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و مقررات  ايران/ قوانين

 چكيده

در كننده با بهره حقوق مصرفحمايت از گيري از اسـتانداردها

و صادرات حوزه هاي مختلف صنعـت، توليد داخلي، توزيع، واردات

و  و همچنـين مبـادالت بازرگـاني اهميـت دارد و خدمات كاالها

هـاي ذكـر شـده توان براي استفاده از انواع استاندارد در حوزه مي

ي به فوايد استانداردسازي لزوم دستياب. منافع گوناگوني را برشمرد

و بين براي مصرف المللي موجب شده اسـت كنندگان، اقتصاد ملي

و خدمات در قوانين  و ارتقاي كيفيت كاالها تا رعايت استانداردها

و مقررات سـازمان جهـاني تجـارت-اقتصادي بازرگاني كشورها

گ  و.رديـ مورد توجـه قـرار مقـررات مربـوط بـه رعايـت قـوانين

و فرآينددر هاي اجباري استاندارد و مصـرف كاالهـا توليد، توزيع

هاي اجرايي راجع به تخلفات مربوط بـهو اعمال ضمانتخدمات 

و ايمني استاندارد در  ازو كننـدگان مصرفحفظ سالمت حمايـت

ميحقوق  با توجه به اهميـت اسـتيفاي. كند آنان نقش مهمي ايفا

و خـدمات در ديده از مصرف كاال كنندگان زيان حقوق مصرف هـا

ايـن،اسـتانداردهاي اجبـاري پي نقض الزامات قانوني مربوط بـه 

و مراجـع مقاله به مطالعه درباره مواد قانوني راجـع بـه اسـتاندارد

در ايران اختصـاص يافتـه رسيدگي به دعاوي مربوط به استاندارد

استفاده براي دهدمي هاي حاصل از اين مطالعه نشان يافته. است

مازمطلــوب  ــوانين ــق ــوط ب حمايــت از در جهــته اســتاندارد رب

اصالحاتي در قوانين مزبـور انجـام ضرورت داردكنندگان مصرف

.شود

 مقدمه

و يـ توليبـراييهـاو شـاخصن ضـوابطييلزوم تع د كاالهـا

و توسعه علميبا ارتقاها بنگاههايتيفعاليابيارز فنيسطح يو

بـه عنـوانياردسـازو استاند قـرار گرفـت مورد توجـه در جوامع
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ت يـ اهم. افـتيمختلف رواج هاي در عرصهاي حائز اهميت مقوله

ويدات داخلـيـت توليفيكيدر ارتقاينقش استانداردساز كشـور

در تــا شــد كننــدگان موجــب مصــرفبهبــود ســطح رفــاه 

و قانو هاي، برنامهيكل هاييارذتگاسيس دريذارنگتوسعه كشور

هاي اسـتاندارد رعايـتيو فرهنگي، اجتماعياقتصادهاي عرصه

يتوجهيب.مورد توجه قرار گيرد مصوب به عنوان الزامات قانوني

ـ به رعا از يـ موردنيكاالهـا انـواع بـه مربـوطيت اسـتانداردها ي

آس كنندگان مصرف يمالخساراتوي، روانيجسمهايبيهمواره

و در مــوارد مــي از مــردم وارديهــاي بــه گــروه يامــدهايپيآورد

زيمخاطرات ناش ر استيناپذ بار جبرانانياز مصرف محصوالت

و آسيبو آنيضاها نمها عات حاصل از دريرا افتيتوان صرفاً با

ن ضرورتيبنابرا. دانستخسارت از اشخاص متخلف قابل جبران 

هاي متداول در زمينه حمايت از حقـوق شيوهاز گيري بهرهدارد با

ــده مصــرف ــه،كنن ــه اجــراياز جمل ــررات راجــع ب و مق ــوانين ق

و  آن انجام اصالحات الزماستانداردها كننـدگان از مصـرف هـا در

 مباحـث كلـي راجـع بـهبه مقالهاين بخش نخست. حمايت شود

و مقررات مـرتبط بـا. استهاختصاص يافتموضوع سپس قوانين

و  و مواد قانوني راجع به صالحيت استاندارد استانداردسازي كاالها

ر و ضـمانت اجـراي سيدگي مراجع به دعاوي مربوط به استاندارد

و در   پايــانجعــل نشــان اســتاندارد مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه

.ارائه شده استها توصيهو بندي جمع

 طرح موضوع.1

مفهوم كلي استاندارد قاعده، اصل، مقياس يا سـطح تصـويب

و هر معياري است كه توسط مراجـع صـالح  بـه ول يـا مسـئ شده

انواع اين مقايسه درباره. عنوان مبنايي براي مقايسه پذيرفته شود

و خدمات، عملكردها يا سامانه صـورت با يكـديگرها مواد، كاالها

و ضوابطي مشترك بـراي بهره. گيرد مي گيري از معيارهايي واحد

و  توليد كاالها به منظور دستيابي به سطح قابل قبـولي از كيفيـت

مـورد توجـه قـرار با استفاده از توليـد انبـوه ايمني در محصوالت

نيزت ناشي از مصرف كاالهااخسارزيرا در پي توليد انبوه. گرفت

رو. يافت افزايش و مخاطرات حاصلها براي كاهش آسيباز اين

ــالش ــا ت ــاالن دهــي شــده ســازمانهــاي از كااله  از ســوي فع

د پـذير ماننـ اقشـار آسـيب صورت گرفت تا اجتماعي هاي جنبش

و گروه و كودكان در برابـر كننـده مختلـف مصـرف هاي كارگران

و خـدمات مـورد فرآيندمخاطرات ناشي از  و مصرف كاالها توليد

از.دحمايت قرار گيرن بهها اين تالش ثمراتيكي توجه روزافزون

و استانداردسازي بوده اسـتها مقوله اهميـت. يي به نام استاندارد

وها برنامهدراست موضوع استاندارد استاندارد سازي موجب شده

چنانكـه. نيز مورد توجه قرار گيـرد كشور كالنهاييذارگاستيس

بـه 1379از مواد قانون برنامه سوم توسعه كشور مصوب شماري 

بيفنيت استانداردهايرعالزوم  در.اسـت پرداختـهيالمللـنيو

وياجتمـاع،يمواد گوناگون قانون برنامه چهارم توسـعه اقتصـاد

ــز 1383مصــوب كشــوريفرهنگــ درينقــش استانداردســاز ني

و مقرراتــهــاي عرصــه بــه راجــعيمختلــف مــورد توجــه بــوده

ايت استانداردهايو رعاياستانداردساز ن قـانون وجـوديمعتبر در

ـ هاي استيس3افزون بر متن قانون مزبور، بند. دارد برنامـهيكل

ن »ديـت توليـفيكيبـه ارتقـا اهتمـام«ز با عبارتيچهارم توسعه

ك ازيكـيرا بـه عنـوانيدات داخليت توليفيتالش جهت بهبود

ـ هاي استيس ازيكـي.ن برنامـه مشـخص نمـوده اسـتيـايكل

كاالها وجـود سـطحيموضوعات قابل توجه درباره استانداردساز

كيقابل قبول ن توجـهيبنابرا. است مورد نظريت در كاالهايفياز

كيتولتيفيكيبه ارتقا و بهبود مداوم يت محصوالت اقـداميفيد

د يـ توليمربوطه بـه كاالهـايسطح استانداردهايدر جهت ارتقا

ن ميشده در داخل كشور آن.ديآيز به شمار مـاده)و(بنـد افزو بر

مقرر داشـته 1389 مصوب قانون برنامه پنجم توسعه كشور 234

دويكليها استيسياست كه در راستا لـت مكلـف برنامه پنجم

اياست در اجرا پايعمل نماين قانون به نحويمفاد انيـد كه تا

مليبرنامه پنجم توسعه تقو ازيكـيبه عنـوانيت نظام استاندارد

ايابيدستيبرا. ابدياهداف برنامه تحقق درين هدف اقداماتيبه

زميكي. كشور انجام شده است نه توسعهياز اقدامات قابل ذكر در

در كشور تدوين سند ملـي استانداردسـازي توسـطياستاندارد مل

اقـدام ديگـر انتـزاع موسسـه]1[.سازمان ملـي اسـتاندارد اسـت 

و  و تحقيقـات صـنعتي ايـران از وزارت صـنعت، معـدن استاندارد

و تغيير نام آن به سازمان مل ايتجارت ران بـه عنـوانياستاندارد

ر استمستقل سازماني  ليـت فعاياسـت جمهـوريكه تحت نظـر
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]2[. كند مي

