
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

  1قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان

 اصالحات و الحاقات بعديبا  51/70/5811مصوب       

 تعاريف   -فصل اول

 تعاريف   -۱ماده 

 .كندي ميهر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كاال يا خدمتي را خريدارمصرف كننده:  -۱-۱

ندگان كنكنندگان، فروشنننندگان كاال و ارا ه وليدكنندگان، واردكنندگان، توزيعبه كليه تعرضههك كنندناك كاو و مدما :       -2-۱

هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و ها، مؤسسات و شركتاي و همچنين كليه دستگاهعم از فني و حرفهخدمات ا

 .شودنمايند اطالق مييا خدمت به مصرف كننده ارا ه مي به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جز ي كاال

ا ي كننده يا تعميركننده هر دستگاه فني به خريداركه توليدكننده، واردكننده، عرضه سندي است نامك كاو يا مدما : ضمانت -3-۱

دهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در كاالي فروخته شنننده يا خدماتي كه ان ام گرديده سنننشاره دهنده كاال و خدمات مي

 .معيوب و يا دستگاه بدون أخذ وجه و يا پرداخت خسارات وارده اقدام كندمشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات 

 .منظور از عيب در اين قانون زياده، نقيصه يا تغيير حالتي است كه موجب كاهش ارزه اقتصادي كاال يا خدمات گرددعيب:  -4-۱

ضه كنندگان كاال و خدمات به منظور افزتباني:  -5-۱ ضعه بين عر سازه و موا ايش قيمت يا كاهش كيشيت يا محدود نمودن هرگونه 

 .توليد يا عرضه كاال و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادالنه بر اساس عرف در معامالت

صات كاال يا خدمات ان ام گرفته با ذكر قيمت، تاريخ و ميزان مورد معامله صورتحساب فروش:    -6-۱ شخ ست كه در آن م سندي ا

 .درج شود

بليط يا قبض حكم صورتحساب را دارد و در . گيردفاً با بليط يا قبض صورت مياز خدماتي كه ارا ه آنها عر در خصوص آن دسته -هتبصر 

 .آن، عالوه بر اطالعات مصرف و مشخصات كيشي و كمي، نحوه محاسبه قيمت بايد به صورت ششاف و ساده درج گردد

 كنندگان  كنندگان كاال و خدمات در قبال حقوق مصرفوظايف عرضه -فصل دوم

ضه -2ماده  ضوابط و كليه عر شده مطابق با  ضه  سالمت كاال و خدمات عر صحت و  سؤول  شتركاً م كنندگان كاال و خدمات، منشرداً يا م

شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معامالت هستند اگر موضوع معامله كلي باشد درصورت وجود عيب يا عدم 

ضوع معاملانطباق ك شنده بايد آن را تأمين كند و اگر مو سالم را مطالبه كند و فرو صرفاً عوض  شتري حق دارد  شده، م شرايط تعيين   هاال با 

شتري مي شد م ست پرداخت جز ي )عين معين( با شنده موظف ا سالم را مطالبه كند و فرو سخ كند يا اره كاالي معيوب و  تواند معامله را ف

  .مله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضه كننده منتشي استكند. درصورت فسخ معا
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 منتشر گردیده است.



 

2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

چنانچه خسارات وارده ناشي از عيب يا عدم كيشيت باشد و عرضه كنندگان به آن آگاهي داشته باشند، عالوه بر جبران خسارت  -هتبصر 

  .به م ازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد

 .م رمانه ديگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بودچنانچه اقدام آنان واجد عناوين 

  :كنندگان كاال و خدمات و توليدكنندگان مكلشندعرضه -3ماده 

ساب فروه كه در آن قيمت كاال يا اجرت خدمات و  اي را كه درضمانت نامه -1-3 صورتح ست همراه با  ضمانت ا بردارنده مدت و نوع 

 .دگان ارا ه نمايندكننتاريخ عرضه درج شده باشد به مصرف

صرف -2-3 صرف را در اختيار م ضاي م صرف، تاريخ توليد و انق شامل: نوع، كيشيت، كميت، آگاهي هاي مقدم بر م  كنندگاناطالعات الزم 

 .قرار دهند

فروشنننگاه كنندگان قرار دهند و چنانچه امكان نمايش آنها در كاالي موجود در انبار را جهت فروه در معرض ديد مصنننرفنمونه  -3-3

 د.رساننكنندگان بوجود ندارد بايد مشخصات كامل كاال را به اطالع مصرف

  .باشدفروه اجباري يك يا چند نوع كاال يا خدمت به همراه كاال يا خدمت ديگر ممنوع مي -۱تبصره 

