قانون حماية المستهلك رقم ( )21لسنة 2005م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وعلى قانون التجارة العثماني الصادر في  8شعبان  1266هجرية المعمول به في محافظات غزة،

وعلى قانون التجارة رقم  12لسنة  1966م المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى قانون الصحة العامة رقم  20لسنة 2004م،

وعلى القانون رقم  7لسنة 1999م بشأن البيئة،

وعلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم  1لسنة 2000م،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2005/10/27م،
ً
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي- :

الفصل األول
تعريفات وأحكام عامة
مادة ()1

يكوون للللمووات والعبووارات ااتيوة الووواردة فووي هوذا القووانون المعوواني المخصصوة لهووا أدنوواه موا لووم توودل القرينوة علووى خووال
ذلك:
السلطة :السلطة الوطنية الفلسطينية.

الوزارة :وزارة االقتصاد الوطني

الوزير :وزير االقتصاد الوطني
المجلس :المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.
الهيئة :هيئة إدارة المجلس
السللعة :كو منوتص صوناعي أو زراعوي أو تحوويلي أو نصوف مصون وأيوة موادة أخورت تعتبرهوا الووزارة سولعة لطايوات تطبيو
أحكام هذا القانون.

الخدمللة :كو و عم و يتمثو و بنشوواح تقن ووي أو حرفووي أو م ووادخ تقدمووه أي ووة جهووة متخصص ووة مقاب و أج وور متف و أو مح وودد أو
بموجب تسعيرة معلنة.
التعليمللللات الفنيللللة ا لزاميللللة :التعليمو ووات الفني و ووة اللزاميو ووة الصو ووادرة عو وون مؤسسو ووة المواصو ووفات والمقو وواييس الفلس و ووطينية
بخصوص سلعة معينة.

المللزود :الشووخص الووذخ يمووارس باسوومه أو لحسوواب الطيور نشوواطاً يتمث و بتوزي و أو تووداول أو تصووني أو تووأجير السوول أو

تقديم الخدمات.

المعلن :ك مزود يقوم بإعالن منتجاته بمختلف وسائ الدعاية والعالن
المستهلك :ك من يشترخ أو يستفيد من سلعة أو خدمة.
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عيل ::خطووأ أو نقوص مون حيوود الجوودة واللميوة واللفوواءة ،أو عودم مطابقوة للمعووايير والمقواييس التوي يتوجووب االلتوزام بهووا
بموجب القانون أو األنظمة السارية المفعول فيما يتعل بالمنتص.

المصنع :الشخص الذخ يقوم بتحوي أو تجمي المواد األولية أو الوسيطة إلى مواد قابلة لالستهالك.
جمعيللات حمايلللة المسلللتهلك :ك و جمعي ووة غيوور ربحي ووة تؤسووس ألغ وراو غي وور سياسووية أو تجاري ووة او اقتصووادية ،وته وود
إل ووى توعي ووة المسو ووتهللين وتثق وويفهم ةوارش ووادهم وحمايو ووة مص ووالحهم وحق وووقهم وتمث و ويلهم ل وودت كاف ووة الجهو ووات الرس وومية وغيو وور

الرسمية.
يهد

مادة ()2

هذا القانون إلى ما يلي:

 - 1حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكف له عدم التعرو ألية مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية
 - 2توفير السل والخدمات ومن االستطالل والتالعب في األسعار.

 - 3حمايو ووة حق و وووق المس و ووتهلك فو ووي الحص و ووول عل و ووى سو وول وخ و وودمات تتفو و و م و و التعليم و ووات الفني و ووة اللزاميو ووة ،وت و ووأمين ش و ووفافية المع و ووامالت

االقتصادية التي يكون المستهلك طرفًا فيها.

