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 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان

 مجلس شوراي اسالمي( 51/7/5811)مصوب 

 

 تعاريف -فصل اول

 تعاريف -1ماده

 كند.كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كاال يا خدمتي را خريداري ميمصرف  -5-5

گان، فروشندگان كاال واردكنندگان، توزيع كنندعرضه كنندگان كاال و خدمات: به كليه توليدكنندگان، -2-5

اي و همچنهي  كليهه دسهتهاه ا، موس هات و شهركت ايي كهه       و ارايه كنندگان خدمات اعم از فني و حرفهه 

مشمول قانون برآن ا م تلزم ذكر يا تصريح نام است و به طور م تقيم يا غيرم تقيم به صورت كلي يا جزيي 

 شود.نمايند اطالق ميكننده ارايه ميكاال يا خدمت به مصرف

ضمانتنامه كاال يا خدمات: سندي است كه توليدكننده، واردكننده ، عرضه كننده يا تعميركننهده ههر    -8-5

دهد تا چنانچه ظرف مدت معي  عيب يها نقهص   دستهاه فني به خريدار يا سفارش دهنده كاال و خدمات مي

به رفع عيب، يا تعويض قطعهه  فني در كاالي فروخته شده يا خدماتي كه انجام گرديده مشاهده شود، ن بت 

 يا قطعات معيوب و يا دستهاه بدون اخذ وجه و يا پرداخت خ ارات وارده اقدام كند.

عيب: منظور از عيب در اي  قانون زياده، نقيصهه يها تيييهر حهالتي اسهت كهه موجهب كهاه  ارزش          -4-5

 اقتصادي كاال يا خدمات گردد.

ه كنندگان كاال و خدمات به منظور افزاي  قيمت يا كاه  تباني: هرگونه سازش و مواضعه بي  عرض -1-5

كيفيت يا محدود نمودن توليد يا عرضه كهاال و خهدمات يها تحميها شهرايع غيرعادالنهه براسهار عهرف در         

 معامالت.

صورتح اب فروش: سندي است كه در آن مشخصات كاال يا خدمات انجهام گرفتهه بها ذكهر قيمهت ،       -6-5

 مله درج شود.تاريخ و ميزان مورد معا

گيرد بليع يا قبض حكم تبصره: درخصوص آن دسته از خدماتي كه ارايه آن عرفا با بليع يا قبض صورت مي

صورتح اب را دارد و در آن، عالوه براطالعات مصرف و مشخصات كيفي و كمي، نحوه محاسبه قيمت بايد به 

 صورت شفاف و ساده درج گردد.

 

 کنندگان اال و خدمات در قبال حقوق مصرفوظايف عرضه کنندگان ک -فصل دوم
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كنندگان كاالوخدمات، منفردا يا مشتركا م ئول صحت و سالمت كاال و خدمات عرضهه  كليه عرضه -2ماده

شده مطابق با ضهوابع و شهرايع منهدرج در قهواني  و يها منهدرجات قهرارداد مربوطهه يهاعرف در معهامالت           

ت وجود عيب يا عدم انطباق كاال با شرايع تعيي  شده، مشتري ه تند.اگر موضوع معامله كلي باشد در صور

كند. اگر موضهوع معاملهه جزيهي)عي     حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده بايد آن را تامي 

تواند معامله را ف خ كند يا ارزش كاالي معيوب و سالم را مطالبهه كنهد و فروشهنده    معي ( باشد مشتري مي

كننهده  رداخت كند. در صورت ف خ معامله از سوي مشتري پرداخت خ ارت از سهوي عرضهه  موظف است، پ

 منتفي است.

تبصره: چنانچه خ ارات وارده ناشي از عيب يا عدم كيفيت باشد و عرضهه كننهدگان بهه آن آگهاهي داشهته      

اقدام آنان واجهد  باشند، عالوه بر جبران خ ارت، به مجازات مقرر در اي  قانون محكوم خواهند شد. چنانچه 

 عناوي  مجرمانه ديهر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.