و فني و كاالهاي استاندارد با توجه به معيارهاي علمي توليـد

و حـداقل ايمنـي الزم،مناسـب هـاي از ويژگـي،شوند عرضه مي

و كننـدگان تأمين انتظارات مصرف برايقابل قبول سطح كيفيت

و بهبود سطح رفاه آنان بر.برخوردارندحفظ سالمت بـاآن افزون

و خريداري شدهساير كاالهاي تول بـراي.هسـتند سـازگار نيـز يد

و مطابقت كاالها با مشخصات مورد نظـر هاي تعيين ويژگي ، مواد

و اسـناد مربـوط بـه انـواع اسـتاندارد و شرايطي در متون الزامات

ا اما. شودميعيينت و اجـراي نـواع راجـع بـه متـون اسـتانداردها

بتانك استاندارد :است توجهقابل شرح زيرهي

و مندرجات زيـر را دربـر مـي استانداردها.1 : گيرنـد موضوعات

و رهنمودهاي متـداول، مشخصـات كلـي يـا قواعد، شرايط

و هـاي، شـيوه هـا تفصيلي محصوالت، خدمات، آيين توليـد

.مديريتهاي عملكرد سيستم

وها توصيهاستانداردها.2 يي هستند كه با استفاده از اطالعـات

و نتـايج جديـدترين موجـود در جوامـع بشـ هـاي تجربه ري

و فني براي دسـتيابي دولـت  و مطالعات علمي ، هـا تحقيقات

آن كنندگانو مصرفها بنگاه از سـويها به منافع حاصل از

و شناسايي شده در زمينه تدوين استاندارد ارائـه معتبرمراجع 

.شوند مي

بي،استانداردها در زمان تدوين خود در كشورهاي مورد نظر.3

و،مقرراتي داشته باشند قابل اجـرا آنكه جنبه تكـرار شـونده

رو. اختياري هستند متون استانداردها نصوص قـانوني از اين

زيرا اسـتانداردها توسـط مؤسسـات ملـي. آيند به شمار نمي

اندركار المللي دست يا بيناي منطقههاي استاندارد يا سازمان

]3[. شونديم تدوين،در زمينه استاندارد كه قانونگذار نيستند

اما در صورتي كه مطابقـت بـا اسـتانداردها در قراردادهـا يـا

به عنوان يكـي از شـرايط مـورد منعقد شدههاي موافقتنامه

گنجانـده شـود، يـا هاي قرارداد يـا موافقتنامـه طرفتوافق 

مصوب مراجـع استانداردهاي خاصي صريحاً بر اساس قانون 

آي الزامـي االجـرا يا مقـررات الزم قانونگذاري  نـد، بـه شـمار

م .ر قانوناً اجباري خواهند بودزبواستانداردهاي

دريكي از اهداف تدوين استانداردها حمايـت از حقـوق عمده

و وضـعيت كننـدگان مقايسه وضعيت عرضـه. كننده است مصرف

از مـي با يكديگر نشان كنندگان مصرف دهـد كـه ايـن دو گـروه

و اطالع قدرت چانه . مند نيستند ات يكساني بهرهزني، وسع مالي

و از قدرت چانـه كنندگان بلكه عرضه و وسـع مـالي بـاالتر زنـي

آن فرآينـد اطالعات تخصصي مربوط به كاالها مانند  و هـا توليـد

و عناصر تشكيل دهنده كاالها، عيـوب احتمـالي موجـود در اجزا

آن محصوالت وهاو مخاطرات ناشي از مصرف برخوردار هسـتند

از مـي نيافتـه در كشورهاي توسعهخصوص به تواننـد بـا اسـتفاده

و از قبيل اقداماتي و مضر عرضه كاالهاي نامرغوب، غيراستاندارد

و جعل كاالها كيفيت درباره كننده يا گمراه ارائه اطالعات نادرست

از ايـن.را تضييع نماينـد كنندگان حقوق مصرفعالمت استاندارد

و خـدمات بـا اسـتفاده از كننـدگان كاال رو حمايت از مصـرف  هـا

و اجراي قوانين حمايت شيوه و اقدامات مختلف، ازجمله تدوين ها

در از حقوق مصرف و مقررات مربوط به اسـتاندارد اجبـاري كننده

.دنيا متداول شده است

و اسناد منتشر.2 تعريف استاندارد در متون قانوني

 شده در كشور

و متون استانداردها ي ملي ايران راجـع بـه در نصوص قانوني

تعريف نخسـت اسـتاندارد در بنـد.استاندارد دو تعريف وجود دارد

قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد2الف ماده 

ايـن بنـد. ذكر شده است 1349و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 

اسـتاندارد برحسـب": استاندارد را به شرح زير تعريف كرده اسـت 

و مـورد  عبــارت اســت از تعيــين تمـام يــا برخــي از خصوصــيات

مشخصات هر فرآورده از قبيل نـوع، جـنس، منشـأ، مـواد اوليـه، 

دهنده، تركيب، ساخت، نحوه استفاده، طرز نصـب، تشكيلياجزا

كيفيت، كميت، شكل، رنـگ، وضـع ظـاهري، وزن، ابعـاد، عيـار، 

و گـذاري، روش آزمـايشو عالمـت بنـدي ايمني، چگونگي بسته

و همچنين يكنواخت كردن اوراق اداري، اس و مـالي ناد بازرگـاني

".امثال آن

توان پـيمي به كار رفته در عبارت مزبورهاي با توجه به واژه

مورد نظـر هاي يي از ويژگيها برد كه در اين عبارت، با ذكر نمونه
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مشـمول هـايو فعاليـت هـا نسبت به برخي از كاالهـا، فـرآورده

شـماري از اقـدامات مربـوط بـه موضـوع اسـتاندارد، استاندارد يا 

.تعريفي كلي از استاندارد ارائه شده است

اسـتاندارد موسسـه در يكي از مدارك منتشـر شـده از سـوي

اايران  بـا عنـوان 5:1386ستاندارد ملي ايران شـماره موسوم به

و شـيوه نگـارش اسـتانداردهاي ملـي" مقررات مربوط به ساختار

: ديگري از استاندارد به شرح زير ذكر شده استتعريف"ايران

و مصوب يك نهاد شناخته شده كـه« مدرك حاصل از اجماع

معـين، قواعـد،اي با هدف دستيابي به حد بهينـه نظـم در زمينـه 

يـا نتـايج آنهـا بـرايها يي را براي فعاليتها رهنمودها يا ويژگي

و مكرر ارائه ]4[».دهدمي كاربردهاي معمول

:به تعريف ذكر شده نكات زير قابل توجه استراجع

است كـه مقصود از استاندارد در اين تعريف مدرك مشخصي-1

.توسط يك نهاد شناخته شده ارائه گردد

. شـود مـي مدرك مزبور با اتفاق نظر اعضاي يك نهـاد تهيـه-2

بنابراين وجود اجماع درباره اسـتاندارد تـدوين شـده ضـرورت

.دارد

دراي مـدرك تحقـق يـافتن حـد بهينـه هدف ايـن-3 از نظـم

.است يا موضوع استاندارد معيناي زمينه

مشخصي براي هاي در اين مدرك قواعد، رهنمودها يا ويژگي-4

.ارائه شده است هاي مورد نظر فعاليتيا نتايجها فعاليت

بنـابراين.شـوندمي استانداردها براي كاربردهاي معمول ارائه-5

.كابردهاي غيرمعمول در استانداردها مورد توجه نيست

از ايـن.دنشـومي استانداردها به منظور كاربردهاي مكرر ارائه-6

رو تكرار پذير بودن استفاده از استانداردهاي مـدون ضـرورت 

.دارد

ذكـر دهـد تعريـفمي در بندهاي مزبور نشانمندرج مطالب

بـه مـتن بلكـه. گيـرد دربـر نمـي را نوع خاصي از استاندارد شده

وشود،مي استاندارد كه به صورت يك مدرك ارائه مرجع پرداخته

تصويب استاندارد، نحوه تهيـه، هـدف اسـتاندارد، محتـواي كلـي 

و نحوه كاربرد آن را نيز مشخص كرده است .استاندارد

و و كلمات ذكر شـده در دو تعريـف مزبـور با بررسي محورها

آن تنوع موضوعاتي يابد،مي تحققها كه استاندارد بودن نسبت به

و ارائه تعريفـي  ارائه تعاريف مختلف از استاندارد قابل توجيه است

و همه موضوعات، حـوزه  و شامل باشد و هـا از استاندارد كه جامع

از. پذير نيسـت استاندارد را در بر گيرد، امكان مشمولهاي فعاليت

دارد را با توجه به موضوع آن تعريف توان هر نوع استانمي اين رو

چنانكه تعريف دوم از استاندارد، با در نظر گرفتن منـدرجات. نمود

 متون انواع اسـتاندارد كـه بـه صـورت مـدارك مشخصـي تهيـه 

توجه به الزامي بودن يـا نبـودن محتـواي مـدركبي-شوند مي

.ارائه شده است-مزبور

ت  فرآينـدد با استفاده از وليد كاالهاي استاندارشايان ذكر است

.نامندمي]5[را استانداردسازي فرآينداين. گيردمي خاصي صورت

 انواع استاندارد.3

، هـا از انـواع مـواد، كاالهـا، دادهاي استانداردها طيف گسترده

و واحـدهاي هـا، خدمات، آزمايشها محصوالت، فرآورده ، وسـايل

و فرآينـد كـار، هـاي گيـري، آيـين اندازه  را در بـر هـا سيسـتم ها

و براي پاسـخگويي بـه نيازهـاي بخـش مي مختلـف هـاي گيرند

و  و كشاورزي بهصنعت، توليد، بازرگاني، خدمات اهداف دستيابي

و اجرا از بنـدي براي طبقه. شوندمي گوناگون تدوين اسـتانداردها

با توجه به اين معيارهـا انـواع. شودمي معيارهاي مختلفي استفاده

در يــك. در زمينــه اســتانداردها ارائــه شــده اســت بنــدي طبقــه

مشترك موضوعات هاي استانداردها را براساس ويژگي بندي طبقه

در ايـن. كننـدمي مورد نظر در استانداردسازي از يكديگر تفكيك

يـا فرآينـد استانداردهاي محصول، فـرآورده، خـدمت، بندي طبقه

معيارهـا،،هـا حسـب مـورد الزامـات، ويژگـي. سيستم وجود دارد

ارزيابي يك ماده، كاال، محصـول، هاي رهنمودها، ضوابط يا شيوه

يا سيستم، با توجـه بـه هـدف اسـتاندارد فرآيندفرآورده، خدمت، 

مانند يـك(بنابراين استاندارد يك ماده. مورد نظر ارائه شده است

و كيفيت الزم بـراي آن مـادهها شرايط، ويژگيحسب مورد) فلز

ب و دوام(ه هدف استاندارد براي دستيابي ماننـد ايجـاد اسـتحكام

را) يا عيار معيني در فلزات گرانبهـا از قبيـل طـال الزم در آن فلز

از بندي در طبقه. كندمي تعيين ديگر اجراي استاندارد مـورد نظـر

و به بيان ديگر، حيث الزام انجام اقـدامات الزم بـرايي بودن آن

هـاي مـورد نظـر يـا تحقق يافتن استانداردهاي مربوط در حـوزه 
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مزبـور بنـدي در طبقـه. الزامي نبودن اجراي آن مورد توجه اسـت