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

ص  نامه و  فهرسننت انواع كاال و خدمات، نوع اطالعات، نحوه اعالم آن، سننقف ارزه كاال و خدماتي كه نياز به صنندور ضننمانت -3ره تب

ربط تعيين ها و مؤسسات ذيها، دستگاهو با همكاري وزارتخانه 1صورتحساب دارد ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت صنعت، معدن و ت ارت

 .شودو اعالم مي

صره   صالحي   وزارت صنننعت، معدن و ت ارت  -4تب موظف اسننت فهرسننت مربو  به اقالم دارويي و ت هيزات پزشننكي ( 80/84/08)ا

 .  واحدهاي خدمات پزشكي اعم از تشخيصي و درماني را با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزه پزشكي تهيه و اعالم نمايد

ضه -4ماده  سرمايه ان وكنندگان اعم از توليدكنندگكليه عر شينواردكنندگان كاالهاي  سبك (، ما سنگين يا  الت آاي از جمله خودرو )

شتن نمايندگي صنعتي، كشاورزي، راه صويري و وسايل ارتباطي مكلف به دا سازي، لوازم خانگي، مصنوعات الكتريكي و الكترونيكي، صوتي، ت

  .باشندبعد از فروه مي ه سرويس و خدمات رسمي و تعميرگاه م از، تأمين قطعات يدكي و ارا

صب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كاال كليه عرضه -5ماده  صاق برچسب روي كاال، يا ن كنندگان كاال و خدمات مكلشند با ال

  .اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعالم نماينديا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه

                                                           
 مجلس شورای اسالمی: 71/78/1837مصوب  و صنعت، معدن و تجارت قانون تشكیل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعیاصالح به موجب  - 1

 قانون تشكیل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت

معادن و بازرگانی به ترتیب دو وزارتخانه تعاون، كار و ماده واحده ـ به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، كار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی و دو وزارتخانه صنایع و 
ها و وزیران یادشده بوده است به دو وزارتخانه جدید و وزیران آنها شود و كلیه وظایف و اختیاراتی كه طبق قوانین برعهده وزارتخانهرفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت تشكیل می

 د... گردمنتقل می

 .شودهای یادشده و وزیران آنها به ترتیب وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزیـران آنها جایگزین مینین به جای وزارتخانهـ در كلیه قوا8تبصره 
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3                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

هايي كه شمول قانون ها و همچنين دستگاهها، نهادها، شهرداريها، بانكها، شركتهاي دولتي و عمومي، سازمانكليه دستگاه -6ماده 

ستل ست ملزم ميبر آنها م صريح نام ا صوص ان ام كار و ارا ه خدمت را در اختيار مراجعان زم ذكر يا ت شند در ابتدا كليه اطالعات الزم در خ با

  .قرار دهند

ربط حداكثر ظرف مدت شش هاي ذيريزي كشور با همكاري دستگاهاده توسط سازمان مديريت و برنامهي اين مينامه اجراآيين -تبصره 

 د.به تصويب هيأت وزيران خواهد رسي ماه تهيه و

صرف كننده از جمله ا -۷ماده  شتباه م ست كه موجب فريب يا ا سايل ارتبليغات خالف واقع و ارا ه اطالعات نادر تبا  جمعي، ز طريق و

  .باشدهاي تبليغاتي شود، ممنوع ميهاي گروهي و برگهرسانه

با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  (80/84/08)اصالحي   ي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و ت ارتينامه اجراآيين -تبصره 

 .حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

هرگونه تباني و تحميل شننرايط از سننوي عرضننه كنندگان كاال و خدمات، كه موجب كاهش عرضننه يا پايين آوردن كيشيت، يا  -0ماده 

  .شودافزايش قيمت شود، جرم محسوب مي

 كنندگانهاي حمايت از حقوق مصرفتشكيل انجمن -فصل سوم

شاركت مردمي در اجرا -0ماده  ساماندهي م ست ءبه منظور  صرفهها و برنامسيا نندگان، به موجب اين قانون كهاي حمايت از حقوق م

  .خوانده خواهد شد« ان من»شود و در اين قانون كنندگان تأسيس ميهاي حمايت از حقوق مصرفان من

صنعت، معدن و  -۱تبصره   شد كه پس از ثبت در وزارت  ستقل مي با شخصيت حقوقي م شكل غيرانتشاعي، غيردولتي و داراي  ان من ت