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

اي را كه در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتح اب فروش كه در آن قيمت ضمانتنامه -5-8

 كنندگان ارايه نمايند.شده باشد به مصرف كاال يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه درج

هاي مقدم برمصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را اطالعات الزم شاما؛ نوع، كيفيت، كميت، آگاهي -2-8

 كنندگان قرار دهند.در اختيار مصرف

امكان كنندگان قرار دهند و چنانچه نمونه كاالي موجود در انبار را ج ت فروش در معرض ديد مصرف -8-8

 كنندگان برسانند.بايد مشخصات كاما كاال را به اطالع مصرفنماي  آن ا در فروشهاه وجود ندارد 

 باشد.فروش اجباري يك يا چند نوع كاال يا خدمت به همراه كاال يا خدمت ديهر ممنوع مي -5تبصره

 ري ، الزامي است.داشت  نشان استاندارد در مورد كاال و خدمات مشمول استاندارد اجبا -2تبصره 

ف رست انواع كاال و خدمات، نوع اطالعات، نحوه اعالم آن، سقف ارزش كاال و خدماتي كه نياز بهه   -8تبصره 

هها،  صدور ضمانتنامه و صورتح اب دارد ، ظرف مدت چ ارماه توسع وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه

 شود.دستهاه ا و موس ات ذيربع تعيي  و اعالم مي

وزارت بازرگاني موظف است ف رست مربوط به اقالم دارويي و تج يزات پزشكي واحدهاي خدمات  -4بصره ت

 پزشكي اعم از تشخيصي و درماني را با همكاري وزارت ب داشت، درمان و آموزش پزشكي ت يه و اعالم نمايد.

اي از جملهه خهودرو   مايهكليه عرضه كنندگان اعم از توليدكنندگان و واردكننهدگان كاالههاي سهر    -4ماده 

)سهنهي  يهها سههبك( ماشههي  آالت صههنعتي، كشهاورزي، راه ههازي، لههوازم خههانهي، مصههنوعات الكتريكههي و   
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الكترونيكي، صوتي، تصويري و وسايا ارتباطي مكلف به داشت  نمايندگي رسمي و تعميرگهاه مجهاز، تهامي     

 باشند.قطعات يدكي و ارايه سرويس و خدمات بعد از فروش مي

كليه عرضه كنندگان كاال و خدمات مكلفند با الصاق برچ ب روي كاال، يها نصهب تهابلو در محها      -5 ماده

اي كهه بهراي همههان    ك ب يا حرفه، قيمت واحد كاال يا دستمزد خدمت را به طور روش  و مكتوب به گونه

 قابا رويت باشد، اعالم نمايند.

هها و همچنهي    شهركت ا، بانك ها، ن ادهها، شه رداري     هاي دولتي و عمومي، سازمان ا،كليه دستهاه -6ماده 

باشند در ابتهدا كليهه اطالعهات    هايي كه شمول قانون برآن ا م تلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم ميدستهاه

 الزم درخصوص انجام كار و ارايه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.

ههاي  ريهزي كشهور بها همكهاري دسهتهاه     يريت و برنامهه نامه اجرايي اي  ماده توسع سازمان مدآيي  -تبصره

 ربع حداكثر ظرف مدت ش  ماه ت يه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.ذي

كننهده از جملهه از   تبلييات خالف واقع و ارايه اطالعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف -7ماده 

 باشد.هاي تبليياتي شود، ممنوع ميهاي گروهي و برگهطريق و سايا ارتباط جمعي، رسانه

آيي  نامه اجرايي اي  ماده توسع وزارت بازرگاني با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي حداكثر  -تبصره

 ظرف مدت ش  ماه ت يه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.

موجب كاه  عرضه يها  كنندگان كاال و خدمات، كه هرگونه تباني و تحميا شرايع از سوي عرضه -8ماده 

 شود.پايي  آوردن كيفيت، يا افزاي  قيمت شود، جرم مح وب مي

 

 کنندگان هاي حمايت از حقوق مصرفتشكيل انجمن -فصل سوم

هههاي حمايههت از حقههوق بههه منظههور سههاماندهي مشههاركت مردمههي در اجههراب سياسههت ا و برنامههه -9ماااده 

شود و در اي  كنندگان تاسيس ميايت از حقوق مصرفهاي حمكنندگان، به موجب اي  قانون انجم مصرف

 خوانده خواهد شد. "انجم "قانون 

باشد كه پس از ثبت در انجم  تشكا غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي م تقا مي -5تبصره 

