
 یکیقانون تجارت الکترون( ۴۸ماده ) ییاجرا نامهنییآ

 05/02/13۸۴ مصوب

 1 ماده

 :روندیمشروح مربوط به کار م یدر معان ریاصطالحات ز نامهنییآ نیا در

است که  یانجمن ای(: اعم از هر موسسه،شرکت شوندیم دهیپس سازمان نام نیکننده )که از ااز مصرف تیحما یو مدن یقانون یسازمانها -الف

 یستمهایس ،یو واردات یدیکاال و خدمات اعم از تول متیق لیاز قب ییهانهیکننده در زماز مصرف تیآن با هدف حما یدر اجرا ایمطابق قانون 

 .شوندیم ایثبت شده  ایو  جادیا یو خدمات یمصرف یکاالها انیتا مرحله مصرف، ضرر و ز عیبه توز وطمرب

 .کندیکاال و خدمت اقدام م دیبه خر یاشغل حرفه ایجز تجارت  یاست که به منظور یو حقوق یقیشخص اعم از حق کننده: هرمصرف -ب

 .کندیم تیفعال یاحرفه ای یصنف ،یتجار تیاست که بنا به اهل یو حقوق یقی: هر شخص اعم از حقکنندهنیتام -ج

 2 ماده

 تداریمراجع صالح ریسا ای یدر مراجع قضائ تیمبادرت به طرح شکا نامه،نییآ نیشده در ا ینیبشیپ بیو به ترت ریدر موارد ز تواندیم سازمان

 :دینما

 کننده متضرر؛مصرف یبه تقاضا -الف

 اند؛را متحمل شده یکنندگان ضرر مشترکاز مصرف یریتعداد کث کهیکننده درحالچند مصرف ای کی یبه تقاضا -ب

 .یخصوص یشاک یتقاضااقدام مستقل سازمان بدون  -ج

 کننده مقرر در باباز مصرف تیاز قواعد حما کنندهنیتخلف تام جهیاست که در نت یماده شخص نیکننده متضرر در امنظور از مصرف -۱ تبصره

 .خسارت شده است ای بیمتحمل آس ۱۳۸۲مصوب  یو موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنف یکیسوم قانون تجارت الکترون

خود را به سازمان  یهمراه با تقاضانامه،اسناد و مدارک مثبته ادعا دیبایماده م نی)الف(و)ب( ا یاز اشخاص مذکور در بندها کیهر -۲ صرهتب

 .ندینما هیارا

 3 ماده

 کنندهمیو شماره ثبت به تقد خیتار ،یمشتمل بر نام متقاض یدیکنندگان توسط سازمان،ثبت شده و رسشده از جانب مصرفمطرح یدرخواستها

 یدگیرس نییآ فاتیحسب مورد مطابق تشر یقانون ربطیتوسط سازمان در مراجع ذ تیو شکا یدرخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعو

 .بودمراجع مربوط خواهد 

 ۴ ماده

ه طرح ماه نسبت ب کیظرف  یکند و در صورت مقتض فیتکل نییهفته تع کیظرف  شدهافتیدر یهامکلف است نسبت به تقاضانامه سازمان

کننده و مصرف تیمواعد با رضا نیکند.ا هیکننده ارابه درخواست یصورت پاسخ مناسب نیا ری.در غدیربط اقدام نما یذ یدر مراجع قانون تیشکا

 .خواهد بود دیمدماه قابل ت کی یتوسط سازمان داشته باشد برا یشتریب یبه بررس ازیکه موضوع ن یدر صورت زین

 

 5 ماده

 ه،یاقدام کند که حسب مورد ممکن است طراح کاال، سازنده مواد اول یطرف دعو نییو مدارک موجود نسبت تع لیبر اساس دال تواندیم سازمان

 از آنها باشد. یامجموعه ایکننده و فروشنده عرضه دکننده،یتول


