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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون تجارت الکترونيکی مصوب 1382/9/17

 باب اول: مقررات عمومی
مبحث اول: در کلیات

فصل اول: قلمرو و شمول قانون
ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و 
ارتباطی  از سیستم های  استفاده  با  و  الکترونیکی  واسط های  در  اطالعات  ایمن 

جدید به کار می رود.
 فصل دوم: تعریف

ماده 2-
الف- »داده پیام« )Data Message(: هر نمادی از واقعه، اطالعات یا مفهوم 
تولید،  اطالعات  جدید  فناوری های  یا  و  نوری  الکترونیکی،  وسائل  با  که  است 

ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.
ب- »اصل ساز« )Originator(: منشأ اصلی »داده  پیام« است که »داده  پیام« 
به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص 

»داده  پیام« به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.
وی  دارد  قصد  اصل ساز  که  است  شخصی   :)Addressee( »مخاطب«  ج- 
»داده پیام«  با  ارتباط  در  که  شخصی  شامل  اما  کند،  دریافت  را  »داده  پیام« 

به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.
به  یعنی   :)By Reference Incorporation( داده پیام«  در  »ارجاع  د- 
منابعی خارج از »داده پیام« عطف شود که در صورت مطابقت با ماده ۱8 این 

قانون جزئی از »داده پیام« محسوب می شود.
ه- »تمامیت داده  پیام« )Integrity(: عبارت است از موجودیت کامل و بدون 
تغییر »داده پیام«. اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش 
اطالعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت »داده پیام« وارد 

نمی کند.
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و- »سیستم رایانه ای« )System Computer(: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای 
از دستگاه های متصل سخت افزاری- نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های 

پردازش خود کار »داده پیام« عمل می کند.
تولید  برای  سیستمی   :)System Information( اطالعاتی«  »سیستم  ز- 

)اصل سازی(، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش »داده پیام« است.
 :)System Secure Information( مطمئن«  اطالعاتی  »سیستم  ح- 

سیستم اطالعاتی است که:
۱- به نحوی معقول در برابر سوءاستفاده و نفوذ محفوظ باشد.

۲- سطح معقولی از قابلیت دسترسي و تصدی صحیح را دارا باشد.
۳- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و 

سازماندهی شده باشد.
4- موافق با رویه ایمن باشد.

تطبیق صحت  برای  است  رویه ای   :)Secure Method( ایمن«  »رویه  ط- 
ثبت »داده پیام« منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا 
تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی »داده پیام« از یک زمان خاص. یک رویه 
ارقام شناسایی،  یا  یا کدها، کلمات  الگوریتم ها  از  با استفاده  ایمن ممکن است 
رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

نوع  هر  از  عبارت   :)Electronic Signature( الکترونیکی«  »امضای  ی- 
عالمت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به »داده پیام« است که برای 
شناسایی امضاکننده »داده پیام« است که برای شناسایی امضاکننده »داده پیام« 

مورد استفاده قرار می گیرد.
 Secure/Enhanced/Advanced( مطمئن«  الکترونیکی  »امضای  ك- 

)Electronic Signature
هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده۱0 این قانون باشد.

امضای  که  وی  قائم مقام  یا  شخص  هر   :)Signatory( »امضاکننده«  ل- 
الکترونیکی تولید می کند.

م- »شخص« )Person(: اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های 
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رایانه ای تحت کنترل آنان.
ن- »معقول« )سنجش عقالنی(، )Reasonableness Test(: با توجه به اوضاع 
و احوال مبادله »داده پیام« از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، 
حجم مبادالت طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی 
و در آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه هاي پیشنهادی، عرف و 

روش های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادالت، ارزیابی می شود.
جز  به منظوری  که  است  شخصی  هر   :)Consumer( »مصرف کننده«  س- 

تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.
اهلیت  به  بنا  که  است  از شخصی  عبارت   :)Supplier( »تأمین کننده«  ع- 

تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.
 :)Means Of  Distance Communication( »ف- »وسایل ارتباط از راه دور
عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و 

مصرف کننده جهت فروش کاال و خدمات استفاده می شود.
به  راجع  قبول  و  ایجاب   :)Distance Contract( دور«  راه  از  »عقد  ص- 
کاالها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از 

راه دور است. 
آن  به موجب  که  وسائل  یعنی   :)Durable Medium( بادوام«  »واسط  ق- 
مصرف کننده شخصاً »داده پیام«های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله 
الکترونیکی  پست  یا  و  سخت  دیسک  فشرده،  دیسک  دیسک،  فالپی  شامل 

مصرف کننده.
ر- »داده پیام های شخصی« )Private Data(: یعنی »داده پیام«های مربوطه 

به یک شخص حقیقی )موضوع »داده« Data Subject( مشخص و معین.