 .يابدرسميت مي (80/84/08)اصالحي ت ارت 

صره   ستان -2تب ستان در مركز ا شهر ستان ان من ملي  ها و  ستان و ا شهر ستان و در تهران عالوه بر ان من  شهر ستان و  ها ان من ا

  .گرددكنندگان نيز تشكيل ميحقوق مصرف يت ازحما

  .جغرافيايي تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است ههاي استان و شهرستان تابع حوزحوزه فعاليت ان من -3تبصره 

اعضنناي زير به عنوان شننوراي عمومي مؤسننس ان من ملي حمايت از حقوق مصننرف كنندگان و براي مدت دو سننال تعيين  -۱8ماده 

  :شوندمي

 .يس شوراير( 80/84/08)اصالحي وزير صنعت، معدن و ت ارت  -

 .وزير دادگستري يا معاون وي -

 .وزير كشور يا معاون وي -

دو نماينده از م لس شوراي اسالمي )يك نشر از كميسيون اجتماعي و يك نشر از كميسيون اقتصادي به انتخاب م لس شوراي اسالمي(  -

  .به عنوان ناظر



 

4                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

  .يس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به عنوان دبير شوراير -

  .يس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانير -

  .يس سازمان نظام پزشكي كشورير  -

  .يك نشر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي م مع امور صنشي توليدي -

  .به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي م مع امور توزيعييك نشر آشنا  -

  .سه نشر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزير كشور -

  .يس قوه قضا يهييك نشر به انتخاب ر -

  .يس كانون وكالي دادگستريير -

صويب و تمهيدات ال سنامه ان من را ت سا ست ا شكيل ان من هاي شوراي عمومي مؤسس ان من موظف ا شاركت مردمي و ت زم را براي م

   .ملي، استاني و شهرستاني فراهم كند

  .باشدها ممنوع ميت اري و انتشاعي توسط اين ان من هاي سياسي،فعاليت -۱۱ماده 

  :ها به شرح ذيل استوظايف و اختيارات ان من -۱2ماده 

صرف -1-12 سازي م سانهآگاه  شريه، برگزگروهي و ارتبا هاي كنندگان از طريق ر شار ن شكيل جمعي، انت صاحبه و همايش و ت اري م

 .هاي آموزشي عمومي و تخصصيدوره

 ن.كنندگامقررات امور مربو  به حقوق مصرف مؤثر اي به جهت اجريربط اجراهاي ذيارا ه نظريات مشورتي و همكاري با دستگاه -2-12

 ن.كنندگااي و حقوقي به مصرفبررسي شكايات و ارا ه خدمات مشاوره -3-12

 ن.رخواست خواهاربط درصورت دارجاع دعاوي به مراجع ذي -4-12

  :ها به شرح زير استمنابع مالي ان من -۱3ماده 

 .عليهكننده از محكومٌقبل شده پس از استيشاء حقوق مصرفهاي متاخذ كارمزد براي جبران هزينه -1-13

  .به استيشاء شده ت اوز كند ( محكوم%5خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد )ميزان كارمزد ان ام  -تبصره

 .كننده بين المللي و مردمي كه در راستاي اهداف ان من باشدهاي حمايت از حقوق مصرفهاي ان منكمك -2-۱3

صره  صد ) -تب شريات و%11حداقل ده در شار جزوات و ن صرف ان ام تبليغات، انت صرف كنندگان  ( از منابع ان من  ساني به م اطالع ر

  .شودمي
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 نحوه رسيدگي و حمايت   -فصل چهارم

 1نسخ شد. -۱4ماده 

 2نسخ شد. -۱5ماده 

سؤ -۱6ماده  صرفم سارات وارده به م سيدگيوليت جبران خ شخيص مرجع ر شخص حقيقي يكننده با ت ا حقوقي اعم از كننده به عهده 

ضرار به خصوصي و دولتي مي شد كه موجب ورود خسارت و ا ست. دركننده مصرفبا شركت شده ا شركت مادر، مورد  هاي خارجي عالوه بر 

  .شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسؤول خواهد بود

صره  سؤوليت  -تب شود ولي م شخص حقوقي پرداخت  سارت بايد از اموال  شد خ شخاص حقوقي با در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه ا

 .ايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسؤول شخص حقوقي استجز

 3نسخ شد. -۱۷ماده 

 جريمه ها و مجازات   -فصل پنجم

ضهچنانچه ك -۱0ماده  سط عر شده تو ضه  ساراتي به اال يا خدمات عر سطه آن عيب، خ شد و به وا كنندگان كاال يا خدمات معيوب با

