
 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان

  تعاريف - فصل اول

  تعاريف -1ماده

  .كند  هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كاال يا خدمتي را خريداري مي: كننده  مصرف  -1-1

واردكننددگان، توييدك كننددگان، شروشدندگان كداال و ارايده كننددگان         به كليه توليدكنندگان،: عرضه كنندگان كاال و خدمات -2-1

اي و همچنين كليه دستگاهها، موسسات و شركتهايي كه مشمول قانون برآنها مستلزم ذكدر يدا تصدري      خدمات اعم اي شني و حرشه 

  .شود  نمايند اطالق مي  كننده ارايه مي  ستقيم به صورت كلي يا جزيي كاال يا خدمت به مصرفنام است و به طور مستقيم يا غيرم

سندي است كه توليدكننده، واردكننده ، عرضه كننده يا تعميركننده هر دستگاه شني به خريدار يا : ضمانتنامه كاال يا خدمات -3-1

معين عيب يا نقص شني در كاالي شروخته شده يا خدماتي كده انادام   دهد تا چنانچه ظرف مدت   سفارش دهنده كاال و خدمات مي

گرديده مشاهده شود، نسبت به رشك عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب و يا دستگاه بدون اخد  وجده و يدا ارداخدت خسدارات      

  .وارده اقدام كند

  .موجب كاهش اريش اقتصادي كاال يا خدمات گردد منظور اي عيب در اين قانون يياده، نقيصه يا تغيير حالتي است كه: عيب -4-1

هرگونه سايش و مواضعه بين عرضه كنندگان كاال و خدمات به منظور اشزايش قيمدت يدا كداهش كيفيدت يدا م ددود       : تباني -5-1

  .نمودن توليد يا عرضه كاال و خدمات يا ت ميل شرايط غيرعادالنه براساس عرف در معامالت

ندي است كه در آن مشخصات كاال يا خدمات اناام گرشته با ذكر قيمت ، تاريخ و ميزان مدورد معاملده   س: صورت ساب شروش -6-1

  .درج شود

گيرد بليط يا قبض حكم صورت سداب را دارد و    درخصوص آن دسته اي خدماتي كه ارايه آن عرشا با بليط يا قبض صورت مي: تبصره

  .كمي، ن وه م اسبه قيمت بايد به صورت شفاف و ساده درج گردد در آن، عالوه براطالعات مصرف و مشخصات كيفي و

  کنندگان و خدمات در قبال حقوق مصرف وظايف عرضه کنندگان کاال -فصل دوم 

كنندگان كاالوخدمات، منفردا يا مشتركا مسئول ص ت و سالمت كاال و خدمات عرضه شده مطابق با ضدوابط و     كليه عرضه -2ماده

اگر موضوع معامله كلدي باشدد در صدورت وجدود     .شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه ياعرف در معامالت هستند



 ق دارد صرشا عدو  سدالم را مطالبده كندد و شروشدنده بايدد آن را تدامين       عيب يا عدم انطباق كاال با شرايط تعيين شده، مشتري ح

تواند معامله را شسخ كند يا ارش كاالي معيوب و سالم را مطالبه كندد و    باشد مشتري مي( عين معين)اگر موضوع معامله جزيي.كند 

  .كننده منتفي است   سوي عرضه در صورت شسخ معامله اي سوي مشتري ارداخت خسارت اي.شروشنده موظف است، ارداخت كند

چنانچه خسارات وارده ناشي اي عيب يا عدم كيفيت باشد و عرضه كنندگان به آن آگاهي داشته باشدند ، عدالوه بدر جبدران     : تبصره 

ان چنانچه اقدام آنان واجد عناوين مارمانه ديگر باشد ، مشدمول همد  . خسارت ، به ماايات مقرر در اين قانون م كوم خواهند شد 

 . قانون خواهند بود 

  :عرضه كنندگان كاال و خدمات و توليدكنندگان مكلفند -3ماده 

اي را كه در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورت ساب شروش كه در آن قيمت كاال يا اجرت خددمات    ضمانتنامه -1-3

  .كنندگان ارايه نمايند  و تاريخ عرضه درج شده باشد به مصرف

 هاي مقدم برمصرف، تداريخ توليدد و انقيداي مصدرف را در اختيدار مصدرف        اطالعات اليم شامل؛ نوع، كيفيت، كميت، آگاهي -2-3

