قانون رقم ( ) لسنة 1027م
بتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم ( )12لسنة 1002م
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 1002م وتعديالته،
وعلى قانون حماية المستهلك رقم ( )12لسنة 1002م،
وعلى قانون التجارة رقم ( )1لسنة 1022م،
وعلى قانون الصحة العامة رقم  10لسنة 1002م،
وعلى القانون رقم  7لسنة 2111م بشأن البيئة،
وعلى قانون العقوبات رقم ( )72لسنة 2121م وتعديالته،
وعلى مشروع القانون المقدم من اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي،
وبنا ًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1027/02/11م،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي-:
المادة ()1

ُيعدل نص المادة ( )1من قانون حماية المستهلك رقم ( )11لسنة 1002م بإضافة التعريفات التالية:
الدائرة :دائرة حماية المستهلك لدى و ازرة االقتصاد الوطني.
الوزير المختص :الوزير الذي يتبع المنتج أو السلعة أو الخدمة الختصاص و ازرته.
المادة ()1

عدل المادة ( )11من قانون حماية المستهلك رقم ( )11لسنة 1002م لتصبح على النح ــو التالي:
تُ ّ
ار
بناء على طلب مـن الـوزير المخـتص المـا بـدت عممـات لودـود خطـر فـي منـتج معـين أن يصـدر قـر اً
 .1للدائرة ً
ب ــالتحفى عل ــى المنـــتج ولأو وق ــر تداول ــه أو اس ــتيرادح أو تصـ ــديرح أو عرض ــه أو س ــحبه أو تمف ــه ذا اـــان

اإلتمف هو الوسيلة الوحيدة للحد من الخطر.

 .1للوزير اصدار قرار لتحديد الحد األقصى ألسعار بعض السلع ولأو الخدمات في حاالت الضرورة.
المادة ()3

تضاف المادة ( )31مارر من قانون حماية المستهلك رقم ( )11لسنة 1002م تنص على التالي:

استثناء على ما ورد في المادة ( )31من هذا القانون ؛ للدائرة في حال عرض أو بيع سلع تموينيـة فاسـدة او تالفـة

أو تمعــب فــي تــاريا صــمحياتها او احت ارهــا اصــدار ق ـرار بــإممل المحــي التدــاري أو المن ــجة لمــدة ال تتدــاوز
ثمثين يوماً.

المادة ()1

تعدل الفقرة ( )1من المادة ( )12من قانون حماية المستهلك رقم ( )11لسنة 1002م لتصبح على النحو التالي:
اي من عرض أو باع سلع تموينية فاسدة أو تالفة أو منتهية الصـمحية أو تمعـب بتـاريا صـمحيتها أو احـتفى

بالموازين أو المااييي مير المعتمدة مـن االالت ميـر الصـحيحة المعـدة لـوزن السـلع أو ايلهـا فـي األمـا ن المحـددة
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الصفحة 1

في المادة ( )8من هذا القانون يعاقب بالسدن لمـدة ال تزيـد عـن ع ـر سـنوات أو ب ارمـة ال تتدـاوز ع ـرين ألـر
دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا أو بالتــا العقــولتين مــع تــمف البضــاعة الفاســدة وضــب
الموازين والمااييي مير المعتمدة.

المادة ()2

تضاف المادة ( )12مارر لقانون حماية المستهلك رقم ( )11لسنة 1002م تنص على التالي:

مع عدم اإلخمل بجية عقوبة أ د ألية نتيدة درمية نا ئة عن ارت اب أيـة مخالفـة ألحاـام هـذا القـانون يعاقـب اـي

من يخـالر أحاـام المـادة ( )11مـن القـانون األصـلي بـالحبة مـدة ال تزيـد عـن ثـمأ سـنوات أو ب ارمـة ال تتدـاوز
ثمثة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بالتا العقولتين.
المادة ()6

تضاف المادة ( )31مارر لقانون حماية المستهلك رقم ( )11لسنة 1002م تنص على التالي:

 -1يدــوز للــوزير أو مــن يفوضــه التصــالح مــع المــتهم قبــي صــدور حاــم بــات فــي الــدعوى الدزائيــة فــي المخالفــات
والدنح التي ال تتداوز مدة الحـبة فيهـا سـتة أ ـهر مقابـي أداء مبلـج ال يتدـاوز ضـعفي الحـد االقصـى لل ارمـة

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الدزائية.

 -1للوزير منح صفة الضبطية القضائية ألي من موظفي الو ازرة.

يل ى اي حام يخالر أحاام هذا القانون.

المادة ()2
المادة ()8

علــى دميــع الدهــات المختصــة -اــي فيمــا يخصــه -تنفيــذ أحاــام هــذا القــانون ويعمــي بــه فــور ن ـرح فــي الدريــدة

الرسمية.

ص ـ ـ ـ ــدر بمدين ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـزة بت ـ ـ ـ ــاريا :ل
المواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :

ل

ل 1016ميمدي ـ ـ ـ ــة.

ل 1132هدريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

رئية السلطة الوطنية الفلسطينية
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الصفحة 2