 - 4ضمان المعامالت االقتصادية على وجه السرعة والدقة بين المزود والمستهلك وما يكفله القانون من حماية.
الفصل الثاني

حقوق المستهلك
يتمت المستهلك بالحقوق ااتية:

مادة ()3

 - 1الحفاظ على صحته وس المته عند استعماله للسلعة أو الخدمة من حيد الجودة والنوعية
 - 2الحصول على المعاملة العادلة دون تمييز من قب مزود المنتص أو المصن .
 - 3تشكي جمعيات لحماية المستهلك واالنتساب إليها.
 - 4العيش في بيئة نظيفة وسليمة وحصوله على سلعة وخدمة مطابقة للتعليمات الفنية اللزامية.

 - 5االختيو و ووار الحو و وور للسو و وول والخو و وودمات مو و وون بو و ووين بو و وودائ سو و وولعية أو خدماتيو و ووة ،وكو و ووذلك لو و ووه الح و و و فو و ووي الحصو و ووول علو و ووى الصو و ووفقات
العادلة ،مث ضمان الجودة والسعر المعقول ،ورفو الصفقات الجبارية.
 - 6الحصو و ووول علو و ووى المعلومو و ووات الص و و ووحيحة عو و وون المنتجو و ووات الت و و ووي يشو و ووتريها أو يسو و ووتخدمها ليتسو و وونى ل و و ووه م مارسو و ووة حقو و ووه باالختي و و ووار
الحر والواعي بين كافة السل والخدمات المعروضة في السوق.

 - 7التع و ووويو بالتقاض و ووي مباشو و ورة أو بواسو و ووطة جمعي و ووات المس و ووتهلك جماعي و و واً لص و ووون حقوق و ووه وتعويض و ووه عو و وون األضو و ورار الت و ووي تلو و ووون

قد لحقت به.

 - 8اس و ووتبدال الس و وولعة أو إص و ووالحها أو اس و ووترجاع ثمنه و ووا وك و ووذلك اس و ووترداد المب و ووال الت و ووي يك و ووون س و وودادها لق و وواء خدم و ووة ف و ووي ح و ووال ع و وودم
مطابقتهو و ووا ل و و وودت اس و و ووتعمالها بش و و ووك س و و ووليم س و و وواء المواص و و ووفات المتفو و و و عليه و و ووا أو المعم و و ووول بهو و ووا أو للط و و وورو ال و و ووذخ م و و وون أجل و و ووه ت و و ووم

االستحصال عليها.

 - 9طلب فاتورة من المزود يحدد فيها:
أ) اسم المؤسسة

ب) رقم تسجيلها في السج التجارخ
ج)عنوانها.
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د) تعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البي أو التأجير.
هو) الثمن واللمية المتف

عليها والقيمة الجمالية للفاتورة بالعملة المتداولة.
الفصل الثالث
المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك
مادة ()4

ينشو و ووأ بموجو و ووب أحكو و ووام هو و ووذا القو و ووانون مجلو و ووس استشو و ووارخ يسو و وومى المجلو و ووس الفلسو و ووطيني لحمايو و ووة المسو و ووتهلك ويتلو و ووون مو و وون الجه و و ووات
ااتية:
 عضو عن و ازرة االقتصاد الوطني رئيساً للمجلس عضو عن و ازرة المالية. عضو عن و ازرة الصحة عضو عن و ازرة الزراعة -عضو عن سلطة البيئة

 عضو عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عضو عن غرفة التجارة عضو عن االتحادات الصناعية -عضو عن اتحاد المقاولين

 عضو عن جمعية رجال األعمال خمسة أعضاء عن جمعيات حماية المستهلكمادة ()5

يهو وود المجلو ووس إل و ووى حمايو ووة حق و وووق المسو ووتهلك االقتصو ووادية وض و وومان عو وودم تعرض و ووه إلو ووى أيو ووة مخ و وواطر أو أض و ورار ناجم و ووة عو وون انتفاع و ووه
بالسل والخدمات المقدمة له وذلك من خالل ااتي:
 - 1المشاركة في رسم العالقة وتنسيقها ما بين كافة الجهات ذات العالقة بحماية المستهلك.
 - 2دعم وتعزيز دور المستهلك في االقتصاد الوطني.

