنند مصرف .۱.۱

فروشندگان کااال و اراهاه کننادگان  ،توزیع کنندگان ،، واردکنندگان: به کلیه تولیدکنندگانگان کاال و خدماتکنند  عرضه .۲.۱
مستلزم ذکر یا تصریح  شرکتهایی که شمول قانون بر آنهاای و همچنین کلیه دستگاهها، مؤسسات و  خدمات اعم از فنی و حرفه

  .دشو میه اراهه می نمایند اطالق کنند مصرفیا جزهی کاال یا خدمت به  نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی

ه یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار کنند عرضهواردکننده،  ،: سندی است که تولیدکنندهضمانتنامه کاال یا خدمات .۳.۱
خادماتی کاه  می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کاالی فروختاه شاده یاا یا سفارش دهنده کاال و خدمات

خات قطعات معیاو  و یاا دساتگاه بادون وخا  وجاه و یاا  ردا یا تعویض قطعه یا ،انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب
 .خسارات وارده اقدام کند

نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصاادی کااال یاا خادمات  ،: منظور از عیب در این قانون زیادهعیب .۴.۱
 .گردد

افازایش قیمات یاا کااهش کیفیات یاا  گان کااال و خادمات باه منظاورکنند  عرضاه: هرگوناه ساازش و مواضاعه باین تبانی .۵.۱
  .تحمیل شرایط غیرعادالنه براساس عرف در معامالت تولید یا عرضه کاال و خدمات یامحدودنمودن 

تاریخ و میازان ماورد  ،: سندی است که در آن مشخصات کاال یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمتصورتحساب فروش .۶.۱
  .معامله درج شود

صورت می گیرد، بلیط یاا قابض ح ام صورتحساا  را  درخصوص آن دسته از خدماتی که اراهه آنها عرفًا با بلیط یا قبض –تبصره 
 مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسابه قیمات بایاد باه صاورت شافاف و سااده درج دارد و در آن، عالوه بر اطالعات

  .گردد
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 گانکنند  مصرفخدمات در قبال حقوق گان کاال و کنند  عرضهوظایف  –فصل دوم 

مطااب  باا  شاده عرضهمسؤول صحت و ساالمت کااال و خادمات  مشترکاً  گان کاال و خدمات، منفردًا یاکنند  عرضهکلیه  .۲ماده 
موضاو  معاملاه کلای باشاد  مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطاه یاا عارف در معاامالت هساتند اگار ضوابط و شرایط

شده، مشتری ح  دارد صرفًا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده بایاد  ت وجود عیب یا عدم انطباق کاال با شرایط تعییندرصور 
را فسخ کند یا ارش کاالی معیو  و سالم  تأمین کند و اگر موضو  معامله جزهی )عین معین( باشد مشتری می تواند معامله آن را

ه کنند عرضه رداخت کند. درصورت فسخ معامله از سوی مشتری  رداخت خسارت از سوی  را مطالبه کند و فروشنده موظف است
 .منتفی است

گاهی داشته باشند، عاالوه بار جباران کنند  عرضهچنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و  –تبصره  گان به آن آ
 .این قانون مح وم خواهند شد خسارت به مجازات مقرر در

 .ه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهندبودچنانچ

  د:ال و خدمات و تولیدکنندگان م لفنگان کاکنند  عرضه .۳ماده 

صورتحساا  فاروش کاه در آن قیمات کااال یاا اجارت  ضمانت نامه ای را که دربردارنده مدت و نو  ضمانت است همراه با .۱.۳
 .گان اراهه نمایندکنند  مصرفبه  درج شده باشد خدمات و تاریخ عرضه

گااهی ،کمیات ،کیفیت ،اطالعات الزم شامل ; نو  .۲.۳ اختیاار  تااریخ تولیاد و انقیاای مصارف را در ،هاای مقادم بار مصارف آ
 .گان قرار دهندکنند  مصرف

د و چنانچاه ام اان نماایش آنهاا در قارار دهنا گانکنند  مصارفنمونه کاالی موجود در انبار را جهت فروش در معرض دیاد  .۳.۳
 .گان برسانندکنند  مصرفکامل کاال را به اطال   فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات

 .دباش میفروش اجباری یک یا چندنو  کاال یا خدمت به همراه کاال یا خدمت دیگر ممنو   – ۱تبصره 

 .استاندارد اجباری، الزامی استداشتن نشان استاندارد در مورد کاال و خدمات مشمول  – ۲تبصره 

ارزش کاال و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و  سقف ،نحوه اعالم آن ،نو  اطالعات ،فهرست انوا  کاال و خدمات – ۳تبصره 
و  رباط تعیاین ذی هاا و مؤسساات ها، دساتگاه بازرگانی و با هم اری وزارتخانه چهارماه توسط وزارت صورتحسا  دارد ظرف مدت

 .دشو میاعالم 
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 زشا ی واحادهای خادمات  زشا ی اعام از  وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقالم دارویی و تجهیازات .۴تبصره 
 .درمان و آموزش  زش ی تهیه و اعالم نماید ،بهداشت تشخیصی و درمانی را با هم اری وزارت

ای از جمله خودرو )سنگین یا سبک (، ماشین  واردکنندگان کاالهای سرمایه گان اعم از تولیدکنندگان وکنند  عرضهکلیه  . ۴ماده 
تصویری و وسایل ارتباطی م لف  ،صوتی ،مصنوعات ال تری ی و ال ترونی ی ،لوازم خانگی ،راهسازی ،کشاورزی ،صنعتی آالت

 .ندباش میدمات بعد از فروش مجاز، تأمین قطعات یدکی و اراهه سرویس و خ به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه

قیمات  ،الصاق برچسب روی کاال، یا نصب تابلو در محال کساب یاا حرفاه گان کاال و خدمات م لفند باکنند  عرضهکلیه . ۵ماده 
 .باشد، اعالم نمایند یا دستمزد خدمت را به طور روشن و م تو  به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت واحد کاال

هاایی کاه  ها و همچنین دساتگاه ها، نهادها، شهرداری ها، بانک شرکت ها، سازمان ،های دولتی و عمومی دستگاه کلیه .۶ماده 
خصاوص انجاام کاار و اراهاه  الزم در ند در ابتدا کلیاه اطالعااتباش میبر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم  شمول قانون

 .خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند

های ذی رباط حاداک ر ظارف  با هم اری دستگاه آیین نامه اجراهی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – تبصره
 .وزیران خواهد رسید ماه تهیه و به تصویب هیأت مدت شش

ه از جملاه از طریا  وساایل کنند مصارفموجاب فریاب یاا اشاتباه  تبلیغات خالف واقاع و اراهاه اطالعاات نادرسات کاه.  ۷ماده 
 .دباش میهای گروهی و برگه های تبلیغاتی شود، ممنو   رسانه ،جمعی ارتباط

فرهنگ و ارشاد اسالمی حداک ر ظرف مدت شش ماه  آیین نامه اجراهی این ماده توسط وزارت بازرگانی با هم اری وزارت –تبصره 
 .خواهد رسید ت وزیرانتهیه و به تصویب هیأ

 ،که موجب کاهش عرضه یا  ایین آوردن کیفیات ،گان کاال و خدماتکنند  عرضههرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی  – ۸ماده 
 .دشو میافزایش قیمت شود، جرم محسو   یا

  گانکنند  مصرفهای حمایت از حقوق  تشکیل انجمن –فصل سوم 

به موجب این  ،گانکنند  مصرفها و برنامه های حمایت از حقوق  ارکت مردمی در اجراء سیاستبه منظور ساماندهی مش – ۹ماده 
 .خوانده خواهد شد « انجمن»د و در این قانون شو میگان تأسیس کنند  مصرفهای حمایت از حقوق  قانون انجمن

کاه  اس از تبات در وزارت بازرگاانی  دباشا میانجمن تش ل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل  – ۱تبصره 
 .یابد رسمیت می
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تهران عالوه بر انجمن شهرساتان و اساتان انجمان  در مرکز استان ها و شهرستان ها انجمن استان و شهرستان و در – ۲تبصره 
 .گردد گان نیز تش یل میکنند  مصرفملی حمایت از حقوق 