 4.ت به پرداخت جزاي نقدي حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شدوارد گردد متخلف عالوه بر جبران خساراكننده مصرف

                                                           
 مجلس شورای اسالمی نسخ شد: 13/70/1833مصوب  رصنفی كشو قانون اصالح قانون نظام 13به موجب ماده  -1

ات واصله از كنندگان می توانند شكایهای حمایت از حقوق مصرفكنندگان، انجمنبه منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرفپیشین:  18ماده 
عنه( یا جهت رسیدگی قانونی ( این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین )شاكی و مشتكی13ماده ) (18)( و 8(، )3افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذكور در بندهای )

ف است شكایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی كه واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین سازمان مذكور موظ .به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع نمایند
  .و مقررات مربوطه رسیدگی و حكم الزم را صادر و اجرا نماید

 مجلس شورای اسالمی نسخ شد: 13/70/1833مصوب  رصالح قانون نظام صنفی كشوقانون ا 13به موجب ماده  -3
جارت صنعت، معدن و ت به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی كه موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف كننده است، وزارتپیشین:  11ماده 

ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان مانهای ذیمكلف است از طریق بازرسان ساز
 .تعزیرات حكومتی جهت رسیدگی گزارش نماید

 مجلس شورای اسالمی نسخ شد: 13/70/1833مصوب  راصالح قانون نظام صنفی كشو قانون 13به موجب ماده  -8
ند یا برای نمایاتحادیه های صنفی موظفند شكایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام پیشین:  10ماده 

( قانون نظام صنفی شكایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی 13ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان كمیسیون های نظارت موضوع ماده ) رسیدگی به سازمان تعزیرات حكومتی
  .مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال نمایند

با فرض اینكه رسیدگی به اختالفات ناشی از قراردادهای مدنی قطعاً در صالحیت رسیدگی محاكم قضایی :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 33/11/1831مورخ  8718رای شماره  - 8
كنندگان كاال شده توسط عرضهچنانچه كاال یا خدمات عرضه 1811/0/11كنندگان مصوب قانون حمایت از حقوق مصرف 11 شده باشند، نظر به اینكه بر اساس مادهاست مگر اینكه استثناء

ه قرینه اما ب ،كننده وارد گردد متخلف محكوم خواهد شد. این ماده هر چند مرجع صالح به رسیدگی را تصریح نكرده استیا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف
صریح به صالحیت ت 10/70/1837 نامه اجرایی قانون اخیرالذكر نیز مصوبآیین 38اند و ماده كنندگان( مشمول قانون تعزیرات حكومتی بوده شده توسط عرضهعبارات )كاال یا خدمات عرضه

ا احراز صالحیت اند اما یک شعبه ببودهزیرات رسیدگی شعب تعزیرات حكومتی به موضوعات مذكور نموده است، بنابراین با فرض اینكه منشاء قراردادهای منعقده، عناوین مذكور در قانون تع
ینكه رض محرز بوده و با عنایت بر ارسیدگی اداره تعزیرات حكومتی حكم به رد شكایت و شعبه دیگر با نفی صالحیت آن اداره حكم به ورود شكایت و نقض رأی صادره كرده است تعا

ـ 3173307371871008بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  18انون تعزیرات حـكومتی است، رأی شعبه های مطروحـه عناوین مـذكور در قمنشاء قراردادهای مـوضوع پرونده
شده و اداره تعزیرات را صالح به رسیدگی تشخیص داده است صحیح و تأیید 1830/8/13ـ 1813تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  30كه به موجب رأی شعبه  1831/0/37

 وافق مقررات قانونی است.م
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6                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

ضه -۱0ماده  ضوع مواد )عر صورت 8( الي )3كنندگان كاال و خدمات و توليدكنندگاني كه مبادرت به تخلشات مو ( اين قانون نمايند در 

شي از مصرف همان كاال و خدمات به مصرف كنندگان عالوه  بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي حداكثر معادل دو برابر ورود خسارات نا

  .خسارت وارده محكوم خواهند شد

كنندگان كاال و خدمات از ايشاء هر يك از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري كرده و يا آن را به صورت تي كه عرضهدر صور -تبصره

 1.ام كامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمايندخير ان ام دهند مكلشند عالوه بر ان اناقص و يا با ت

ان و گكنندگان كاال و خدمات يا توليدكنندهاي مقرر قانوني، عرضهكننده مي توانند عالوه بر م ازاتصالح رسيدگيمراجع ذي -28ماده 