 - 3المشاركة في رسم سياسات تأمين سالمة السل والخدمات والعم على رف جودتها.
 - 4اعتم و وواد الب و و ورامص التثقيفيو و ووة لتوعي و ووة ةواعو و ووالم ةوارشو و وواد المس و ووتهلك وحثو و ووه علو و ووى اس و ووتعمال أنمو و وواح االسو و ووتهالك الناجع و ووة واعتمو و وواد السو و وول

والخدمات التي تحافظ على البيئة.

 - 5إعداد الخطط والبرامص الخاصة بشأن الدفاع عن المستهلك وضمان حقوقه.

 - 6متابعة السياسات الحكومية وحد جهات االختصاص على توفير الحماية للمستهلك.
 - 7االشتراك في المنظمات واالتحادات المماثلة في أهدافها وغاياتها عربيًا ودوليًا.
 - 8التألد من عدم احتلار السل ورف التوصيات للو ازرة.
 - 9التألد من مواصفات وجودة السل .
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مادة ()6
يونظم فووي وزارة االقتصوواد الووطني ،باعتبارهووا الوووزارة المختصووة ،سوج خوواص بجمعيووات حمايوة المسووتهلك ،ويحوودد بنظووام
يصدره مجلس الوزراء كافة الجراءات المتعلقة بعالقة هذه الجمعيات بالجهات ذات االختصاص بحماية المستهلك.

الفصل الرابع
سالمة المنتجات
مادة ()7

يجب أن يكون المنوتص مطابقو ًا للتعليموات الفنيوة اللزاميوة ،مون حيود بيوان طبيعوة المنتجوات ونوعهوا ومواصوفاتها الجوهريوة

ومكوناتهوا ،ويخض و لوذلك أيض و ًا عمليووات التعبئوة والتطليووف التووي تشوم عناصوور التعريووف بوالمنتص واالحتياطووات الواجووب
اتخاذه ووا عن وود االس ووتعمال والمص وودر والمنش ووأ وت وواريخ الص وون وت وواريخ انته وواء الص ووالحية ،وك ووذلك طريق ووة االس ووتخدام ،م و و

مراعاة ما تنص عليه القوانين واألنظمة والقرارات ذات العالقة ،وخصوص ًا المتعل منها بسالمة البيئة.
مادة ()8

يحظ وور االحتفو وواظ فو ووي مواقو و النتو وواج والصو وون والتخ و وزين والع وورو والبي و و وكو ووذلك فو ووي وس ووائ نق و و البضو ووائ واألسو ووواق

والمرابو والمسالخ بالمنتجات أو األدوات أو ااالت التي تمكن من غش السل  ،بما فيها:
 - 1الموازين أو المكايي

غير المعتمدة من ااالت غير الصحيحة المعدة لوزن السل أو كيلها.

 - 2السل المطشوشة أو الفاسدة أو المنتهية أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة.

 - 3السل التي ال تتمت بسالمة التداول القانوني في بلد المنشأ أو جهة المنشأ وفقًا لما توصي به الجهات المختصة.
مادة ()9

ك و من ووتص ينطوووخ عل ووى اس ووتعماله أيووة خط ووورة يج ووب أن يؤشوور أو يرفو و ب ووه تحووذير يب ووين وج ووه الخطووورة والطريق ووة المثل ووى
لالستعمال أو االستخدام ،وكيفية العالج في حال حدود ضرر ناتص عن االستخدام.
مادة ()10

ال عوون الضو رر النواجم عون اسوتخدام أو اسووتهالك المنوتص المحلوي أو المسوتورد الوذخ ال تتوووافر
يكوون الموزود النهوائي مسوؤو ً
فيوه شوروح السوالمة أو الصوحة للمسوتهلك أو عوودم االلتوزام بالضومانات المعلون عنهوا أو المتف و عليهوا ،موا لوم يثبوت هويووة

من زوده بالمنتص وأثبت كذلك عدم مسؤوليته عن الضرر الناجم.
مادة ()11

إذا تبووين للم ووزود بووأن الس وولعة أو الخدمووة الت ووي وضووعها قي وود الت ووداول تتضوومن عيبو و ًا أو ألثوور م وون شووأنه أن يض وور بس ووالمة
المستهلك أو صحته أو أنها قد تشك خط ًرا عليه ،فعلى المزود أن يتخذ وبشك فورخ الجراءات ااتية:

 - 1إبوال الجهوات المختصوة ةواعوالم الجمهوور بواسوطة وسوائ العوالم عون هوذه ا لعيووب وتحوذيره مون المخواطر التوي قود

تنتص عنها.