  .كنندگان قرار دهند 

كننددگان قدرار دهندد و چنانچده امكدان نمدايش آنهدا در          نمونه كاالي موجود در انبار را جهت شروش در معر  ديد مصرف -3-3

  كنندگان برسانند  بايد مشخصات كامل كاال را به اطالع مصرف شروشگاه وجود ندارد 

  .باشد شروش اجباري يك يا چند نوع كاال يا خدمت به همراه كاال يا خدمت ديگر ممنوع مي -1تبصره

  .داشتن نشان استاندارد در مورد كاال و خدمات مشمول استاندارد اجباري ، الزامي است -2تبصره 

كاال و خدمات، نوع اطالعات، ن وه اعالم آن، سقف اريش كاال و خددماتي كده نيداي بده صددور ضدمانتنامه و        شهرست انواع -3تبصره 

هدا، دسدتگاهها و موسسدات ذيدربط تعيدين و        صورت ساب دارد ، ظرف مدت چهارماه توسط ويارت بايرگاني و با همكاري ويارتخانه

  .شود  اعالم مي

رست مربوط به اقدالم دارويدي و تاهيدزات ازشدكي واحددهاي خددمات ازشدكي اعدم اي         ويارت بايرگاني موظف است شه -4تبصره 

  .تشخيصي و درماني را با همكاري ويارت بهداشت، درمان و آمويش ازشكي تهيه و اعالم نمايد



ماشدين  ( سدبك سنگين يدا  )اي اي جمله خودرو   كليه عرضه كنندگان اعم اي توليدكنندگان و واردكنندگان كاالهاي سرمايه -4ماده 

آالت صنعتي، كشاوريي، راهسايي، لوايم خانگي، مصنوعات الكتريكي و الكترونيكي، صوتي، تصويري و وسدايل ارتبداطي مكلدف بده     

  .باشند  داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مااي، تامين قطعات يدكي و ارايه سرويس و خدمات بعد اي شروش مي

دمات مكلفند با الصاق برچسب روي كاال، يا نصب تابلو در م ل كسب يا حرشه، قيمت واحدد  كليه عرضه كنندگان كاال و خ -5ماده 

  .اي كه براي همگان قابل رويت باشد، اعالم نمايند  كاال يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه

هدايي كده شدمول      هدا و همچندين دسدتگاه     رداريهاي دولتي و عمومي، سايمانها، شركتها، بانكها، نهادها، شه  كليه دستگاه -6ماده 

باشند در ابتدا كليه اطالعات اليم درخصوص اناام كدار و ارايده خددمت را در      قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصري  نام است ملزم مي

  .اختيار مراجعان قرار دهند

ربدط حدداك ر ظدرف      هداي ذي   كشور با همكاري دستگاهريزي   نامه اجرايي اين ماده توسط سايمان مديريت و برنامه  آيين -تبصره

  .مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وييران خواهد رسيد

كنندده اي جملده اي طريدق و سدايل ارتبداط        تبليغات خالف واقك و ارايه اطالعات نادرست كه موجب شريب يا اشتباه مصرف -7ماده 

  .باشد  شود، ممنوع مي هاي تبليغاتي   هاي گروهي و برگه  جمعي، رسانه

آيين نامه اجرايي اين ماده توسط ويارت بايرگاني با همكاري ويارت شرهنگ و ارشاد اسالمي حداك ر ظرف مدت شدش مداه    -تبصره

 . تهيه و به تصويب هيات وييران خواهدرسيد

ش عرضه يا اايين آوردن كيفيت، يدا  كنندگان كاال و خدمات، كه موجب كاه  هرگونه تباني و ت ميل شرايط اي سوي عرضه -8ماده 

  .شود  اشزايش قيمت شود، جرم م سوب مي

  هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان  تشکیل انجمن -فصل سوم 

كننددگان، بده موجدب ايدن      هاي حمايت اي حقوق مصدرف   به منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراء سياستها و برنامه  -9ماده 

 . خوانده خواهد شد "انامن"شود و در اين قانون  كنندگان تاسيس مي  هاي حمايت اي حقوق مصرف  قانون انامن 

باشدد كده ادس اي  بدت در ويارت بايرگداني       انامن تشكل غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مدي   -1تبصره 

 . يابد رسميت مي 



تان و شهرستان و در تهدران عدالوه بدرانامن شهرسدتان و اسدتان انامدن ملدي        در مركز استانها و شهرستانها انامن اس -2تبصره 