اري، اختيـاري يـا داوطلبانـه استانداردها را به اسـتانداردهاي اجبـ 

[كنندمي تقسيم .6[

 استانداردهايهب مربوط قانوني متون بررسي.4

 ايران ملي

آن وجود داردكشور قوانيني نظام حقوقي در مقرراتها كه در

و تصــويب  و نحـوه تهيـه نـاظر بـر اداره نهـاد متـولي اسـتاندارد

و  ي اســتانداردها الزامـات مربـوط بـه اسـتانداردهاي ملـي ايـران

آنبينــي پــيش اجبــاري بــه هــا شــده اســت، يــا برخــي از مــواد

در ايـن مبحـث مـواد. يابـدمياطارتب اجباري استانداردهاي ملي

شـده مربوط به استانداردهاي ملي ايران از قوانين مزبور بررسـي 

. است

و.1-4 قانون اصالح قوانين ومقررات مؤسسه استاندارد

 1371تحقيقات صنعتي ايران مصوب 

و تحقيقانون اصالح قوان و مقررات موسسه استاندارد قـاتين

موسسه اسـتاندارديف قانونيوظا]7[1371ران مصوبيايصنعت

تا سال.مقررداشته استمربوط به انواع استاندارد را هاينهيدر زم

و تحق 1390 ران قانونـاً متـولييـايقات صنعتيموسسه استاندارد

 مربوط به استانداردهاي ملـي كشـور بـه شـمار هاي انجام فعاليت

اين موسسه براساس قـانون مزبـور بـه عنـوان سـازماني.آمد مي

و معادن سابق فعاليت طـي امـا. كـردمي وابسته به وزارت صنايع

گرفـت كـه موسسـه اخير اين موضوع مورد بحث قرارهاي سال

و هـاي استاندارد به عنوان يكـي از سـازمان  تـابع وزارت صـنايع

و كيفيـت كاالهـا بـه معادن سابق نمي توانـد دربـاره اسـتاندارد

و اظهـارنظر كنـد  را از يـك سـو ميـان زيـ. صورتي مستقل اقدام

و تجارت به عنوان وزارتخانـه هاي ماموريت وزارت صنعت، معدن

و موسسه اسـتاندارد بـه عنـوان سـازمان  مسئول حمايت از توليد

و  متـولي نظــارت بـر كيفيــت محصـوالت توليدكننــدگان كشــور

از سـوي ديگـر. همچنين كاالهاي وارداتـي تعـارض وجـود دارد 

افزون بر آن در اغلب. شي استعملكرد موسسه فرابخهاي حوزه

ــر  و نش ــدوين ــتاندارد ت ــات اس ــلي موسس ــه اص ــورها وظيف كش

و اطالع و آموزش مربـوط بـه هـاي رساني در زمينـه استانداردها

از ايـن رو ضـرورت دارد كـه سـازمان]8[.انواع استاندارد اسـت 

استاندارد به عنوان نهادي مستقل مانند سـازمان محـيط زيسـت 

و  . اجرايي نظارت كنـد هاي در موارد لزوم بر دستگاهفعاليت نمايد

شـود اوالً ايـن مـي موجباستقالل سازمان متولي استاندارد ملي

و اقدام به صـورت مسـتقل ريزي، تصميم سازمان در برنامه گيري

دولتي در بخش توليد كشور، هاي ثانياً با حضور بنگاه. عمل نمايد

و توليـد، فـارغ از سازمان مستقل از يك وزارتخانه حامي  صـنعت

تواند در زمينـه ارتقـاي كيفيـتميها دغدغه حمايت از اين بنگاه

بـا. دولتي نيز وظايف قانوني خود را ايفـا كنـد هاي توليدات بنگاه

توجه به ضرورت اصالح ساختار موسسه استاندارد طرحي بـه نـام 

از"طرح تأسيس سازمان ملي استاندارد ايـران" توسـط گروهـي

و در كميسيوننمايند هـاي گان مجلس شوراي اسالمي تهيه شده

اين]9[.در حال بررسي استاز جمله كميسيون اجتماعي مربوط 

و ساختار نهـايي سـازمان ملـي طرح تا كنون به تصويب نرسيده

در حالي كه دستيابي به اهداف.استاندارد نيز مشخص نشده است

 مربـوط ايجـاب هـاي نهاد ملي مسئول استانداردسازي در زمينـه 

و مقـرراتيكند اصالحات مورد نياز در قـانون اصـالح قـوان مي ن

و تحق صورت 1371ران مصوبيايقات صنعتيموسسه استاندارد

ــور اســتفاده از اظهــار نظــر. گيــرد ــراي انجــام اصــالحات مزب ب

هـاي مجلـس شـوراي كارشناسي ارائه شده توسط مركز پژوهش

ااسالم و مقايسه نظرهاي ذكر شده راجـع ظهاري درباره اين طرح

و مـديران به مندرجات طـرح بـا  نكـات مـورد نظـر كارشناسـان

سازمان ملي استاندارد در كميسـيون اجتمـاعي مجلـس شـوراي 

در شـرايط فعلـي انجـام وظـايف قـانوني. اسالمي ضـرورت دارد 

موسسه استاندارد سابق بر عهده سـازمان ملـي اسـتاندارد ايـران 

ت.است وجه به انتزاع سازمان اسـتاندارد از وزارت اما از يك سو با

و تجـارت انتظـار  رود ايـن سـازمان براسـاس مـي صنعت، معدن

و شرح وظايفي متناسب با شرايط روز اداره شـود  از. قانوني جامع

بيني شده در قانون اصالح سوي ديگر در شرايط كنوني مواد پيش

و تحقيقوان و مقررات موسسـه اسـتاندارد رانيـايقـات صـنعتين

كه وظايف قانوني موسسه استاندارد سابق را مقـرر 1371مصوب 

كماكان در زمينه تكاليف سازمان جديد قابليت اجـرا،داشته است
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يشورا 29/6/1390براساس مصوبه مورخ شايان ذكر است. دارد

