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سخن ناشر
رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  علمی بیش  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب 1388/7/15 
مجلس شوراي اسالمي

 فصل اول: تعاریف
ماده 1- تعاریف

1-1- مصرف کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کاال یا خدمتی 
را خریداری می کند.

2-1- عرضـه کنندگان کـاال و خدمات: به کلیه تولیـدکنندگان، واردکـنندگان، 
توزیع کنندگان، فروشندگان کاال و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای 
آنها  بر  قانون  که شمول  و شرکت هایی  مؤسسات  دستگاه ها،  کلیه  همچنین  و 
مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی 

یا جزئی کاال یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطالق می شود.
3-1- ضمانت نامه کاال یا خدمات: سندی است که تولیدکننده، واردکننده، 
عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کاال و 
خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کاالی فروخته 
شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض 
قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده 

اقدام کند.
4-1- عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است 

که موجب کاهش ارزش اقتصادی کاال یا خدمات گردد:
خدمات  و  کاال  عرضه کنندگان  بین  مواضعه  و  سازش  هرگونه  تبانی:   -1-5
به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کاال و 

خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادالنه بر اساس عرف در معامالت.
6-1- صورت حساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کاال یا خدمات 

انجام گرفته، با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.
با بلیط یا  تبصره- در خـصوص آن دستـه از خدماتی که ارائـه آنها عرفـاً 
قبـض صورت می گیرد، بلیط یا قبض حکم صورت حساب را دارد و در آن، عالوه 
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به  باید  قیمت  محاسبه  نحوه  کمی،  و  کیفی  مشخصات  و  مصرف  اطالعات  بر 
صورت شفاف و ساده درج گردد.

فصل دوم: وظایف عرضه کنندگان کاال و خدمات در قبال حقوق 
مصرف کنندگان

مسؤول  مشترکاً  یا  منفرداً  خدمات،  و  کاال  عرضه کنندگان  کلیه   -2 ماده 
صحت و سالمت کاال و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در 
قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معامالت هستند اگر موضوع 
معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کاال با شرایط تعیین شده، 
مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین 
کند و اگر موضوع معامله جزئی )عین معین( باشد مشتری می تواند معامله را 
فسخ کند یا ارش کاالی معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است 
پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی 

عرضه کننده منتفی است.
و  باشد  کیفیت  عدم  یا  عیب  از  ناشی  وارده  خسارات  چنانچه  تبصره- 
عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، عالوه بر جبران خسارت به مجازات 

مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
قانون  باشد، مشمول همان  دیگر  عناوین مجرمانه  واجد  آنان  اقدام  چنانچه 

خواهند بود.
ماده 3- عرضه کنندگان کاال و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند: 

با  همراه  است  ضمانت  نوع  و  مدت  دربردارنده  که  را  ضمانت نامه ای   -3-1
صورت حساب فروش که در آن قیمت کاال یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج 

شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمایند.
2-3- اطالعات الزم شامل: نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی های مقدم بر مصرف، 

تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. 
دید  معرض  در  فروش  جهت  را  انبار  در  موجود  کاالی  نمونه   -3-3
مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد 
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باید مشخصات کامل کاال را به اطالع مصرف کنندگان برسانند. 
تبصره 1- فروش اجباری یک یا چند نوع کاال یا خدمت به همراه کاال یا 

خدمت دیگر ممنوع می باشد.
تبصره 2- داشتن نشان استاندارد در مورد کاال و خدمات مشمول استاندارد 

اجباری، الزامی است. 
تبصره 3- فهرست انواع کاال و خدمات، نوع اطالعات، نحوه اعالم آن، سقف 
ارزش کاال و خدماتی که نیاز به صدور ضمانت نامه و صورت حساب دارد ظرف 
و  دستگاه ها  وزارتخانه ها،  همکاری  با  و  بازرگانی  وزارت  توسط  ماه  چهار  مدت 