 .تابع حوزۀ جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان – ۳تبصره 

گان و برای مدت دو سال کنند  مصرفاعیای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق  . ۱۰ماده 
 :ندوش میتعیین 

 .وزیر بازرگانی رهیس شورا -
 .وزیر دادگستری یا معاون وی -
 .وزیر کشور یا معاون وی -
از کمیسیون اقتصادی به انتخا  مجلس  دو نماینده از مجلس شورای اسالمی )یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر -

 .شورای اسالمی( به عنوان ناظر
 .گان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شوراکنند  مصرفرهیس سازمان حمایت  -
 .قیقات صنعتی ایرانرهیس مؤسسه استاندارد و تح -
 .رهیس سازمان نظام  زش ی کشور -
 .آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی ک نفر معتمد وی  –
 .یک نفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی –
 .شهر به انتخا  وزیر کشور سه نفر از اعیای شوراهای  –
 .یک نفر به انتخا  رهیس قوه قیاهیه  –
 .رهیس کانون وکالی دادگستری  –

برای مشارکت مردمی و تش یل را  شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات الزم
 .های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند انجمن

 .دباش میها ممنو   تجاری و انتفاعی توسط این انجمن های سیاسی، فعالیت . ۱۱ماده 

 :ها به شرح ذیل است انجمنوظایف و اختیارات .  ۱۲ماده 

گاه سازی  ۱۲.۱ اری مصااحبه و هماایش و برگاز ،انتشاار نشاریه ،جمعای هاای گروهای و ارتبااط طری  رسانهگان از کنند  مصرفآ
  .صصیتخ های آموزشی عمومی و تش یل دوره

های ذی ربط اجراهای باه جهات اجاراء ماؤتر مقاررات اماور مرباوط باه حقاوق  ظریات مشورتی و هم اری با دستگاهاراهه ن .۲.۱۲
 .گانکنند  مصرف
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 .گانکنند  مصرفبررسی ش ایات و اراهه خدمات مشاوره ای و حقوقی به  .۳.۱۲

 .ارجا  دعاوی به مراجع ذی ربط درصورت درخواست خواهان .۴.۱۲

 :منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است . ۱۳ماده 

 .علیه ه از مح ومکنند مصرفوخ  کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده  س از استیفاء حقوق  .۱.۱۳

 .به استیفاء شده تجاوز کند مح وم  ( %۵میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از  نج درصد ) .تبصره

 .ه بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشدکنند مصرفجمن های حمایت از حقوق کمک های ان .۲.۱۳

گان کنند  مصرفرسانی به  انتشار جزوات و نشریات و اطال  ،از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات( %۱۰حداقل ده درصد ) –تبصره 
 .دشو می

  نحوه رسیدگی و حمایت –فصل چهارم 

های حمایات از  انجمن ،گانکنند  مصرفدر راستای استیفاء حقوق  ظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات وبه من .۱۴ماده 
مااده (۴و)( ۳،)(۲ما کور در بنادهای) توانند ش ایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد گان میکنند  مصرفحقوق 

 طرفین )شاکی و مشت ی عنه( یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات تواف  این قانون بررسی نموده و در صورت عدم( ۱۲)
صنفی را در مواردی کاه واجاد  قانون نظام ح ومتی ارجا  نمایند. سازمان م کور موظف است ش ایات مربوط به صنوف مشمول

 .نماید مقررات مربوطه رسیدگی و ح م الزم را صادر و اجراء اساس قوانین و عناوین مجرمانه نباشد بر

قوانین و مقرراتی که موضو  آنها به طور صریح یا ضامنی حمایات از حقاوق  به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر . ۱۵ماده 
خود فعالیت اشخاص حقیقای و حقاوقی  های ذی ربط م لف است از طری  بازرسان سازمانوزارت بازرگانی  ،ه استکنند مصرف