مليمنظوربهياداريعال دريكپارچه كردن نظام استاندارد كشور

و اجراويصنعت، كشاورزهاي بخش ويكامـل قـوانيخدمات ن

تايابيـ، ارزيمقررات مربوط به استانداردسـاز د ييـ انطبـاق، نظـام

و اندازهيصالح ويشناست در كشور مقرر شد موسسه اسـتاندارد

و يــايقــات صــنعتيتحق ران از مجموعــه وزارت صــنعت، معــدن

و با كل هـايتيارات، مسـئول يـ ف، اختيه وظايتجارت منتزع گردد

ايقانون ويـ، تعهدات، اعتبارات، امكانات، تجههاييموال، دارا، زات

زيصورتبهيانسانيروين ريـك موسسه مستقل اسـتير نظـر

 استانداردنام موسسه مزبور مصوبه مفاد طبق. جمهوري اداره شود

مل«به ايسازمان ـ اسـتاندارد از]10[.افـتير ييـتغ» راني برخـي

دريوظا ين استانداردهايزمينه تدوف سازمان ملي استاندارد ايران

زياجبارياستانداردهايو اجرايمل :]11[ر استيبه شرح

و نشر استانداردهاي ملي.1-1-4 ) رسمي(تدوين

و مقـررات موسسـهيقانون اصالح قـوان3ماده1طبق بند ن

، سازمان مزبـور 1371ران مصوبيايقات صنعتيو تحق استاندارد

و نشـين، تدوييتعيمرجع رسم )يرسـم(يملـير اسـتانداردهان

و استانداردهاي مربوط بـه انـرژي(كشور به استثناي مواد دارويي

يملـياقدامات مرتبط با استانداردهاوديآمي شماربه)اي هسته

آنيملين استانداردهاييمانند تع اعتبـاريدر صـورت هـاو انتشار

ايخواهديقانون ياز سـو فرآيندنيافت كه طبق مقررات ناظر بر

كم استاندارد ايرانيسازمان مل ر كـار اند دستهايو گروههاتهيو

و ارائه استانداردهاي ملي مالحظات. در آن انجام شود براي تهيه

قب گيرد متعددي مورد توجه قرار مي كشور،يط اقتصاديل شراياز

ويالمللـنيبـيكننـدگان، اسـتانداردها مصـرفيازهاين معتبـر

ح و و منافع مصرفشناخته شده رفـعيبـرا.كننـدگان فظ حقوق

و تأم مصرفيازهاين درين رفاه عموميكنندگان صدها محصول

و عرضهيكشور تول راجعين استانداردهاين تدويبنابرا. گرددميد

معيبه كاالهـا  و ارائـه و عرضـه يـ توليبـراييارهـايمختلـف د

ايــفيكيمحصــوالت دارا و متناســب بــايمنــيت مناســب، الزم

و اسـتاندارد كـردنيت خاصياهم كنندگان انتظارات مصرف دارد

گيايد از زوايكاالها با امـا]12[.رديـ گوناگون مورد توجـه قـرار

ستيموفق زميگـذار اسـتيآميز بودن يسـاز نـه اسـتاندارديدر

واي كند به ترجمه متون اسـتانداردهاي ملـي، منطقـهمي جابيا

و المللي تدو بين ين شده براي موضوعات مشابه در ساير كشورها

بلكه افزون برآن ضرورت دارد. اكتفا نشودها مناطق يا مطالعه آن

ذ و دسـتيهمه اشخاص  فرآينـد ركاران در انـد نفـع، مسـئوالن

ايمشاركت مؤثرياستانداردساز ـ داشته باشـند تـا از تيـن فعالي

ـ به اهداف مـورد نظـر از جملـه حمايابيدست براييگروه ت از ي

و منافع مصرف . شوديبردار بهره كنندگان حقوق

و.2-1-4 اعالم اجباري بودن اجراي استانداردهاي ملي
 اجباريهاي نظارت بر اجراي استاندارد

و مقررات ناظر بـريت قوانيتواند با رعامي سازمان استاندارد ن

قبيتن مالحظـات خاصـ، با در نظر داشيملياستانداردها ل يـ از

كيو حصــول اطمي، حفــظ ســالمت عمــوميمنــيا ت يــفينــان از

تعكنندگانت از مصرفيحما،فرآورده الزم كه از هاين مدتيي، با

و تصو ب اجباري بودنيسه ماه كمتر نخواهد بود، پس از پذيرش

ـ اعـالم نما]13[استانداردهاي مورد نظر اسـتاندارديد كـه اجـرا ي

. استيك استاندارد اجباريازيا بخشيويد داخليتوليكاالها

و مقـرراتيقانون اصالح قوان6ل مادهيذ1بق تبصرهاطم ن

و تحق ايايقات صنعتيموسسه استاندارد ـ ران ن سـازمان مكلـف ي

و مهلـت اجـراياست اجبار را در دو هـاآنيكردن اسـتانداردها

دوينوبت به فاصـله ده روز در روزنامـه رسـم  و روزنامـه كشـور

طريراالنتشار آگهيكث و از سايكند بهينيگروههاير رسانهيق ز

يل همان مـاده در مـوارديذ4طبق تبصره. اطالع عموم برساند

شـود، مـي اعـالمياجبارييها فرآوردهياستاندارد برايكه اجرا

قبيـا كننـدهديـ توليالت به واحـدهايهرگونه تسهياعطا ليـن

سوها فرآورده نيمختلف دولتهايو سازمانها وزارتخانهياز زيو

طرهان فرآوردهيايغات رسميتبل يارتبـاط جمعـ هايق رسانهياز

تأيمنوط به داشتن پروانه كاربرد عالمت استاندارد ويدييا ايه آن

ملييتأ ايد سازمان عالوه بـر آن طبـق. ران خواهد بودياستاندارد

يياسـتاندارد در مـورد كاالهـايقانون مزبور هرگاه اجـرا9ماده 

د، يـ مقـرر، تول هـاي مهلـتياعالم شود، پـس از انقضـاياجبار

ايتمركز، توز و فروش كيع از تـرنييت پـايـفين گونه كاالهـا بـا
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اياستاندارد مربوط ران ممنوع خواهد بوديا بدون عالمت استاندارد

ت نكردن موارد ذكر شده افراد متخلف با توجـهيو در صورت رعا

و مراتـب جـرم، پـس از صـدوريبه شرا ط ارتكاب تخلف، دفعات

ن شده محكومييتعهاي حكم در محاكم صالح به تحمل مجازات

در همان قانون مجازات11ماده. خواهند شد هاي افـراد متخلـف

صورت تخلف از مقررات مربوط به استاندارد اجبـاري بـا ارتكـاب 

ده از عالمـت اسـتاندارد اقدامات مندرج در ماده مزبور مانند استفا

كننـدگان، بـدون دريافـت ايران بر محصوالت خود توسط عرضه

هـاي اين قانون نيـز مجـازات12ماده. پروانه را مقررداشته است

آن11مرتكبان اعمال ذكر شده در ماده  هـا درصورت منجرشدن

اعـالم شايان ذكر اسـت. به بيماري يا آسيب را تعيين كرده است

ا مويجرم در بـر اسـاس.ارد بر عهده سـازمان اسـتاندارد اسـتن

مليا9ل مادهيذ4تبصره  توانـد مـي استانداردين قانون سازمان

و درخواست تعق ايافزون بر اعالم جرم نيـب متخلفـان موضـوع

و فاقـد هـاي، فـرآوردهيماده از مراجع قضائ خـارج از اسـتاندارد

ويد، توزيعالمت استاندارد را از مراكز تول ويآور فـروش جمـعع

ازيريتواند به منظور جلوگمي عالوه بر آن سازمان.ديف نمايتوق

ايادامه تول و وسايل توليـد ابزار، ماشينها گونه فرآوردهنيد آالت

و مهر نمايد پس. مربوط را نيز موقتاً الك اين سازمان در مواردي

و هايياز انجام بازرس و ثانويه از واحدهاي صـنعتي ارسـال اوليه

مربــوط بــه عــدم رعايــت اســتانداردهاي الزم بــه هــاي پرونــده

و پيگيري موضوع موفق شده است متخلفـان را هاي دادگاه صالح

و حســب مــورد آن را بــه تحمــل هــا تحــت تعقيــب قــرار دهــد

و حـبسها مجازات كوتـاه هـاي يي از قبيل پرداخت جريمه نقدي

]14[.مدت محكوم نمايد

و مقـررات راجـع بــه شـايان ذكـر اسـت بـر اسـاس قـوانين

ــررات  ــاي مشــمول مق ــران، كااله ــاري در اي ــتانداردهاي اجب اس

استاندارد اجباري در توليد داخلي بايد پس از دريافت پروانه كاربرد 

و هـاآن كننـدگان عالمت استاندارد ايـران از سـوي توليـد  توليـد

بـ. عرضه شوند ا متقاضيان استفاده از عالمت استاندارد ايران بايد

رعايت مقرات ناظر بر صدور پروانه كاربرد عالمت استاندارد ايران

از. با ارائه مدارك الزم، درخواسـت مزبـور را تحويـل دهنـد  بعـد

دريافــت ايــن درخواســت بــه منظــور آگــاهي از انطبــاق كيفيــت 

هـا آزمايشها كاالهاي مورد نظر با استانداردهاي ملي ناظر بر آن

و در صـورت تحقـق يـافتن مـي الزم انجـام هايو بررسي شـود

شرايط مورد نياز، پروانه كاربرد عالمت استاندارد ايران نسـبت بـه 

صـدور پروانـه كـاربرد عالمـت. گرددمي كاالي مورد نظر صادر

استاندارد ملي ايران منـوط بـه وجـود شـرايط بهداشـتي الزم در 

پـس از صـدور پروانـه كـاربرد. واحدهاي توليدي مورد نظر است

و عرضه يك كاالي مشخص، عال مت استاندارد ايران براي توليد

كاالي مزبور مجاز خواهد بود كاالي مورد نظر را كـه كننده توليد

و ايمنـي در حـد هـاي براساس آزمـايش  انجـام شـده از كيفيـت

و پس از توليد نيـز  استاندارد ملي ايران برخوردار است، توليد كند

دارد ملي ايران براي رفع نيازهاي آن را با استفاده از عالمت استان

خود يا فروش بـه سـاير هاي، از طريق نمايندگيكنندگان مصرف

امـا چنانكـه ذكـر. كاال به بازار مصرف ارائه نمايد كنندگان عرضه

و مقررات موسسه11شد، مطابق مفاد ماده  قانون اصالح قوانين

و به بيان مندرج در اين ماده، ا استاندارد ز پروانـه در صـورتي كـه

شـود؛ يـا بـه اسـتفاده مورد عالمت استاندارد ايران در غير كاربرد

عبارت ديگر، در صورت وقـوع تخلـف نسـبت اسـتفاده از پروانـه 

و بهــره گيــري از آن در مــوارد كــاربرد عالمــت اســتاندارد ايــران

هاي اجرايي تعيين شده را تحمـل افراد متخلف ضمانت،غيرمجاز

همـان قـانون در صـورت تخلـف14ه مادبراساس. خواهند كرد

توليدكننده يا فروشنده از مقررات اعالم شده در رابطه با كاالهاي

و اثبات استاندارد شده با موضوع، خسارت مشتري شكايت مشتري

نيز حسب مورد تماماً توسـط توليدكننـده يـا فروشـنده بـا حكـم

شد محاكم صالحه . پرداخت خواهد

برنامه چهارم توسعه قانوناز موادي اصالح قانون.2-4

و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  اقتصادي، اجتماعي

و چهارو اجراي سياست )44( هاي كلي اصل چهل

 1386قانون اساسي مصوب

و چهـار اجراي سياست قانون موادي از هاي كلي اصل چهـل

و اظهــارات بــه قــانون اساســي)44( فــروش يــا خريــد اجبــاري

كهكهگمرا  به شـمار كنندگان نقض حقوق مصرفاز مصاديق ننده

ــآي مــي ــيند ن ــاق نظــامو همچن ــارزهــاي انطب ــفيكيابي ــا ي ت ب
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در. پرداختـه اسـتيالمللنيبياستانداردها موضـوعات ذكرشـده