مؤسسات ذی ربط تعیین و اعالم می شود. 
دارویی  اقالم  به  مربوط  فهرست  است  موظف  بازرگانی  وزارت  تبصره 4-   
و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با 

همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعالم نماید. 
ماده 4- کلـیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالهای 
سرمایه ای از جمله خودرو )سنگین یا سبک(، ماشین آالت صنعتی، کشاورزی، 
الکترونیکی، صوتی، تصویری و  و  الکتریکی  لوازم خانگی، مصنوعات  راهسازی، 
تأمین  مجاز،  تعمیرگاه  و  رسمی   نمایندگی  داشتن  به  مکلف  ارتباطی  وسایل 

قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند. 
ماده 5- کلیه عرضه کنندگان کاال و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی 
کاال، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت را 
به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعالم نمایند. 
ماده 6- کلیه دستگاه های دولتی و عمومی ، سازمان ها، شرکت ها، بانک ها، 
نهادها، شهرداری ها و همچنین دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر 
یا تصریح نام است ملزم می باشند در ابتدا کلیه اطالعات الزم درخصوص انجام 

کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  توسط  ماده  این  اجرایی  آیین نامه  تبصره- 
و  تهیه  ماه  ربط حداکثر ظرف مدت شش  با همکاری دستگاه های ذی  کشور 

به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. 
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ماده 7- تبلیغات خالف واقع و ارائه اطالعات نادرست که موجب فریب یا 
اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی 

و برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع می باشد. 
تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیئت 

وزیران خواهد رسید. 
و  کاال  عرضه کنندگان  سوی  از  شرایط  تحمیل  و  تبانی  هرگونه   -8 ماده 
خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، 

جرم محسوب می شود. 

فصل سوم: تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و  سیاست ها  اجرای  مردمی در  مشارکت  ساماندهی  به منظور   -9 ماده 
انجمن های  قانون  این  به موجب  از حقوق مصرف کنندگان،  برنامه های حمایت 
»انجمن«  قانون  این  در  و  می شود  تأسیس  مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت 

خوانده خواهد شد.
تبصره 1- انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی 

مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد.
تبصره 2- در مـرکز استان ها و شهرستان ها انجمن استان و شهرسـتان و 
در تهران عالوه بر انجـمن شهرستـان و استان انجمن ملی حمـایت از حقوق 

مصرف کنندگان نیز تشکیل می گردد.
تبصره 3- حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی 

تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.
ماده 10- اعضای زیر به عنوان شورای عمومی  مؤسس انجمن ملی حمایت از 

حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند:
- وزیر بازرگانی رئیس شورا.

- وزیر دادگستری یا معاون وی.
- وزیر کشور یا معاون وی.
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و  اجتماعی  از کمیسیون  نفر  اسالمی  )یک  از مجلس شورای  نماینده  - دو 
یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسالمی( به عنوان ناظر.
- رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا.

- رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
- رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.

با  قیمت  و  تقاضا  عرضه،  تولید، خدمات،  امور  به  آشنا  و  معتمد  نفر  یک   -
معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.

با معرفی  تقاضا و قیـمت  تولید، خدمات، عرضه،  امـور  به  نفـر آشنا  - یک 
مجمع امور توزیعی.

- سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور.
- یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه.

- رئیس کانون وکالی دادگستری.
و  تصویب  را  انجمن  اساسنامه  است  موظف  انجمن  عمومی  مؤسس  شورای 
و  استانی  ملی،  انجمن های  تشکیل  مردمی  و  مشارکت  برای  را  الزم  تمهیدات 

شهرستانی فراهم کند.
ماده 11- فعالیت های سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع 

می باشد.
ماده 12- وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است:

ارتباط  و  گروهی  رسانه های  طریق  از  مصرف کنندگان  آگاه سازی  1ـ12ـ 
جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی 

عمومی  و تخصصی. 
2ـ12ـ ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه های ذی ربط اجرایی به 

جهت اجرای مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان. 
3-12- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان. 