 - 2سحب السلعة من األسواق.
 - 3استرداد السل التي جرت بيعها أو تأجيرها ةواعادة الثمن المدفوع.

 - 4استبدال السل على نفقته الخاصة ةواعادة الثمن المدفوع في حال تعذر إصالحها.
 - 5التخلص منها ،بطرق صحيحة وغير مضرة بالبيئة ،وعلى نفقته الخاصة.
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مادة ()12
يجوب أن توودرج علوى بطاقووة البيووان باللطوة العربيووة المعلوموات التووي تعتموودها مؤسسوة المواصووفات والمقواييس تبع و ًا لطبيعووة

ك سلعة ووفقاً لخصائصها.

مادة ()13

يجووز للجهووات المختصوة كلمووا بودت عالمووات لوجووود خطور موون منوتص مووا ،إصوودار تعليموات مكتوبووة إ لوى المووزود تتضوومن

إخضاع المنتص إلى المراقبة والفحص.

مادة ()14
يجوز للمجلس كلما بدت عالمات لوجوود خطور فوي منوتص معوين أن يطلوب مون الووزير إصودار قورار بوالتحفظ علوى المنوتص
أو أخ ق ورار رخوور يرتئي و ه ،بم ووا فووي ذلووك طلووب وق ووف تداولووه أو وقووف اسووتيراده أو تص ووديره أو عرضووه أو سووحبه أو إتالف ووه،
إذا كان التال

هو الوسيلة الوحيدة للحد من الخطر.

الفصل الخامس

نزاهة المعامالت االقتصادية
مادة ()15
على ك من يقوم بالترويص والعالن للمنتجوات أن يراعوي توافو موا يعلون عنوه وواقو مواصوفات المنتجوات المعلون عنهوا،
ويجب أال ينطوخ ذلك العالن على خداع أو تضلي للمستهلك.
مادة ()16

علووى الم ووزود الووذخ يلج ووأ لنعووالن بع وورو خوواص به وود

الت وورويص لسوولعة أو لخدم ووة أن يحوودد الم وودة التووي س ووو تت وووافر

خاللها هذه السلعة أو الخدمة ،وفي حال عدم التجديد يعتبر العرو ساري ًا لمدة شهر من تاريخ أول إعالن.
مادة ()17

يجب إعالن السعر بالعملة المتداولة علوى وحودة البيو المعروضوة للمسوتهلك بشوك مباشور عليهوا ةواذا تعوذر ذلوك توضو

بشك بارز في مكان عرضها.

مادة ()18
عل ووى كو و مق وودم خدم ووة بيو ووان أهليت ووه لممارس ووة تل ووك الخدم ووة مو وون خ ووالل ع وورو الرخص ووة المص وور لو ووه بموجبه ووا ممارس ووة ه ووذه الخدم ووة مو وون
الجهة الرسمية المختصة وبشك واضح.

مادة ()19

ال عوون إصووال أو اسوترجاع المنتجووات المضومونة إذا تبووين أن بهووا عيبو ًا خووالل مودة وشووروح الضوومان
يكوون المووزود مسوؤو ً

المتف و عليه ووا مو و المس ووتهلك ،وعليووه اس ووتبدالها أو اس ووترجاعها ورد ثمنه ووا حس ووب رغبووة المس ووتهلك ،وال يج وووز ل ووه االتف وواق

على خال

ذلك.