  .گردد  كنندگان نيز تشكيل مي  حمايت اي حقوق مصرف

  .هاي استان و شهرستان تابك حويه جغراشيايي تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است  حويه شعاليت انامن -3تبصره 

مصرف كنندگان و براي مددت دو سدال تعيدين      عمومي موسس انامن ملي حمايت اي حقوقاعياي يير به عنوان شوراي  -11ماده 

  :شوند  مي

  ويير بايرگاني رييس شورا -

  ويير دادگستري يا معاون وي -

  ويير كشور يا معاون وي -

انتخاب مالدس شدوراي    يك نفر اي كميسيون اجتماعي و يك نفر اي كميسيون اقتصادي به)دو نماينده اي مالس شوراي اسالمي  -

 ناظر   به عنوان( اسالمي

  كنندگان و توليدكنندگان به عنوان دبير شورا  رييس سايمان حمايت مصرف -

  رييس موسسه استاندارد و ت قيقات صنعتي ايران -

  رييس سايمان نظام ازشكي كشور -

  عرشي مامك امور صنفي توليدييك نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با م -

  يك نفر آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرشي مامك امور توييعي -

  سه نفر اي اعياي شوراهاي شهر به انتخاب ويير كشور -

  يك نفر به انتخاب رييس قوه قياييه -

  رييس كانون وكالي دادگستري -



 ت اساسنامه انامن را تصويب و تمهيدات اليم را براي مشاركت مردمي و تشدكيل انامدن  شوراي عمومي موسس انامن موظف اس

  .هاي ملي، استاني و شهرستاني شراهم كند 

  .باشد  مي  ها ممنوع  شعاليتهاي سياسي، تااري و انتفاعي توسط اين انامن -11ماده 

  :ها به شرح ذيل است  وظايف و اختيارات انامن -12ماده 

هاي گروهي و ارتباط جمعدي، انتشدار نشدريه، برگدزاري مصداحبه و همدايش و         كنندگان اي طريق رسانه  آگاه سايي مصرف -1-12

  .هاي آمويش عمومي و تخصصي  تشكيل دوره

ارايه نظريات مشورتي و همكاري با دستگاههاي ذيربط اجرايي به جهت اجراي مو ر مقررات امور مربوط بده حقدوق مصدرف     -2-12

  .انكنندگ

  .كنندگان   اي و حقوقي به مصرف  بررسي شكايات و ارايه خدمات مشاوره -3-12

  .ارجاع دعاوي به مراجك ذيربط در صورت درخواست خواهان -4-12

  :ها به شرح يير است  منابك مالي انامن -13ماده 

  .كننده اي م كوم عليه  هاي متقبل شده اس اي استيفاء حقوق مصرف  اخ  كارمزد براي جبران هزينه -1-13

  .م كوم به استيفاء شده تااوي كند%( 5)ميزان كارمزد اناام خدمات در هر حال نبايد اي انج درصد  -تبصره

  .باشد كه در راستاي اهداف انامنهاي حمايت اي حقوق مصرف كننده بين المللي و مردمي   هاي انامن  كمك -2-13

كننددگان    منابك انامن صرف اناام تبليغات، انتشار جزوات و نشريات و اطالع رساني به مصدرف اي %( 11)حداقل ده درصد  -تبصره

  .شود  مي

 

 

 



  نحوه رسیدگي و حمايت -فصل چهارم

هاي حمايدت اي    كنندگان، انامن  به منظور تسهيل و تسريك در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاي حقوق مصرف -14ماده 

مداده   4و  3،  2توانند شكايات واصله اي اشراد حقيقي و حقدوقي را در حددود مدوارد مد كور در بنددهاي       كنندگان مي  حقوق مصرف

يا جهت رسيدگي قانوني بده سدايمان تعزيدرات    ( شاكي و متشاكي عنه)اين قانون بررسي نموده و در صورت عدم تواشق طرشين (12)

  .حكومتي ارجاع نمايند

شكايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را در مواردي كده واجدد عنداوين مارمانده نباشدد       سايمان م كور موظف است

  .براساس قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي و حكم اليم را صادر و اجرا نمايد

حمايدت اي حقدوق   به منظور اجراي مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي كه موضوع آنها به طور صدري  يدا ضدمني     -15ماده 