4-12- ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط در صورت درخواست خواهان.
ماده 13- منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است: 
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1-13- اخـذ کارمزد برای جـبران هزینـه های متقبل  شده پس از استیفاء 
حقوق مصرف کننده از محکوم علیه. 

تبصره- میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد )%5( 
محکوم به استیفاء شده تجاوز کند.

و  بین المللی  مصرف کننده  از حقوق  انجمن های حمایت  2-13- کمک های 
مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد. 

تبلیغات،  انجام  صرف  انجمن  منابع  از   )%10( درصد  ده  حداقل  تبصره- 
انتشار جزوات و نشریات و اطالع رسانی به مصرف کنندگان می شود. 

فصل چهارم: نحوه رسیدگی و حمایت 
ماده 14- به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای 
مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت  انجمن های  مصرف کنندگان،  حقوق  استیفاء 
مذکور  موارد  حدود  در  را  حقوقی  و  حقیقی  افراد  از  واصله  شکایات  می توانند 
در بندهای 2، 3 و 4 ماده 12 این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق 
تعزیرات  سازمان  به  قانونی  رسیدگی  جهت  یا  مشتکی عنه(  و  )شاکی  طرفین 
حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف 
بر  نباشد  مجرمانه  عناوین  واجد  که  مواردی  در  را  نظام صنفی  قانون  مشمول 

اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم الزم را صادر و اجراء نماید.
که  مقرراتی  و  قوانین  سایر  و  قانون  این  مقررات  اجراء  به منظور  ماده 15- 
موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف کننده است، وزارت 
فعالیت  خود  ربط  ذی  سازمان های  بازرسان  طریق  از  است  مکلف  بازرگانی 
در  و  نموده  بازرسی  و  نظارت  را  قانون  این  اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع 
تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی  به سازمان  را  صورت مشاهده تخلف مراتب 

گزارش نماید.
تشخیص  با  مصرف کننده  به  وارده  خسارات  جبران  مسؤولیت   -16 ماده   
و  از خصوصی  اعم  یا حقوقی  عهده شخص حقیقی  به  کننده  رسیدگی  مرجع 
دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. در 
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مورد شرکت های خارجی عالوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران 
مسؤول خواهد بود.

تبصره- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت 
باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیرعامل 

و یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است.
تخلفات  از  را  اشخاص  شکایات  موظفند  صنفی  اتحادیه های   -17 ماده 
واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل وفصل 
نمایند  ارسال  تعزیرات حکومتی  به سازمان  برای رسیدگی  یا  نمایند  اقدام  آن 
نظام  قانون   )52( ماده  موضوع  نظارت  کمیسیون های  بازرسان  و  ناظران  نیز  و 
از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرار داده  صنفی شکایات اشخاص را 
و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی 

فصل پنجم: جریمه ها و مجازات 
ماده 18- چنانچه کاال یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کاال یا 
خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد 
متخلف عالوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار 

برابر خسارت محکوم خواهد شد. 
به  مبادرت  که  تولیدکنندگانی  و  و خدمات  کاال  عرضه کنندگان  ماده 19- 
ورود خسارات  نمایند در صورت  قانون  این   )8( الی   )3( مواد  تخلفات موضوع 
ناشی از مصرف همان کاال و خدمات به مصرف کنندگان عالوه بر جبران خسارت 
وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. 
از  یک  هر  ایفاء  از  خدمات  و  کاال  عرضه کنندگان  که  صورتی  در  تبصره- 
تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با 
تأخیر انجام دهند مکلفند عالوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران 

نمایند.
ماده 20- مراجع ذی صالح رسیدگی کننده می توانند عالوه بر مجازات های 
را  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  یا  قانونی، عرضه کنندگان کاال و خدمات  مقرر 
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به منظور تعمیر و اصالح و رفع عیب  مجبور به جمع آوری کاالهای عرضه شده 
کاالهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند. 