مادة ()20

علوى كو مووزود ضومان العيوووب الخفيوة التوي توونقص مون قيمووة السولعة أو الخدموة نقص و ًا محسووب ًا أو تجعلهووا غيور صووالحة
لالستعمال فيما أعدت إليها وفق ًا لطبيعتها أو ألحكام العقد.
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مادة ()21
علو ووى المو ووزود أن يبو ووين بوضو ووو اسو وومه الحقيق و ووي وعالمتو ووه التجاريو ووة المسو ووجلة علو ووى الس و وول المطروحو ووة للتو ووداول فو ووي األس و وواق ،وكاف و ووة
المعلومات المطلوبة في بطاقة البيان.
مادة ()22
يحظر على ك مزود ما يلي:

 - 1تسليم أو استعمال أو محاولة استعمال عالمات الجودة بقصد الطش.
- 2االدعاء أو اليهام بأن السلعة تتمت بشهادة الجودة.

 - 3االمتناع عن بي أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع.

 - 4اشتراح البي بشراء كميوة مفروضوة أو بشوراء سول أو خودمات أخورت فوي الوقوت نفسوه إال إذا أعطوى للمسوتهلك الحو
في شرائها منفصلة بسعر مختلف.
 - 5اشتراح شراء خدمة بإسداء خدمة أخرت أو بشراء سلعة.

 - 6إخفاء أية مادة أو سلعة مخزونة لدت المزود عن أخ شخص يود شراءها دون سبب مشروع.
 - 7بي سلعة أو تقديم خدمة بسعر أو بربح يزيد عن السعر المعلن عنه.

 - 8استيراد أو تداول السل مجهولة المصدر ،أو المخالفة للتعليمات الفنية اللزامية ،أو الممنوعة قانوناً.

 - 9اسو و ووتيراد أو إدخو و ووال سو و وول انقضو و ووى علو و ووى تو و وواريخ إنتاجهو و ووا أو تعبئتهو و ووا ألثو و وور مو و وون ثلو و وود مو و وودة الصو و ووالحية ،إال إذا كانو و ووت الس و و وولعة
متبرع بها ،على أن يحظر تداولها باألسواق.

مادة ()23

يجوووز للمجلووس أن ي ارج و م وودت معقوليووة وعدالووة الش ووروح الووواردة فووي عقووود االس ووتهالك والعقووود النموذجيووة ،وأن يوص ووى
إلى الوزير أو الجهة التي تصدر عنها هوذه العقوود إزالوة الشوروح التوي تورت أنهوا مجحفوة بحو المسوتهلك أو يطلوب إعوادة
النظوور بهووا ،عل ووى أن يصوودر مجل ووس الوووزراء نظام و ًا يح وودد معووايير لتق وودير البنووود التووي يمك وون اعتبارهووا تعس ووفية فووي عق ووود

االستهالك.

مادة ()24
 - 1يجب ان يتوافر في عقود االستهالك ما يلي- :
أ) نسخة مصاغة باللطة العربية وبعبارات واضحة ومفهومة

ب) ح و المسووتهلك فووي االطووالع علووى أيووة نصوووص أو وثووائ يحي و إليهووا العقوود ،علووى أن يووتم ذلووك قب و التوقي و علي ووه.
ج) قيمة الثمن بشك واضح وصريح وتاريخ وكيفية التسديد ،وكذلك تاريخ ومكان تسليم السلعة أو الخدمة.

 - 2على المزود تسليم المستهلك نسخة عن العقد الموق معه.

مادة ()25

يجوب أن تتوووافر المواصووفات التووي حووددها المووزود أو تلووك التووي اشووترح المسووتهلك خطي و ًا وجودهووا فووي السوولعة أو الخدمووة
المتف عليها.

مادة ()26

بناء على تنسيب الوزارة يصدر مجلس الوزراء األنظمة المتعلقة بحماية المستهلك من ااتي:
ً
 - 1تداول المنتجات عن طري استخدام وسائ التلنولوجيا الحديثة
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 - 2تداول المنتجات عبر الباعة المتجولين ومن في حكمهم.