ربدط خدود شعاليدت اشدخاص حقيقدي و حقدوقي        كننده است، ويارت بايرگاني مكلف است اي طريق بايرسان سدايمانهاي ذي   مصرف

موضوع اين قانون را نظارت و بايرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را بده سدايمان تعزيدرات حكدومتي جهدت رسديدگي       

  .گزارش نمايد

جبران خسارات وارده به مصرف كننده با تشخيص مرجك رسيدگي كننده به عهده شخص حقيقدي يدا حقدوقي     مسئوليت -16ماده 

در مورد شركتهاي خارجي عالوه بر . كننده شده است  باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف  اعم اي خصوصي و دولتي مي

  .شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسئول خواهد بود

دركليه مواردي كه تخلف اي ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد اي اموال شخص حقوقي ارداخت شود ولي مسدئوليت   -تبصره

  .جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسئول شخص حقوقي است

في بررسدي نمدوده و   هاي صنفي موظفند شكايات اشخاص را اي تخلفات واحدهاي صنفي مشمول قانون نظام صن   ات اديه -17ماده 

يا براي رسديدگي بده سدايمان تعزيدرات حكدومتي ارسدال نمايندد و نيدز نداظران و بايرسدان           . نسبت به حل و شصل آن اقدام نمايند

قانون نظام صنفي شكايات اشخاص را اي تخلفات واحدهاي صنفي مدورد بررسدي قدرارداده و    ( 52)كميسيونهاي نظارت موضوع ماده 

  .مراتب را براي رسيدگي به سايمان تعزيرات حكومتي ارسال نماينددر صورت احراي تخلف 

  جريمه ها و مجازات -فصل پنجم 



چنانچه كاال يا خدمات عرضه شده توسط عرضه كنندگان كاال يا خدمات معيوب باشد و به واسطه آن عيب، خساراتي بده   -18ماده 

ارداخت جزاي نقدي حداك ر تا معادل چهدار برابدر خسدارت م كدوم      كننده وارد گردد متخلف عالوه بر جبران خسارات به   مصرف

  .خواهد شد

ايدن قدانون نمايندد در    ( 8)الدي  ( 3)عرضه كنندگان كاال و خدمات و توليدكنندگاني كه مبادرت به تخلفات موضوع مدواد   -19ماده 

جبدران خسدارت وارده بده جدزاي نقددي      كننددگان عدالوه بدر      صورت ورود خسارات ناشي اي مصرف همان كاال و خدمات به مصرف

  .شد  حداك ر معادل دو برابر خسارت وارده م كوم خواهند

كه عرضه كنندگان كاالو خدمات اي ايفاء هر يك اي تعهدات خود در قبال خريدار خودداري كدرده و يدا آن را بده      در صورتي -تبصره

  .نمايند  تعهد، خسارت وارده را جبران صورت ناقص و يا با تاخير اناام دهند مكلفند عالوه بر اناام

توانندد عدالوه بدر مااياتهداي مقدرر قدانوني، عرضده كننددگان كداال و خددمات يدا              مراجك ذيصالح رسيدگي كنندده مدي   -21ماده 

توليدكنندگان و شروشندگان را مابور به جمك آوري كاالهاي عرضه شده به منظور تعمير و اصالح و رشدك عيدب كاالهداي شروختده     

  .شده يا خدمات عرضه شده نمايند

هاي بايرگاني و دادگستري تهيده و بده تصدويب     آيين نامه اجرايي مربوط به اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط ويارتخانه -21ماده 

  .هيات وييران خواهد رسيد

عزيدرات حكدومتي و براسداس    االجرا شدن اين قانون رسيدگي بده تخلفدات اشدراد صدنفي توسدط سدايمان ت        اي يمان اليم -22ماده 

مالس شوراي اسالمي و ساير قدوانين انادام خواهدد گرشدت و قدوانين       24/12/1382مااياتهاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 

هاي مفتوحه در هياتهاي بدوي و تاديدنظر قدانون نظدام صدنفي اي يمدان اليم االجدرا        همچنين ارونده. گردد  مغاير لغو و بالا ر مي

  .قانون به سايمان تعزيرات حكومتي ارجاع خواهد شد شدن اين

تبصره در جلسه علني روي چهارشنبه مورخ اانزدهم مهرماه يك هزارو سيصدو هشتاد و هشت  15ماده و  22قانون شوق مشتمل بر 

 .به تائيد شوراي نگهبان رسيد 23/8/88مالس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 