ماده 21- آیین نامه اجرایی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط 
خواهد  وزیران  هیئت  تصویب  به  و  تهیه  دادگستری  و  بازرگانی  وزارتخانه های 

رسید.
افراد  تخلفات  به  رسیدگی  قانون  این  شدن  الزم االجرا  زمان  از   -22 ماده 
صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بر اساس مجازات های مقرر در قانون 
نظام صنفی مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسالمی  و سایر قوانین انجام 

خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بالاثر می  گردد.
همچنین پرونده های مفتوحه در هیئت های بدوی و تجدیدنظر قانون نظام 
صنفی از زمان الزم االجرا شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع 

خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز 
مجلس  هشت  و  هشتاد  و  سیصد  و  یکهزار  ماه  مهر  پانزدهم  مورخ  چهارشنبه 

شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 1388/7/23 به تأیید شورای نگهبان رسید.
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قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو 
مصوب 1386/3/23 مجلس شوراي اسالمي

ماده 1- اصطالحات ذیل در معاني مشروح مربوط به کاربرده مي شود: 
1- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوري تولید داخل یا خارج براي استفاده در 

معابر عمومي براي حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.
2- عرضه کننده: هر شخص حقیقي یا حقوقي که به طور مستقیم یا از طریق 

واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهاي نو تولیدي یا وارداتي خود مي کند.
3- واسطه فروش: هر شخص حقیقي یا حقوقي که با موافقت عرضه کننده 

نسبت به فروش خودروي نو اقدام مي کند.
4- نمایندگي مجاز: هر شخص حقیقي یا حقوقي که با موافقت عرضه کننده 

عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
براي استفاده  را  یا حقوقي که خودرو  5- مصرف کننده: هر شخص حقیقي 

شخصي یا عمومي در اختیار دارد.
فروش  برگه  در  یا  و  واگذاري  قرارداد  در  که  است  مبلغي  بهاي خودرو:   -6

توسط عرضه کننده قید گردیده است.
ماده 2- عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهاي ابالغي در مورد ایمني، 
کیفیت، سالمت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده مي باشد.

تبصره 1- دوره تضمین نمي تواند کمـتر از دو سـال از زمان تحـویل خـودرو 
به مصرف کننده یا کارکردي برابر با چهل هزار کیلومتر )هر کدام زودتر به پایان 

برسد( باشد.
تبصره 2- دوره تعهد، یا دوره تأمین قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد، 

برابر ده سال از زمان تحویل رسمي آخرین خودرو به مصرف کننده مي باشد.
ماده 3- عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا 
عیب )ناشي از طراحي، مونتاژ، تولید، یا حمل( است که در خودرو وجود داشته یا 
در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات 
نافي  یا  خودرو  از  مطلوب  استفاده  مانع  یا  بوده  مغایر  مصرف کننده  به  اعالمي 
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ایمني آن باشد یا موجب کاهش ارزش معامالتي خودرو شود. هزینه رفع نقص یا 
عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده 
و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزینه هاي درمان ناشي از نقص 
یا عیب )که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد( هزینه هاي حمل خودرو به 
تعمیرگاه، تأمین خودروي جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات )چنانچه مدت 
توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد.( برعهده عرضه کننده مي باشد.