 يابد.وزارت بازرگاني رسميت مي

ن و در ت ران عهالوه بهرانجم  ش رسهتان و    در مركز استان ا و ش رستان ا انجم  استان و ش رستا -2تبصره 

 گردد.كنندگان نيز تشكيا مياستان انجم  ملي حمايت از حقوق مصرف

هاي استان و ش رستان تابع حوزه جيرافيايي تعيي  شده در قانون تق يمات حوزه فعاليت انجم  -8تبصره 

 كشوري است.
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مصهرف كننهدگان و   اعضاي زير به عنوان شوراي عمومي موسس انجم  ملي حمايهت از حقهوق   -11ماده 

 شوند:براي مدت دو سال تعيي  مي

 وزير بازرگاني رييس شورا -

 وزير دادگ تري يا معاون وي -

 وزير كشور يا معاون وي -

ز كمي يون اقتصهادي بهه   دو نماينده از مجلس شوراي اسالمي )يك نفر از كمي يون اجتماعي و يك نفر ا -

 ناظرانتخاب مجلس شوراي اسالمي( به عنوان

 كنندگان و توليدكنندگان به عنوان دبير شورارييس سازمان حمايت مصرف -

 رييس موس ه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران -

 رييس سازمان نظام پزشكي كشور -

 ضا و قيمت با معرفي مجمع امور صنفي توليدييك نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقا -

 يك نفر آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور توزيعي -

 سه نفر از اعضاي شوراهاي ش ر به انتخاب وزير كشور -

 يك نفر به انتخاب رييس قوه قضاييه -

 رييس كانون وكالي دادگ تري -

  موظف است اساسنامه انجم  را تصهويب و تم يهدات الزم را بهراي مشهاركت     شوراي عمومي موسس انجم

 هاي ملي، استاني و ش رستاني فراهم كند.مردمي و تشكيا انجم 

 باشد.ميها ممنوعفعاليت اي سياسي، تجاري و انتفاعي توسع اي  انجم  -11ماده 

 ها به شرح ذيا است:وظايف و اختيارات انجم  -12ماده 

هاي گروهي و ارتباط جمعهي، انتشهار نشهريه، برگهزاري     كنندگان از طريق رسانهگاه سازي مصرفآ -5-52

 هاي آموزش عمومي و تخصصي.مصاحبه و هماي  و تشكيا دوره

ارايه نظريات مشورتي و همكاري با دستهاه اي ذيربع اجرايي به ج ت اجراي مهوثر مقهررات امهور     -2-52

 مربوط به حقوق مصرف كنندگان.

 كنندگان .اي و حقوقي به مصرفبررسي شكايات و ارايه خدمات مشاوره -8-52

 ارجاع دعاوي به مراجع ذيربع در صورت درخواست خواهان. -4-52

 ها به شرح زير است:منابع مالي انجم  -13ماده 

 عليه. كننده از محكومهاي متقبا شده پس از استيفاب حقوق مصرفاخذ كارمزد براي جبران هزينه -5-58
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 ( محكوم به استيفاب شده تجاوز كند.%1ميزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد ) -تبصره

هاي حمايت از حقوق مصرف كننده بي  المللي و مردمي كهه در راسهتاي اههداف    هاي انجم كمك -2-58

 انجم  باشد.

بلييهات، انتشهار جهزوات و نشهريات و اطهالع      ( از منابع انجم  صرف انجام ت%51حداقا ده درصد ) -تبصره

 شود.كنندگان ميرساني به مصرف

 

 نحوه رسيدگي و حمايت -فصل چهارم

كنندگان، به منظور ت  يا و ت ريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاي حقوق مصرف -14ماده 

راد حقيقي و حقوقي را در حهدود  توانند شكايات واصله از افكنندگان ميهاي حمايت از حقوق مصرفانجم 

(اي  قانون بررسهي نمهوده و در صهورت عهدم توافهق طهرفي        52ماده ) 4و  8،  2موارد مذكور در بندهاي 

 )شاكي و متشاكي عنه( يا ج ت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند.

م صهنفي را در مهواردي كهه واجهد     سازمان مذكور موظف است شكايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظها 

 عناوي  مجرمانه نباشد براسار قواني  و مقررات مربوطه رسيدگي و حكم الزم را صادر و اجرا نمايد.