 فصل سوم: تفسیر قانون 
ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت 
توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.

ماده 4- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید 
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بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این 
قانون، قضاوت نمایند.

فصل چهارم: اعتبار قراردادهای خصوصی 
ماده 5- هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام 

با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

مبحث دوم: در احكام »داده پیام« 
- نوشته، امضاء اصل

ماده 6- هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون الزم باشد، »داده پیام« در حکم 
نوشته است مگر در موارد زیر:

الف- اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.
ب- فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی.

ج- اعالم، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهي که دستور خاصی براي استفاده 
کاال صادر می کند و یا از به کارگیری روش های خاصی به صورت فعلی یا ترك 

فعل منع می کند.
ماده 7- هر گاه قانون، وجود امضاء را الزم بداند امضای الکترونیکی مکفی 

است.
ماده 8- هرگاه قانون الزم بداند که اطالعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری 
شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطالعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود 

شرایط زیر امکان پذیر می باشد:
الف- اطالعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع 

بعدی فراهم باشد.
ب- داده پیام به همان قالبی)فرمتی( که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا 
به قالبي که دقیقاً نمایشگر اطالعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، 

نگهداری شود.
ج- اطالعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده 

 پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
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در  وزارتخانه  یا  و  دولتی  دستگاه  سازمان،  نهاد،  هر  که  دیگری  شرایط  د- 
فراهم  نموده  مقرر  خود  مسئولیت  حوزه  با  مرتبط  داده پیام  نگهداری  خصوص 

شده باشد.
ماده 9- هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال »داده پیام« 
خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت 
این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل »داده پیام« را اعالم کند. 
قبلی  تعهدات  و  حقوق  بر  اثری  »داده پیام«  جای  به  کاغذی  اسناد  جایگزینی 

طرفین نخواهد داشت.

مبحث سوم: »داده پیام« مطمئن
 فصل اول: امضاء و سابقه الكترونیكی مطمئن 

ماده 10- امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.

ب- هویت امضاکننده »داده پیام« را معلوم نماید.
ج- به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د- به نحوی به یک »داده پیام« متصل شود که هر تغییری در آن »داده پیام« 
قابل تشخیص و کشف باشد.

با  که  است  پیام«ی  »داده   از  عبارت  مطمئن  الکترونیکی  سابقه   -11 ماده 
رعایت شرایط یک سیستم اطالعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در 

دسترس و قابل درك است.

 فصل دوم: پذیرش، ارزش اثباتي و آتار سابقه و امضای 
الكترونیكی مطمئن

ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده  پیام بوده و 
در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی 

»داده پیام« را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده 13- به طور کلی، ارزش اثباتی »داده  پیام«ها با توجه به عوامل مطمئنه 
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از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله 
»داده  پیام« تعیین می شود.

نگهداری  و  ایجاد  مطمئن  طریق  به  که  پیام«هایی  »داده   کلیه   -14 ماده 
شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که 
تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای 
و  مراجع قضایی  استناد در  قابل  و  معتبر  اسناد  آتار در حکم  و سایر  آن  مفاد 

حقوقی است.
و  مطمئن  الکترونیکی  سوابق  مطمئن،  »داده  پیام«  به  نسبت   -15 ماده 
امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای 
جعلیت به »داده  پیام« مزبور وارد و با ثابت نمود که »داده  پیام« مزبور به جهتی 

از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 16- هر »داده  پیام«ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده 11 

این قانون ثبت و نگهداری می شود، مقرون به صحت است.

مبحث چهارم: مبادله »داده پیام«
 فصل اول: اعتبار قانونی ارجاع در »داده پیام«، عقد و اراده طرفین

ماده 17- »ارجاع در داده پیام« با رعایت موارد زیر معتبر است:
الف- مورد ارجاع به طور صریح در »داده پیام« معین شود.

ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه مي کند روشن و مشخص 
باشد. 