تبصره 1- تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا 
نمایندگي مجاز ایفاء مي شود. عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از 
فروش یا نمایندگي هاي مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکي و تأمین آموزش هاي 
بوده و نمي تواند  با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح کشور  الزم متناسب 

مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگي معیني اجبار نماید.
تبصره 2- در صورت بروز اختالف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع 
اختالفي حسب درخواست طرفین ابتدا در هیئت حل اختالف مربوطه، متشکل 
از نماینده عرضه کننده خودرو، کارشناس رسمي دادگستري و کارشناس نیروي 
انتظامي به ریاست کارشناس رسمي دادگستري طرح و رأي الزم با اکثریت آراء 

صادر خواهد شد.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأي صادره، خواسته در دادگاه صالحه 
قابل پیگیري خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو 

ماه انشاء رأي نماید.
ماده 4- چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمني خودرو در طول دوره ضمانت 
پس از سه بار تعمیر همچنان باقي باشد یا در صورتي که نقص یا عیب قطعاتي 
تعمیر  بار  یک  با  و  گردد  اشخاص  جاني  یا  احتمال صدمه جسمي  موجب  که 
برطرف  نشده باشد یا خودرو بیش از سي روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده 
بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروي معیوب 

را با خودروي نو تعویض یا با توافق، بهاي آن را به مصرف کننده مسترد دارد.
تبصره 1- درصورت بروز اختالف بین طرفین، حل وفصل آن از طریق هیئت 

حل  اختالف موضوع تبصره )2( ماده )3( این قانون مي باشد.
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تبصره 2- عرضه کننده حق واگذاري یا استفاده از خودروي مستردشده را 
پیش از رفع عیب ندارد. واگذاري خودروي مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلي 

و با اعالم صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز مي باشد.
تعمیر موظفند هر  نمایندگي مجاز  و  عرضه کننده، واسطه فروش  ماده 5- 
قرار  دوره اي  مختلف  یا خدمات  تعمیر  مورد  موضوع ضمانت،  که خودروي  بار 
مي گیرد، پس از اتمام کار، به صورت مکتوب کلیه عیب ها و نقص هاي اعالمي از 
سوي مصرف کننده، اقدام هاي انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در 

صورت وضعیت ذکر نموده و آنرا تسلیم مصرف کننده نماید.
تبصره-استفاده از قطعات غیراستاندارد یا تأییدنشده توسط عرضه کننده و 

نمایندگي هاي مجاز تعمیر ممنوع مي باشد.
غیرمترقبه  حوادث  دلیل  به  عرضه کننده  تعهدات  انجام  6-چنانچه  ماده 
)غیرقابل پیش بیني و غیرقابل رفع( ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق 

درمي آید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده مي شود.
ماده 7-هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه کننده، واسطه فروش 
با مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشي از تعهداتي که عرضه کننده بر 
به عهده  یا  نماید  بر عهده دارد ساقط  یا ضمانت نامه صادره  قانون و  این  طبق 
واسطه فروش یا هر عنوان دیگري گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و 

بالاثر مي باشد.
و  قرارداد  طرفین  تکالیف  و  حقوق  که  قراردادي  نوع  هر  انعقاد  تبصره- 
مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده )10( قانون مدني و مورد 

مشابه غیرقانوني و از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 8- هرگونه عیب و نقص و خسارات جاني و مالي وارده به مصرف کننده 
و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستم هاي جانبي و یا 
دریافت خدمات خارج از شبکه رسمي و مجاز عرضه کننده، توسط مصرف کننده 
طي دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ گونه حقي 

براي مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمي کند.
صورت  به  را  قانون  این  موضوع  تعهدات  است  مکلف  ماده 9-عرضه کننده 
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کتبي در اوراق ضمانت نامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضي 
موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعالم نماید.

ایجـاد  مـالکـ هاي  مـورد  در  )به ویژه  قانون  این  اجرائي  10-آیین نامه  ماده 
نمایندگي مجاز تعمیر در سطح کشور به ازاء تعداد خودروهاي عرضه شده( ظرف 
به تصویب  و  تهیه شده  تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن  از  ماه  سه 

هیئت وزیران مي رسد.
قانون در  این  اجرای  بر  نظارت  به  معادن مکلف  و  وزارت صنایع  ماده 11- 
به  شش ماهه  ادواري  گزارش  اعالم  و  مصرف کنندگان  حقوق  حفظ  راستاي 

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمي است.
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