در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیارات ح اومتی جهات رسایدگی  بازرسی نموده وموضو  این قانون را نظارت و 
 .نماید گزارش

کننده به عهده شخص حقیقای یاا حقاوقی  تشخیص مرجع رسیدگی ه باکنند مصرفمسؤولیت جبران خسارات وارده به  .۱۶ماده 
های خارجی عالوه  ه شده است. درمورد شرکتکنند مصرفه د که موجب ورود خسارت و اضرار بباش می اعم از خصوصی و دولتی

 .بود بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسؤول خواهد

اماوال شاخص حقاوقی  رداخات شاود ولای  در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقاوقی باشاد خساارت بایاد از –تبصره 
 .مسؤول شخص حقوقی است مسؤولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر
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تخلفات واحادهای صانفی مشامول قاانون نظاام صانفی بررسای  اتحادیه های صنفی موظفند ش ایات اشخاص را از .۱۷ماده 
نیز ناظران و بازرساان  آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات ح ومتی ارسال نمایند و نموده و نسبت به حل و فصل

ش ایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسای قارار  قانون نظام صنفی( ۵۲ت موضو  ماده )های نظار  کمیسیون
 .احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات ح ومتی ارسال نمایند داده و در صورت

  جریمه ها و مجازات –فصل پنجم 

گان کاال یا خدمات معیو  باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به کنند  عرضهتوسط  شده عرضهچنانچه کاال یا خدمات .  ۱۸ماده 
تاا معاادل چهااربرابر خساارت مح اوم  ه وارد گردد متخلف عالوه بر جبران خسارات به  رداخت جزای نقدی حداک رکنند مصرف

 .خواهد شد

ایان قاانون نمایناد در ( ۸الی )( ۳و  مواد )مبادرت به تخلفات موض گان کاال و خدمات و تولیدکنندگانی کهکنند  عرضه . ۱۹ماده 
خساارت وارده باه جازای نقادی  گان عاالوه بار جبارانکنند  مصرفخسارات ناشی از مصرف همان کاال و خدمات به  صورت ورود

 .خواهندشد حداک ر معادل دو برابر خسارت وارده مح وم

خود در قبال خریدار خودداری کارده و یاا آن را باه  ز تعهداتگان کاال و خدمات از ایفاء هریک اکنند  عرضهدر صورتی که  –تبصره 
 .انجام دهند م لفند عالوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند صورت ناقص و یا با تأخیر

ات یاا گان کااال و خادمکنند  عرضاه ،هاای مقارر قاانونی مجاازات توانند عاالوه بار کننده می صالح رسیدگی راجع ذی. م ۲۰ ماده
رفاع عیاب کاالهاای فروختاه  به منظور تعمیر و اصاالح و شده عرضهآوری کاالهای  فروشندگان را مجبور به جمع تولیدکنندگان و
 .نمایند شده عرضهشده یا خدمات 

ه تصاویب ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و ب سه نامه اجراهی مربوط به این قانون ظرف مدت آیین.  ۲۱ماده 
 .وزیران خواهد رسید هیأت

اسااس  تخلفات افراد صنفی توسط ساازمان تعزیارات ح اومتی و بار االجراء شدن این قانون رسیدگی به از زمان الزم . ۲۲ ماده
خواهاد گرفات و  مجلس شورای اسالمی و ساایر قاوانین انجاام ۲۴/۱۲/۱۳۸۲قانون نظام صنفی مصو   های مقرر در مجازات

 .گردد لغو و بالاتر میقوانین مغایر 

االجاراء شادن ایان قاانون باه  از زماان الزم همچنین  رونده های مفتوحه در هیأت های بدوی و تجدید نظر قانون نظاام صانفی
 .شد سازمان تعزیرات ح ومتی ارجا  خواهد

مهرمااه ی هازار و سیصاد و  چهارشنبه ماور   اانزدهم قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و  انزده تبصره در جلسه علنی روز
 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۲۳/۷/۱۳۸۸اسالمی تصویب و در تاریخ  هشتاد و هشت مجلس شورای
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  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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