:توان در دو محور به شرح زير بررسي نمود قانون مزبور را مي

وظيفه قانوني سازمان ملي استاندارد ايران.1-2-4
بايفيكيابيارزهاي انطباق نظام نسبت به ت
يالمللنيبياستانداردها

است استاندارد مكلفسازمان ملي قانون اين33بق مادهاطم

ــام  ــاق نظ ــه انطب ــاي ب ــارزه ــفيكيابي ــتانداردها ي ــا اس يت ب

كليجيو اعمال تدريالمللنيب هـايه بنگـاهيـو قانونمنـد آن در

فعلـي لزوم استفاده از قانوني متناسب با شرايط. بپردازدياقتصاد

و توجه بـه كيفيـت بـراي جلـوگيري از كشور  در زمينه استاندارد

از مـي رجوع به مقررات پراكنده در قوانين مختلـف ايجـاب  كنـد

قانونگذاري راجع به مقوله استاندارد در قـوانين متعـدد خـودداري 

قا. گردد ف موسسـهينون، وظااما در حالي كه قبل از تصويب اين

و ارتقـاياستاندارد در زم يدات داخلـيـت توليـفيكينه اسـتاندارد

ويكشور در قانون اصـالح قـوان و مقـررات موسسـه اسـتاندارد ن

ن شده بـود، قانونگـذارييتع 1371ران مصوبيايقات صنعتيتحق

ايـن موسسـهيز براين44اصليكلياستهايسيدر قانون اجرا

 به نظـر. بيني كرده است به شرح ذكر شده پيشيقانونايفهيوظ

يرسد قانونگذار بـا مقـرر داشـتن ايـن مـاده در قـانون اجـرا مي

كيقانون اساس44اصليكلياستهايس يت كاالهايفيبه بهبود

. توجه داشته استيرانيا

به حقوق مصرف.2-2-4  كنندگان موضوعات مربوط

ــد ــاس بن ــد)1(براس ــل بن ــاده)ه(ذي ــا45م ــراق ينون اج

ـ نشـان دادن كـااليقـانون اساسـ44اصليكليها استيس ا ي

ك ا استاندارد خاص بـهيت، مقدار، درجه، وصف، مدليفيخدمت با

غ اقدامات ذكر شده ذيل فصل نهـم. ممنوع استيرواقعيصورت

و منع انحصـار، در زمـره اظهـارات  قانون با عنوان تسهيل رقابت

و ممنوع شده است كننده گمراه بنابراين در صـورت. به شمار آمده

استاندارد جلوه دادن كااليي به صورت غيرواقعي، اقدام انجام شده 

و مرتكب آن قانوناً قابل تعقيب خواهد بودمي جرم محسوب . شود

غيذيل همان ماده نيز عرضه كاال)ز(بند رايا خدمت راسـتاندارد

ب اقدامات منجر به اخالل مرهزدر  و ممنـوع وردر رقابت شـمرده

و  شـده اعالمياجبارير با استانداردهايا خدمت مغايعرضه كاال

ذ كيصالح از جمله راجع به كاربرد، تركيتوسط مراجع ت،يفيب،

وي، ساخت، تكميات، طراحيمحتو را ممنوع كرده بنديا بستهيل

ي بنابراين ارتكاب هريك از اين اقدامات بـه عنـوان اقـدام. است

و منجر به اخالل در رقابت قابل تعقيب خواهد بود . غيرقانوني

رقابـت را تنهـاياين قـانون، شـورا62ان ذكر است مادهيشا

رويدگيمرجع رس و شـورا يـيتعيضد رقـابت هايهيبه ين كـرده

و ـ مزبور را مكلـف نمـوده اسـت رأسـاً ت هـريا براسـاس شـكا ي

حقيشخص يو نهادهـا هـا از جمله سازمانيا حقوقييقي، اعم از

ت از حقوقيحماهاي، انجمنيصنفهاي وابسته به دولت، تشكل

د كنندگان مصرف قيـو تحقي، بررسيردولتيغهاي گر سازمانيو

و در چارچوب مـادهيرا آغاز نمايضد رقابتهايهيدرخصوص رو د

بنـابراين در صـورت روي دادن.رديـبگمين قانون تصـميا)61(

ا 45ز اقدامات مورد نظر در دو بند ذكر شده موضوع مـاده هريك

آن،قانون ذيل فصـل نهـم راجـع بـه تسـهيلها با توجه به درج

و منع انحصار، شوراي رقابت مرجع رسيدگي خواهد بود . رقابت

 1375قانون مجازات اسالمي مصوب.3-4

قانون مجازات اسالمي مندرج در كتاب پنجم ايـن 525ماده

ب و مجازاتقانون به موضـوع]15[هاي بازدارندها عنوان تعزيرات

و مقرر هر كـس يكـي":داشته است جعل برخي از اشيا پرداخته

يا اشياي از به جعل يا تزوير استعمال كند با علم ذيل را جعل كند

يا داخل كشور نمايد عالوه بر جبران خسارت وارده بـه حـبس از 

.يك تا ده سال محكوم خواهد شد

و مجوز رسمي و بدون داشتن مستندات ـ هركس عمداً تبصره

و بين و داخلي و به منظور القـاء شـبهه در كيفيـت توليـدات المللي

و عالئم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد بـه خدمات از نام

".حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد

دماده مزبور مقر تعيينير صورت جعل اشيار داشته است كه

و استعمال آن به جعل يـا تزويـر، با علمها شده در ذيل اين ماده

مرتكب اقدامات ذكر شده افـزون بـر جبـران خسـارت وارده، بـه 

طبـق مفـاد. مجازات حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد

و بـدون تبصره ذيل ماده مورد نظر نيز هـر گـاه شخصـي  عمـداً
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و مجـوز و بـه منظـور القـاء شـبهه در كيفيـت مستندات رسـمي

و عالئم اسـتاندارد ملـي يـا بـين  و خدمات از نام المللـي توليدات

استفاده نمايد، بـه تحمـل حـداكثر مجـازات مقـرر در ايـن مـاده 

بنابراين از يك سو در صـورتي كـه شخصـي. محكوم خواهد شد

و به منظـور القـا  و مجوز رسمي و بدون داشتن مستندات يعمداً

شبهه در كيفيت توليدات از عالمت استاندارد ملي ايـران اسـتفاده

قـانون مجـازات 525كند، با توجه به درج اين تبصره ذيل مـاده 

 موضـوع مـاده اختصـاص داده شـده،ياسالمي كه به جعل اشيا

از. آيـد مـي اقدام انجام شده توسط وي از مصاديق جعل به شمار

بـر جبـران خسـارت وارد سوي ديگر مرتكب اعمال مزبور عالوه

بيني شده در ايـن شده به متضرر از جرم، به حداكثر مجازات پيش

و به بيان ديگـر، ده سـال حـبس محكـوم خواهـد شـد  در. ماده

صورت عمدي بودن جعل عالمت استاندارد، وجود عنصر معنـوي

و به عبارت ديگر اراده خودآگاه فرد به ارتكاب عمل مجرمانه جرم 

آن.گرددمي احراز جعلي اسـتاندارد با استفاده از عالمت افزون بر

و به بيـان ديگـر ارتكـاب توسط مرتكب جعل، عنصر مادي جرم 

ميفعلي كه در قانون جرم شناخته شده است، و فـرد تحقق يابـد

كـهاي كننـده بنابراين هر گاه عرضه. آيدمي مزبور جاعل به شمار

اجبـاري در كشـور به عرضه كاالي مشـمول مقـررات اسـتاندارد 

ومي مبادرت نمايد، عمداً عالمت اسـتاندارد ايـران را جعـل كنـد

و بـه منظـور  بدون داشتن پروانه كاربرد عالمت اسـتاندارد ايـران

القاء شبهه در كيفيت توليدات عرضـه شـده توسـط خـود از ايـن 

عالمت استفاده نمايد، با ارتكاب جعل عالمت استاندارد ايران بـه 

ك ه به عنوان حداكثر مجازات در اين مـاده تعيـين ده سال حبس

چنانكه در بررسي قـانون اصـالح.شده است، محكوم خواهد شد

و تحقيقـات صـنعتي ايـران  و مقررات موسسـه اسـتاندارد قوانين

داشته اسـت كـه قانون مزبور مقرر9ذكر شد، ماده 1371مصوب 

ا و فروش كاالهاي مشمول استاندارد جبـاري توليد، تمركز، توزيع

از استاندارد مربوط يا بـدون عالمـت اسـتانداردتر با كيفيت پايين

عبارت ذيل ماده نيز مجازات اشخاص متخلف. ايران ممنوع است

و مقرر داشته است اشخاص مزبور حسب مورد، بـه  را تعيين كرده

پـيش بينـي شـده در مـاده هـاي حكم محاكم صالح به مجـازات 

اجرايـي فقـدان هـاي ضـمانت مـاده مزبـور. محكوم خواهند شد

عالمت استاندارد ايـران در عرضـه كاالهـاي مشـمول اسـتاندارد 

اجباري ايران را مقرر داشته اما به موضوع سوء استفاده از عالمت 

و جعل آن نپرداخته است در حالي كه قانونگذار در ماده. استاندارد

و تعيين 525 قانون مجازات اسالمي به جعل اشياي موضوع ماده

و در تبصره ذيل ماده نيـز مقـرر  مجازات اين جرم مبادرت نموده

با شرايط ذكر شده در اين تبصره داشته است كه هر گاه شخصي

و عالئم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده كند، به تحمل از نام

. حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد

و مشتمل بر موضـوعات با توجه به ضرورت وجود قانوني واح د

براي جلوگيري از مراجعه به قوانين مـوازي يـا،مربوط به استاندارد

قانون 525مواد اصالحي مندرج در متون قانوني متعدد، ادغام ماده 

و مقررات موسسـه9مجازات اسالمي در ماده  قانون اصالح قوانين

بواستاندارد مفيد  د ضرورت داردبنابراين.دخواهد ر دسـت در طـرح

و مقـررات بررسي در مجلس شوراي اسالمي براي اصالح قـوانين

 525گنجانـدن تبصـره ذيـل مـاده،راجع به سازمان ملي استاندارد

ذكـر شـده9ذيل مـاده4قانون مجازات اسالمي به عنوان تبصره

به اين ترتيب افزون بر عدم كـاربرد عالمـت. مورد توجه قرار گيرد

و مجـازات آن نيـز در استاندارد ايران، جعل عال مت استاندارد ايران

و ضـمانت  اجرايـي مربـوط بـه هـاي ماده مربوط درج خواهد شـد

تخلفات راجع به عدم استفاده از عالمت استاندارد ملي ايـران بـراي 

و همچنين جعل عالمت مزبـور  كاالهاي مشمول استاندارد اجباري

شبهه در كيفيـتيسوء استفاده از آن به منظور القا به بيان ديگرو 

و مراجعـه بـه قـانون  توليدات در يك ماده مشـخص خواهـد شـد

. مجازات اسالمي در اين مورد نيز منتفي خواهد بود

مصوب كنندگان قانون حمايت از حقوق مصرف.4-4

1388 

موضوعات مربوط به اسـتاندارد در قـانون حمايـت از حقـوق

: به شرح زير مطرح شده است كنندگان مصرف

الزامي بودن استفاده از عالمت استاندارد در مورد-1
2تبصره موضوع كاالهاي مشمول استاندارد اجباري

3ذيل ماده3-3ذيل بند

تكـاليف كننـدگان قـانون حمايـت از حقـوق مصـرف3ماده
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و توليدكنندگان نسبت به رعايت كنندگان عرضه و خدمات كاالها

2بـر اسـاس تبصـره. را مقرر داشته است كنندگان حقوق مصرف

اين ماده داشتن نشـان اسـتاندارد در مـورد كـاالي3-3ذيل بند

بـا توجـه بـه مقررداشـتن. مشمول استاندارد اجباري الزامي است

الزام قانوني ذكر شده در اين ماده نسبت بـه اسـتفاده از عالمـت 

و9استاندارد، طبق ماده  مقـررات موسسـه قانون اصالح قـوانين

صــورت عــدم رعايــت ايــن الــزام از ســوي اســتاندارد، در 

و توليدكنندگان، متخلفان در پي اعالم تخلف كنندگان عرضه كاال

ــورد در  ــا پيگيــري ســازمان ملــي اســتاندارد، حســب م ــور ب مزب

و پـس از رسـيدگي بـه هاي دادگاه صالح قابل تعقيب خواهند بود

موضوع، حكم قانوني صادر شده نسبت به متخلفان اجـرا خواهـد 

ــد ــاا. ش ــر م ــوي ديگ ــاده از س ــوق15م ــت از حق ــانون حماي ق

به منظـور اجـراي مقـررات ايـن مقرر داشته بود كنندگان مصرف

و مقرراتي كه موضوع آن و ساير قوانين به طـور صـريحها قانون

اسـت، وزارت صـنعت، كننـده يا ضمني حمايت از حقوق مصـرف 

و تجارت مكلـف اسـت از طريـق بازرسـان سـازمان  هـاي معدن

و حقـوقي موضـوع ايـن،ربط خود ذي فعاليت اشـخاص حقيقـي

و بازرسي نما ـ قانون را نظارت و در صـورت مشـاهده تخلـف، ي د

مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي جهـت رسـيدگي گـزارش

دادن تخلفـاتيدر صـورت رو مطابق ماده مزبورنيبنابرا. نمايد

ا زبـور،م3-3ن مواد، ازجمله تخلـف موضـوع بنـديمورد نظر در

رسيرات حكومتيسازمان تعز مييدگيمرجع شد اما اين محسوب

قانون اصـالح قـانون نظـام صـنفي59ماده بر اساس مفاد ماده 

قانون حمايت از حقوق15لغو ماده. لغو شده است 1392مصوب 

. كنندگان در ادامه مطالب اين مبحث بررسي شده است مصرف

اسهاي ضمانت-2 تفاده از عالمت اجرايي در قبال عدم
 استاندارد براي كاالهاي مشمول استاندارد اجباري

مقررداشـته كننـدگان قانون حمايت از حقوق مصرف19ماده

:است

و توليدكنندگاني كه مبـادرت كنندگان عرضه« و خدمات كاال

اين قانون نمايند در صـورت)8(الي)3(به تخلفات موضوع مواد 

ــه  ــدمات ب و خ ــاال ــان ك ــرف هم ــي از مص ــارات ناش ورود خس

عالوه بر جبران خسارت وارده بـه جـزاي نقـدي كنندگان مصرف

».حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهند شد

پ چنانكه مشمول استاندارديعرضه كاالهايذكر شد اگر در

3-3بنـد2بدون عالمت استاندارد كه بر اساس تبصـرهياجبار

آن كنندگانت از حقوق مصرفيقانون حما3ل مادهيذ استفاده از

وارد شــود، كننــدگان بــه مصــرفياســت، خســارتيالزامــ

ــدگان مصــرف ــانديزكنن ــيدهي عل م ــوا ــرح دع ــا ط ــد ب ــتوانن ه ي

يعمـوم هـاي دكنندگان متخلف در دادگـاهيو تول كنندگانضهعر

در حالي كه ممكن است در مواردي.نديصالح مطالبه خسارت نما

. وارد نشـود كننـدگان با عرضه كاالهاي مزبور خسارتي به مصرف

 كنندگان از اين رو پيش از تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف

و مق و اين موضوع در قانون اصالح قوانين ررات موسسه استاندارد

و 1371تحقيقات صنعتي ايران مصوب  مورد توجه قرار گرفته بود

و فـروش كاالهـاي مشـمول اسـتاندارد9ماده  اين قانون توزيـع

و مقـرر نمـوده اجباري بدون عالمت اسـتاندارد ايـران را ممنـوع 

داشــته بــود خــاطي حســب مــورد، بــا رعايــت شــرايط جــرم بــه

.ه در همـان مـاده محكـوم خواهـد شـد تعيين شـد هاي مجازات

ــاده ــده در م ــر ش ــتي ذك ــوق19كاس ــت از حق ــانون حماي ق

بـهينقـديبراي مقررداشتن جزا اما. وجود دارد كنندگان مصرف

. را برشـمرد دو حسـن تـوان مـي صورت تعيين شده در اين ماده

نخست اينكه پرداخت جزاي نقدي به ميزاني معـادل حـداكثر دو

بريانديز كنندگان ارد شده به مصرفوهاي برابر خسارت ده افزون

و بـرا  يجبران خسارت واردشده به آنان، مجـازاتي شـديد اسـت

ر اشــخاص از ارتكــاب تخلفــات مشــابه مجــازاتيبازداشــتن ســا

بر آن با مشخص نكـردن ارقـامي عالوه. رسدمي مناسبي به نظر

و كـاهش ارزش پـول  ثابت به عنوان جزاي نقدي، با مرور زمـان

. نيز ارقام مورد نظر همچنان ارقامي قابل توجه خواهند بود

قانون اصالحو 1382 قانون نظام صنفي مصوب.5-4

 1392مصوبقانون نظام صنفي 

صـنفي موضوعات قابل ذكر راجع به استاندارد در قانون نظام

 1392و قانون اصالح قانون نظام صـنفي مصـوب 1382مصوب 

:به شرح زير است
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به شمول مجازات.1 هاي تعيين شده براي تقلب نسبت
قانون59الحاقي به ماده3تخلفات مندرج در تبصره 