شندگان را م بور به جمع صالح و رفع عيب كاالهاي فرو شده به منظور تعمير و ا ضه  شده آوري كاالهاي عر ضه  شده يا خدمات عر فروخته 

  .نمايند

سه ماه توينامه اجراآيين -2۱ماده  و  (80/84/08)اصالحي  هاي صنعت، معدن و ت ارت سط وزارتخانهي مربو  به اين قانون ظرف مدت 

 .دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

 2نسخ شد. -۲۲ماده 

هزار و سيصد و هشتاد و  و پانزده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يك قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده

  .ييد شوراي نگهبان رسيدابه ت 10/1388/ 23هشت م لس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 علي الريجاني -يس مجلس شوراي اسالمي ير

 

                                                           
كنندگان مقرر شده عرضه 1811 سال مصوب كنندگانمصرف حقوق از حمایت قانون 13 ماده : مطابقهیأت عمومی دیوان عدالت اداری 11/11/1833مورخ  1838الی  1837شماره رأی  - 1

 این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان كاال و خدمات به مصرف كنندگان عالوه بر 1الی  8كاال و خدمات و تولید كنندگانی كه مبادرت به تخلّفات موضوع مواد 
 نامه اجرایی قانون بر عهده هیأت وزیران محول شدههمین قانون، تصویب آیین 31جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهند شد. در ماده 

هیأت وزیران( رسیدگی به تخلفات موضوع  1837؍3؍3-هـ81881ت؍108307 شماره نامه تصویب موضوع) گانكنندمصرف حقوق از حمایت قانون آیین نامه اجرایی 38است و در ماده 

 و قوانین اساس بر و حكومتی تعزیرات ادارات توسط تخلّف، ارتكاب از ناشی مالی خسارات به رسیدگی همچنین و باشد مجرمانه عنوان واجد كه مواردی در جز صنفی نظام قانون قانون و

 ماده لهجم از كنندگانمصرف حقوق از حمایت قانون در منصوص موارد از غیر در «قراردادی تعهد ایفاء عدم»: اوالً گیرد. نظر به اینكهرات حاكم بر سازمان تعزیرات حكومتی انجام میمقر

 8وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن در صالحیت تعزیرات حكومتی است، از جمله تخلّفات موضوع مواد  1831؍11؍1-8718همان قانون كه در رأی شماره  11

: اًثانی و ندارد را «عدم ایفاء تعهد قراردادی»دگی به دعوای شود و سازمان تعزیرات حكومتی شایستگی رسیمحسوب نمی 1811 سال مصوب كنندگان مصرف حقوق از حمایت قانون 1الی 

 ریدارخ قبال در خود تعهدات از یک هر ایفاء از خدمات و كاال كنندگان عرضه كه صورتی در» قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان مبنی بر اینكه: 13 ماده تبصره در مقرر حكم لحاظ با
مـوضوع واجـد جنبه مـدنی است و تخلّف قابل تعقیب « دنماین جبران را وارده خسارت تعهد، كامل انجام بر عالوه مكلفند دهند انجام تأخیر با یا و ناقص صورت به را آن یا و كرده خودداری

رسیدگی  1803؍0؍37-130و  1803؍8؍13-181، 1801؍3؍33-88شود و به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره در تعزیرات حكومتی محسوب نمی
های عمومی حقوقی است مگر اینكه خالف آن محرز باشد و در موارد تردید باید به قدر متیقن اكتفا كرد. بنابر مراتب آراء شعب به دعاوی با منشاء قرارداد در صالحیت و شایستگی دادگاه

را ندارند « دادیقرار تعهدات ایفاء عدم »صادر شده با این استدالل كه شعب تعزیرات حكومتی شایستگی رسیدگی به دعوای  دیوان عدالت اداری كه بر نقض آراء شعب تعزیرات حكومتی
 در حدی كه متضمن استدالل فوق الذكر باشد صحیح وموافق مقررات است.

 مجلس شورای اسالمی نسخ شد: 13/70/1833مصوب  رقانون اصالح قانون نظام صنفی كشو 13به موجب ماده  -3
 /38 ظام صنفی مصوباز زمان الزم االجرا شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حكومتی و بر اساس مجازات های مقرر در قانون نپیشین:  33ماده 

  .گردداسالمی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بالاثر میمجلس شورای  13/1813
  .االجرا شدن این قانون به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع خواهد شدهای بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی از زمان الزمهای مفتوحه در هیأتهمچنین پرونده
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