الفصل السادس
العقوبات

مادة ()27

م و عوودم الخ ووالل بأيووة عقوب ووة أشوود أليووة نتيج ووة جرميووة ناش ووئة عوون ارتل وواب أيووة مخالفووة ألحك ووام هووذا الق ووانون يعاقووب م وون
يرتلب المخالفات التالية بااتي:
 - 1كو و و م و وون ع و وورو أو ب و وواع س و وول تمويني و ووة فاس و وودة أو تالف و ووة ،أو تالع و ووب بت و وواريخ ص و ووالحيتها ،أو اح و ووتفظ ب و ووالموازين أو
المكاييو غيوور المعتموودة مون ااالت غيوور الصووحيحة المعودة لوووزن السوول أو كيلهوا فووي األمووالن المحوددة فووي المووادة )8

موون هووذا القووانون ،يعاقووب بالسووجن لموودة ال تزيوود عوون عشوور سوونوات أو بطرامووة ال تتجوواوز عش ورة رال
يعادلهووا بالعمل ووة المتداول ووة قانون ووا ،أو بكلت ووا العق وووبتين ،مو و إتووال

دينووار أردنووي أو مووا

البض وواعة الفاس وودة ،وض ووبط الم وووازين والمكاييو و غي وور

المعتمدة.

 - 2ك و موون عوورو أو بوواع منووتص مخووالف ل لتعليمووات الفني ووة اللزاميووة ،يعاقووب بالسووجن لموودة ال تزيوود عوون سووتة أش ووهر أو
بطرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانون ًا ،أو بكلتا العقوبتين.
 - 3كو و م وون عو وورو أو ب وواع منتجو وا ينطو وووخ عل ووى اسو ووتعماله خط ووورة م ووا ،دون أن يؤشو وور أو يرفو و ب ووه تحو ووذير يب ووين وجو ووه
الخطووورة والطريق ووة المثل ووى لالس ووتعمال أو االسووتخدام ،وكيفي ووة الع ووالج ف ووي ح ووال حوودود ض وورر ن وواتص ع وون االس ووتخدام ،أو

خووالف أحك ووام الم ووواد  )19- 11موون ه ووذا الق ووانون ،يعاقووب بالس ووجن لم وودة ال تزيوود ع وون س ووتة أشووهر أو بطرام ووة ال تتج وواوز
خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ،أو بكلتا العقوبتين.

 - 4كو موون امتن و عوون عوورو أو بيو السوول التموينيووة أو أرغووم المشووترخ علووى شوراء كميووة معينووة منهووا أو سوولعة أخوورت
معهوا ،أو اشووترح ش وراء خدمووة بإسووداء خدمووة أخوورت أو بش وراء سولعة ،يعاقووب بالسووجن موودة ال تزيوود عوون سوونة أو بطرامووة ال

تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانون ًا أو بكلتا العقوبتين.

 - 5ك و و مو وون امتنو و و عو وون وض و و قو و ووائم أسو ووعار السو وول أو الخ و وودمات فو ووي أمو ووالن ظ و وواهرة أو خو ووالف التسو ووعيرة المعلن و ووة يعاقو ووب بالس و ووجن
م و وودة ال تزيو و وود ع و وون سو و ووتة أش و ووهر أو بط ارمو و ووة ال تتج و وواوز خمسو و وومائة دينو و ووار أردن و ووي أو مو و ووا يعادله و ووا بالعملو و ووة المتداول و ووة قانون و و واً أو بكلتو و ووا

العقوبتين.

 - 6ك و و م و وون ص و وور سو وولعا تمويني و ووة أدخل و ووت للبلو وود ب ط و وورق غي و وور ش و وورعية ،يعاقو ووب بالس و ووجن م و وودة ال تزيو وود ع و وون ث و ووالد س و وونوات أو
بطرامة ال تتجاوز ثالثة رال

دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ،أو بكلتا العقوبتين.