 1382نظام صنفي مصوب 

تقلـب را بـا ايـن 1382قانون نظام صنفي مصـوب59 ماده

:استعبارت تعريف نموده 

عبارت است از عرضه يا فروش كاال يا ارائـه خـدمتي كـه«

كيفيت يا كميت منطبق بـا مشخصـات كـاال يـا خـدمت ازلحاظ 

».ابرازي يا درخواستي نباشد

جريمه ارتكـاب ماده مزبور ذيل تعريف ارائه شده از تقلب نيز

تقلب توسط افراد صنفي را با توجه به دفعات تكرار در طـول هـر 

و.ر داشته استسال مقر اين ماده درباره فروش يا عرضه كاالهـا

قـانون اصـالح42 مـاده امـا. استاندارد ساكت اسـت خدمات غير

قـانون59جريمه مقرر در ماده 1392قانون نظام صنفي مصوب 

و دو مقـرر داشـتهراآن يـكو تبصره 1382نظام صنفي مصوب 

آنرا4و3هاي تبصره به عنوان تبصره . كـرده اسـت لحـقمبه

اين ماده راجع به اسـتاندارد3قانونگذار تخلفات مندرج در تبصره

3تبصـره. اجباري را به شرح زير ذيل عنوان تقلب قرار داده است

 1382قـانون نظـام صـنفي مصـوب59الحاقي بـه ذيـل مـاده

) 1392قانون اصالح قانون نظام صنفي مصوب42 مادهموضوع(

: مقرر داشته است

و فـروش كـاال بـدون عرضه،« نگهداري بـه قصـد فـروش

و ارائـه خـدمات بـدون تأييـد مؤسسـه  عالمت اسـتاندارد ايـران

و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي كه استاندارد كاال يا  استاندارد

».شود خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده مي

شـامل براساس مفاد اين تبصره انجام هريك از اين اقدامات

بدون عالمت اسـتاندارد ايـران، نگهـداري بـه قصـد كاال عرضه

و  و فروش كاال بدون عالمت اسـتاندارد ايـران  همچنـين فروش

و تحقيقـات صـنعتي ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسـه اسـتاندارد

كه-ايران  يا خدمات مزبـور بـر استاندارد كاال رعايت در صورتي

بااساس مقررات مربوط  . در حكـم تقلـب اسـت-شداجباري شده

هـاي مشـمول مجـازات3بنابراين اقدامات تعيين شده در تبصره

. تعيين شده براي تقلب خواهند بود

 1382قانون نظام صنفي مصـوب59با توجه به سكوت ماده

و خدمات غير استاندارد، افـزودن نسبت به فروش يا عرضه كاالها

ون اصـالح قـانون قـان42ذيل اين ماده براساس مـاده3تبصره 

اقدامي حـائز اهميـت در جهـت رفـع 1392نظام صنفي مصوب 

و تالش براي حمايـت از حقـوق مصـرف  كننـدگان كاستي مزبور

و خدمات مشمول استاندارد اجباري محسوب مي .شود كاالها

 كنندگان قانون حمايت از حقوق مصرف15ماده لغو.2
ن به عنواسازمان تعزيرات حكومتي تعيين موضوع