به منظور اجراي مقررات اي  قانون و ساير قواني  و مقرراتي كه موضوع آن ا بهه طهور صهريح يها      -15ماده 

ربع زرگاني مكلف است از طريق بازرسان سازمان اي ذيكننده است، وزارت باضمني حمايت از حقوق مصرف

خود فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اي  قانون را نظارت و بازرسهي نمهوده و در صهورت مشهاهده     

 تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي ج ت رسيدگي گزارش نمايد.

يص مرجع رسيدگي كننهده بهه ع هده    م ئوليت جبران خ ارات وارده به مصرف كننده با تشخ -16ماده 

كننده باشد كه موجب ورود خ ارت و اضرار به مصرفشخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي

شده است. در مورد شركت اي خارجي عالوه بر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران م هئول خواههد   

 بود.

اص حقهوقي باشهد خ هارت بايهد از امهوال شهخص حقهوقي        دركليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخ -تبصره

 پرداخت شود ولي م ئوليت جزايي متوجه مديرعاما و يا مدير م ئول شخص حقوقي است.

هاي صنفي موظفند شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مشمول قانون نظام  اتحاديه -17ماده 

ايند. يا براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكهومتي  صنفي بررسي نموده و ن بت به حا و فصا آن اقدام نم

( قهانون نظهام صهنفي شهكايات     12ارسال نمايند و نيز ناظران و بازرسان كمي يون اي نظارت موضوع ماده )



 

6 

 

اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مهورد بررسهي قهرارداده و در صهورت احهراز تخلهف مراتهب را بهراي         

 ارسال نمايند. رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي

 

 ها و مجازاتجريمه  -فصل پنجم

چنانچه كاال يا خدمات عرضه شده توسع عرضه كنندگان كاال يها خهدمات معيهوب باشهد و بهه       -18ماده 

كننده وارد گردد متخلف عالوه بر جبران خ ارات بهه پرداخهت جهزاي     واسطه آن عيب، خ اراتي به مصرف

 ارت محكوم خواهد شد.نقدي حداكثر تا معادل چ ار برابر خ 

( الهي  8عرضه كنندگان كاال و خدمات و توليدكنندگاني كه مبادرت به تخلفات موضهوع مهواد )   -19ماده 

كنندگان عالوه ( اي  قانون نمايند در صورت ورود خ ارات ناشي از مصرف همان كاال و خدمات به مصرف1)

 شد.ابر خ ارت وارده محكوم خواهندبر جبران خ ارت وارده به جزاي نقدي حداكثر معادل دو بر

كه عرضه كنندگان كاالو خدمات از ايفاب هر يك از تع دات خود در قبال خريدار خودداري در صورتي -تبصره

كرده و يا آن را به صورت ناقص و يا با تاخير انجام دهند مكلفنهد عهالوه بهر انجهام تع هد، خ هارت وارده را       

 نمايند.جبران

توانند عالوه بر مجازات اي مقرر قانوني، عرضه كنندگان كاال و يصالح رسيدگي كننده ميمراجع ذ -21ماده 

خدمات يا توليدكنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوري كاالهاي عرضه شده به منظور تعمير و اصالح 

 و رفع عيب كاالهاي فروخته شده يا خدمات عرضه شده نمايند.

ههاي بازرگهاني و   مربوط به اي  قانون ظرف مهدت سهه مهاه توسهع وزارتخانهه      آيي  نامه اجرايي -21ماده 

 دادگ تري ت يه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

االجرا شدن اي  قانون رسيدگي به تخلفات افهراد صهنفي توسهع سهازمان تعزيهرات      از زمان الزم -22ماده 

مجلس شوراي اسهالمي و   24/52/5812صوب حكومتي و براسار مجازات اي مقرر در قانون نظام صنفي م

ههاي مفتوحهه در   گهردد. همچنهي  پرونهده   ساير قواني  انجام خواهد گرفت و قواني  مياير ليو و بالاثهر مهي  

هيات اي بدوي و تجديدنظر قانون نظام صنفي از زمان الزم االجهرا شهدن ايه  قهانون بهه سهازمان تعزيهرات        

 حكومتي ارجاع خواهد شد.

تبصره در جل ه علني روز چ ارشنبه مورخ پانزدهم م رماه يك هزارو  51ماده و  22تما بر قانون فوق مش

 به تائيد شوراي نه بان رسيد. 28/1/11سيصدو هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 