- 7ك معلن لم يستعم اللطة العربية فوي العوالن عون السولعة أو الخدموة ،أو خوالف أحكوام الموواد  )21- 15مون هوذا
القانون ،يعاقب بطرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة ()28

م عدم الخالل بأية عقوبة أشد ألية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتلاب أية مخالفة ألحكام هذا القانون ،يعاقب

بالحب س لمدة ال تزيد عن ثالد سنوات أو بطرامة ال تتجاوز ثالثة رال

دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
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قانونا ،أو بكلتا العقوبتين ،ك من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد بأية طريقة من الطرق في إحدت األمور
ااتية:
 - 1حقيقووة المن تجووات أو طبيعتهووا أو صووفاتها الجوهريووة أو مووا تحتوي ووه موون عناصوور خط ورة وبوجووه عووام العناصوور الداخل ووة
في تركيبها.

 - 2عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 - 3نوووع المنتج ووات أو منشووؤها أو أص وولها أو مصوودرها ف ووي األحوووال الت ووي ت عتبوور فيه ووا بموجووب االتف وواق أو العوور  -ه ووذه
االمور – سبب ًا أساسي ًا في التعاقد.

مادة ()29

م و و عو وودم الخو ووالل بأيو ووة عقوبو ووة أشو وود أليو ووة نتيجو ووة جرميو ووة ناش و ووئة عو وون ارتلو وواب أيو ووة مخالفو ووة ألحكو ووام هو ووذا القو ووانون ،يعاقو ووب ب و ووالحبس
لم و وودة ال تزيو و وود عو و وون ث و ووالد سو و وونوات أو بط ارمو و ووة ال تتج و وواوز ثالثو و ووة رال

دينو و ووار أردن و ووي أو مو و ووا يعادلهو و ووا بالعمل و ووة المتداولو و ووة قانون و و وًا ،أو

بكلت و ووا العق و وووبتين ،كو و و مو و وون ص و وون أو ب و وواع أو عو و وورو للبيو و و أو زرع أي و ووة مو و وواد أو سو و وول أو مع و وودات مم و ووا تسو و ووتعم ف و ووي الط و ووش م و و و
علمه بذلك وكذلك التحريو على استعمالها بواسطة نشرات أو مطبوعات أو معلقات أو إعالنات أو تعليمات أخرت.
مادة ()30

تضاعف العقوبات المذكورة في المواد  )29 ،28 ،27في حال العود.
مادة ()31
 - 1تقووم المحكموة فوي جميو األحوووال السوابقة بمصوادرة الموواد التالفوة أو الخط ورة أو المسوتخدمة للطوش أو توأمر بإتالفهووا
على نفقة المحكووم عليوه ،كموا يجووز لهوا الحكوم بوإغالق المحو التجوارخ بشوك مؤقوت أو بشوك دائوم وبسوحب رخصوة أو

وقف مزود الخدمة عن مزاولة عمله بشك مؤقت أو بشك دائم.
 - 2ت ووأمر المحكم ووة بنش وور أخ حكو ووم تص وودره ف ووي ه ووذه الج و ورائم ف ووي ص ووحيفة أو ألث وور مو وون الص ووحف المحلي ووة وعل ووى نفقو ووة
المحكوم عليه.

الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة ()32

تعتبوور موودة شووهر هووي الفت ورة الزمنيووة التووي يح و للمسووت هلك رف و الوودعوة فووي حووال التشووا

أخ خطووأ أو عيووب غيوور متفو و

عليووه إال إذا كان ووت الس وولعة معمو ورة ،فتعتبوور الم وودة الزمني ووة ه ووي سوونة كامل ووة وتب وودأ ه ووذه الموودة من ووذ الي وووم األول اللتش ووا
العيب في السلعة أو الخدمة التي تم االتفاق عليها.
يلطى ك ما يتعارو م أحكام هذا القانون.

مادة ()33
مادة ()34

على مجلس الوزراء إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
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مادة ()35

علوى الجهووات المختصووة – كو فيمووا يخصووه  -تنفيوذ أحكووام هووذا القوانون ويعم و بووه بعود ثالثووين يوم و ًا مون توواريخ نش وره فووي
الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2005/11/1 :ميالدخ

المواف  29 :رمضان  1426هجرخ
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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