به مرجع رسيدگي حمايت از حقوقبه دعاوي مربوط
 كننده مصرف

قــانون حمايــت از حقــوق3مــاده چنانكــه ذكــر شــد،

و كننـدگان تكاليف عرضه 1388مصوب كنندگان مصرف كاالهـا

و توليدكنندگان نسبت به رعايت حقوق مصـرف   كننـدگان خدمات

ايـن3-3ذيل بند2تبصره مفادمطابق.ه استبيني كرد پيشرا

ماده داشتن نشان استاندارد در مـورد كـاالي مشـمول اسـتاندارد 

از15مـاده از سـوي ديگـر.اجباري الزامي است قـانون حمايـت

و تجـارت كنندگان حقوق مصرف مكلـف را وزارت صنعت، معدن

و نموده بود  و سـاير قـوانين به منظور اجراي مقررات اين قـانون

م آنمقرراتي كه ازها وضوع به طور صـريح يـا ضـمني حمايـت

هـاي است، از طريق بازرسـان سـازمان بوده كننده حقوق مصرف

و حقـوقي موضـوع ايـن،ربط خود ذي فعاليت اشخاص حقيقـي

و بازرسـي  و در صـورت مشـاهده تخلـف،كقانون را نظـارت نـد

به ايـن سازمان تعزيرات حكومتي توسط مراتب را جهت رسيدگي 

رويبنـابرا. ارش نمايـدگزسازمان  دادن تخلفـاتين در صـورت

، ازجملـه تخلـف موضـوع كننده رتبط با حمايت از حقوق مصرفم

قـانون حمايـت از حقـوق3ذيـل مـاده3-3ذيل بنـد2تبصره

يدگيمرجـع رسـيرات حكـومتيـ، سـازمان تعز كننـدگان مصرف

اما قانونگذار با انجام اقـدامي مثبـت بـر اسـاس.شد محسوب مي

اين ماده 1392قانون اصالح قانون نظام صنفي مصوب59 ماده

و بالاثر كرده است در.را لغو اين اقدام گامي در جهت رفع ابهـام

كنندگان از جمله دعاوي مربوط زمينه رسيدگي به دعاوي مصرف

از15زيـرا مـاده. شـود به استاندارد محسوب مي قـانون حمايـت



و آبانـ67شماره هاي بازرگاني بررسي 68 1393مهر

و كنندگان به شرح ذكر شده، حقوق مصرف وزارت صنعت، معـدن

بـه منظـور اجـراي نموده بـود مكلف به صورت مطلق را تجارت 

و مقرراتي كه موضوع آن و ساير قوانين بـهها مقررات اين قانون

است، از بوده كننده طور صريح يا ضمني حمايت از حقوق مصرف

فعاليـت اشـخاص،ربـط خـودذي هـاي طريق بازرسان سـازمان 

و بازرسي  و حقوقي موضوع اين قانون را نظارت دركحقيقي و ند

ات مربوط كه تخلفـات مـرتبط بـا عالمـت صورت مشاهده تخلف

مراتب را جهت رسيدگي بـه ها قرار دارد، استاندارد نيز در زمره آن

از. دهـد سازمان تعزيرات حكومتي گـزارش  در حـالي كـه پـيش

ح قـانون9كننـدگان مـاده قوق مصـرف تصويب قانون حمايت از

و تحقيقـات صـنعتي  و مقررات موسسه اسـتاندارد اصالح قوانين

مرجع رسيدگي به تخلفات مربوط به عالمت 1371ايران مصوب 

بنابراين در پي لغو ماده. استاندارد را دادگاه صالح تعيين كرده بود

كنندگان، درصورت وقـوع ايـن قانون حمايت از حقوق مصرف 15

و انجـام9ونه تخلفات، بايد بر اساس مادهگ ذكر شده اقدام گردد

ــاده  ــده در م ــين ش ــه تعي ــوق15وظيف ــت از حق ــانون حماي ق

و تجـارت در جهـت مصرف كنندگان توسط وزارت صنعت، معدن

و رسـيدگي سـازمان تعزيـرات بـه حمايت از حقوق مصرف كننده

.موضوع نيز منتفي خواهد بود

و مالحظات بندي جمع

و مقــررات موسســه9بق مــادهاطــم قــانون اصــالح قــوانين

اعـالمياجباريياستاندارد در مورد كاالهاياستاندارد هرگاه اجرا

ـ د، تمركـز، توز يـ مقـرر، تول هـاي مهلتيشود، پس از انقضا و ي ع

ا كيفروش پايفين گونه كاالها با ـ از استاندارد مربـوطترنييت ا ي

ا ـ بدون عالمت استاندارد و در صـورت ران ممنـوع ي خواهـد بـود

طيت نكردن موارد ذكر شده افراد متخلف با توجـه بـه شـرايرعا

و مراتـب جـرم، پـس از صـدور حكـم در ارتكاب تخلف، دفعات

ن شـده محكـوم يـيتعه��ي محاكم صالحه بـه تحمـل مجـازات 

مزبور محاكم صالح بنابراين مرجع رسيدگي در موارد. خواهند شد

يشـورا44قانون سياستهاي كلي اصل62اما ماده. خواهند بود

رويدگيرقابت را تنها مرجع رس ن كردهييتعيضد رقابتهايهيبه

ويو شورا تيا براسـاس شـكايمزبور را مكلف نموده است رأساً

حقيهر شخص تيحما هاي از جمله انجمنيا حقوقييقي، اعم از

ق يــو تحقكنــديبررســموضــوع را كننــدگان مصــرف از حقــوق

و در چارچوب مادهيرا آغاز نمايضد رقابته��يهيرو درخصوص د

اين قانون مرجع62بر اساس ماده.رديبگمين قانون تصميا)61(

ـ نشـان دادن كـاال شـامل ضـد رقـابتي، هاي رسيدگي به رويه ا ي

ك ا استاندارد خاص بـهيت، مقدار، درجه، وصف، مدليفيخدمت با

غ بنـابراين گرچـه در قـانون. شوراي رقابت استيرواقعيصورت

راجع به استانداردهاي اجباري كه در نظام حقـوقي كشـور وجـود 

و به بيان ديگر دادگـاه  صـالح بـراي ه��ي داشت، محاكم صالحه

رسيدگي به دعاوي مربوط به استانداردهاي اجباري تعيـين شـده 

ع بـهق راجـيو تحقيبود، اين قانون مرجع ديگري را براي بررس

در. اين موضوع تعيين كـرده اسـت در حـالي كـه ممكـن اسـت

مواردي عدم رعايت الزامات مربوط به استانداردهاي اجبـاري بـه 

.ضدرقابتي منجر نشوده�ي استفاده از رويه

ربـوط بـهمراجع به رسيدگي بـه دعـاوي بررسي مواد قانوني

ا15ماده كه با لغو دهدمي نشاناستاندارد  ز حقوق قانون حمايت

بـه سـازمان تعزيـرات حكـومتي تعيـين موضوع كنندگان مصرف

حمايـت از حقـوق به دعـاوي مربـوط بـه مرجع رسيدگي عنوان 

و رفع ابهام ايجاد شده در اين ماده نسبت به مرجـع كننده مصرف

و رسيدگي به تخلفات مربوط به حمايت از حقوق مصـرف كننـده


�	��نآ براي رسيدگي به دعـاوي مصـرف استاندارد، 
در قـوانين 

 در ايـن زمينـه. فوق تعيين شده اسـت مرجع به شرح دو مختلف 

:زير قابل ذكر است مطالب

ا)1 و مقـرراتين نكته كه قانون اصالح قـوانيبا توجه به ن

و تحق بـه 1371مصـوب رانيـايقـات صـنعتيموسسه اسـتاندارد

تعيموضوعات مرتبط با استاندارد اجبار رسييو بـهيدگين مرجع

پرداختـه بـود، گنجانـدنياجبـاريمرتبط با استانداردهايدعاو

و  ياجبـارير بـا اسـتانداردهايا خدمت مغـايموضوع عرضه كاال

ذ اعالم ايشده توسط مراجع ن قانون توسط قانونگذاريصالح در

ايا آين ابهام را ز در مـواردين كنندگانا مصرفيجاد كرده است كه

رقابـت بـه عنـوان مرجـع صـالحيراتواننـد از شـومي ذكر شده

ايندينمايدگيدرخواست رس بايا هايد در دادگاهينكه حسب مورد
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ايضرورت دارد برا. صالح اقامه دعوا كنند زميرفع ابهام در نهين

و ر بـايا خدمت مغايدر ادامه مطالب ذكر شده درباره عرضه كاال

ااي كشور جملهياجبارياستانداردها افيبا زوده شـودن مضمون

در مصـرفيبه دعـاويدگيرسيمرجع صالح برا: كه كننـدگان

يقرار دارنـد، شـوراين گونه موارد كه در زمره اعمال ضدرقابتيا

و اثبـات عمـليشورا به شـكايدگيرقابت است؛ اما پس از رس ت

ايضدرقابت توانند جبرانمي كنندگانن شورا مصرفيمورد نظر در

را  صـالح مطالبـهياز دادگـاه عمـوم خسارت وارد شده بـه خـود

.ندينما

رسد قانونگذار در زمان تدوين متن نهايي قانونمي به نظر)2


	��ن حمايت از حقوق مصرف
قـانون9و6با غفلـت از مـواد آ

و مقــررات موسســه اســتاندارد راجــع بــه اعــالم  اصــالح قــوانين

 اجرايي مربـوط بـه تخلـف از ه�ي استانداردهاي اجباري، ضمانت

ــانوني پــيش ــه رعايــت اجــراي الزامــات ق بينــي شــده راجــع ب

و مرجع رسيدگي بـه ايـن تخلفـات كـه در  استانداردهاي اجباري

آن قانون محاكم صالحه تعيين شده بود، بـه قانونگـذاري9ماده 

و سازمان تعزيرات حكـومتي را مرجـع رسـيدگي بـه بود پرداخته 


�	� تخلفات مربوط به حمايت از حقوق مصرف
از جمله رعايت، آ

نكردن الزام قانوني براي استفاده از عالمت اسـتاندارد نسـبت بـه 

قانونگـذاري. بـود كاالهاي مشمول استاندارد اجباري تعيين كرده 

تعيين مرجع صالح براي رسـيدگي بـهتاشد موجببه اين شيوه 


�	��ن تخلفات قانوني عرضه
و توليدكنندگان در مورد ذكر شده آ

و دشوار قانون حمايت از حقوق15اما با لغو ماده. جلوه كندمبهم

قـانون اصـالح قـانون نظـام59كنندگان بر اساس مـاده مصرف

شد 1392صنفي مصوب  رو. اين ابهام رفع  شرايط فعليدر از اين

و مقـررات موسسـه9مـاده با استناد بـه قـانون اصـالح قـوانين

آ و مقررات راجع به و همچنين قوانين يين دادرسي ايـن استاندارد

عمومي براي رسيدگي به دعاوي مربـوط بـه هاي دعاوي، دادگاه

و مي توانند پـس از طـرح كيفرخواسـت استاندارد صالحيت دارند

و اثبات جرم، به صـدور حكـم مبـادرت نماينـد  . دادسرا در دادگاه

ــابراين ــكايت بن ــرح ش ــس از ط ــوني پ ــرايط كن ــوي در ش از س


�	��ن مصرف
و رسـيدگي مقـدماتي آ  بـه شـكايت در زيانديـده

و در شـهر تهـران در هاي دادسراي عمومي در شهرستان كشـور

و دارويـي كـه بـه دعـاوي مربـوط بـه  دادسراي جرايم پزشـكي

هاي پردازد، در صورت صدور كيفرخواست، پروندهمي استاندارد نيز

و صدور حكم به دادگاه هـاي تشكيل شده براي رسيدگي ماهوي

. شودمي ومي صالحيتدار ارجاع دادهعم

ي سياستيها توصيه

استفاده از قوانين موجود در نظام حقوقي كشـور دربـارهيارب

و رعايـت اسـتانداردهاي اجبـاري استاندارد بـراي هاي ملي ايران

زيـر قابـل ذكـر هـاي توصـيه كنندگان حمايت مطلوب از مصرف

:است

همكـاري كميسـيون تالش توسط سازمان ملي اسـتاندارد بـا)1

اجتماعي مجلس شوراي اسالمي براي گنجاندن مواد قـانوني 

و33بيني شده در مـاده مربوط به استاندارد مانند موارد پيش

در44اصليكليها استيسيقانون اجرا 45 قانون اساسي

طرح قانوني در دست بررسي در مجلس شوراي اسالمي براي 

و  واد قـانوني پراكنـده در جلوگيري از رجـوع بـه مـ رفع ابهام

.قوانين مختلف

44هاي كلي اصل در ادامه مطالب ذكر شده در قانون سياست)2

و ياجبـارير با استانداردهايا خدمت مغايدرباره عرضه كاال

با مضموناي اين قانون جمله45ذيل ماده"ز"كشور در بند

يبـه دعـاويدگيرسـيمرجـع صـالح بـرا«: زير درج شـود 

ا كننـدگان مصرف ـ در ن گونـه مـوارد كـه در زمـره اعمـال ي

رسيقرار دارند، شورايضدرقابت يدگيرقابت است؛ اما پس از

و اثبات عمل ضدرقابتيشورا به شكا ايت ـ مـورد نظـر در ن ي

توانند جبران خسارت وارد شـده بـهمي كنندگان مصرف،شورا

».نديصالح مطالبه نمايخود را از دادگاه عموم

در دست بررسي در مجلـس شـوراي اسـالمي بـراي در طرح)3

و مقـررات راجـع بـه سـازمان ملـي اسـتاندارد  اصالح قوانين

قانون مجـازات اسـالمي بـه 525گنجاندن تبصره ذيل ماده 

و مقـرراتيقانون اصالح قـوان9ذيل ماده4عنوان تبصره  ن

 1371ران مصـوبيـايقـات صـنعتيو تحق موسسه استاندارد

افـزون بـر عـدم كـاربرد عالمـت تـا گيـرد مورد توجه قـرار
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و مجـازات آن استاندارد ايران، جعل عالمت استاندارد ايـران

و ضمانتشونيز در ماده مربوط درج  اجرايي مربوط بـه هايد

تخلفات راجع به عدم استفاده از عالمت استاندارد ملي ايـران 

و همچنـين جعـل  براي كاالهاي مشمول اسـتاندارد اجبـاري

م و در واقع سوء استفاده از عالمت بـه عالمت اسـتاندارد زبور

در يـك مــاده نيــز منظـور القــاء شـبهه در كيفيــت توليـدات 

. گرددمشخص 
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. شده است

ز رايب. 14 و دريافـت اطالعـات بيشـتر در ايـن آگـاهي از مينـه

و برنامه .ك.رسازمان در موارد مزبور عملكردهاي اجرا شده
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رب. 15 روزنامه.ك.راي آگاهي از مواد قانوني مندرج در اين كتاب
. 4/4/1375، مورخ 14949، شماره رسمي

 منابع

.8/1/1372مورخ، 13995، شماره روزنامه رسمي

. 4/4/1375، مورخ 14949، شماره روزنامه رسمي

.1392قانون اصالح قانون نظام صنفي مصوب

و تحقيقـات و مقـررات موسسـه اسـتاندارد قانون اصالح قـوانين

.1371صنعتي ايران مصوب 

قانون اصالح موادي از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي،

ــوري و فرهنگــي جمه ــ اجتمــاعي و اج ــران راي اســالمي اي

و چهـار  قـانون اساسـي)44( سياستهاي كلـي اصـل چهـل

.1386مصوب 

.1388كنندگان مصوب قانون حمايت از حقوق مصرف

.1375قانون مجازات اسالمي مصوب

.1382قانون نظام صنفي مصوب
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