ج- »داده  پیام« موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم: انتساب »داده پیام«
ماده 18- در موارد زیر »داده پیام« منسوب به اصل ساز است:

الف- اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصي ارسال شده باشد که از جانب 
اصل ساز مجاز به این کار بوده است.

ب- اگر به وسیله سیستم اطالعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب 
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اصل ساز ارسال شود.
می شود  ارسال  زیر  شروط  از  یکی  اساس  بر  که  »داده پیام«ی   -19 ماده 
فرضی  چنین  مطابق  و  کرده،  محسوب  ارسال شده  را  آن  دارد  حق  مخاطب 

)ارسال شده( عمل نماید:
الف- قباًل به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند 

آیا »داده پیام« همان است که اصل ساز ارسال کرده است.
ب- »داده پیام« دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده 
که رابطه اش با اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش 
مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و »داده پیام« را به مثابه »داده پیام« خود 

بشناسد.
اصل ساز  از  پیام  نیست که  مواردی  قانون شامل  این  ماده )19(  ماده 20- 

صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.
ماده 21- هر »داده پیام« یک »داده پیام« مجزا و مستقل محسوب می گردد، 
مگر آن که معلوم باشد که آن »داده پیام« نسخه مجددی از »داده پیام« اولیه 

است.

 فصل سوم: تصدیق دریافت
مخاطب  از  اصل ساز  »داده پیام«  ارسال  هنگام  به  یا  قبل  هرگاه  ماده 22- 
بخواهد یا توافق کنند که دریافت »داده پیام« تصدیق شود، اگر به شکل یا روش 
تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خوکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر 
»داده پیام«  دریافت  از  معقول  به نحو  را  اصل ساز  که  مخاطب  سوی  از  مناسب 

مطمئن کند تصدیق دریافت »داده پیام« محسوب می گردد.
را  »داده پیام«  حقوقي  اثر  گونه  هر  صریح  به طور  اصل ساز  اگر   -23 ماده 
مشروط به تصدیق دریافت »داده پیام« کرده باشد، »داده پیام« ارسال نشده تلقی 

می شود، مگرآن که تصدیق آن دریافت شود.
صادق  »داده پیام«  محتواي  به  راجع  »داده پیام«  دریافت  اماره   -24 ماده 

نیست.
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ماده 25- هنگامی که در تصدیق قید می شود، »داده پیام« مطابق با الزامات 
فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که 

آن الزامات رعایت شده اند.

 فصل چهارم: زمان و مكان ارسال و دریافت »داده پیام«
سیستم  یک  به  که  می یابد  تحقق  زمانی  »داده پیام«  ارسال   -26 ماده 

اطالعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.
ماده 27- زمان دریافت »داده پیام« مطابق شرایط زیر خواهد بود:

الف- اگر سیستم اطالعاتي مخاطب برای دریافت »داده پیام« معین شده باشد 
دریافت، زمانی محقق می شود که:

1- »داده پیام« به سیستم اطالعاتی معین شده وارد شود؛ یا 
که  از سیستمی  غیر  مخاطب  اطالعاتی  به سیستم  »داده پیام«  چنانچه   -2

منحصراً براي این کار معین شده وارد شود »داده پیام« بازیافت شود.
باشد،  نکرده  معین  دریافت  براي  اطالعاتی  سیستم  یک  مخاطب،  اگر  ب- 
مخاطب  اطالعاتی  سیستم  وارد  »داده پیام«  که  می شود  محقق  زمانی  دریافت 

شود.
استقرار سیستم  محل  به  توجه  بدون  قانون  این  ماده 27  مفاد  ماده 28- 

اطالعاتی جاری است.
دریافت  استقرار  محل  با  اطالعاتی  سیستم  استقرار  محل  اگر   -29 ماده 

»داده پیام« مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود:
الف- محل تجاری، یا کاری اصل ساز محل ارسال »داده پیام« است و محل 
تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت »داده پیام« است مگر آن که خالف آن 

توافق شده باشد.
ب- اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیک ترین 
محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل 

اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.
ج- اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاري باشند، اقامتگاه قانونی 



15مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک

آنان مالک خواهد بود.
ماده 30- آتار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال 
این قانون و  تا چهارم مبحث چهارم  و دریافت »داده پیام« موضوع فصول دوم 

همچنین محتوی »داده پیام« تابع قواعد عمومی است.

 باب دوم: دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونيکی 
)Certification Service Provider(

که  واحدهایی هستند  الکترونیکی  گواهی  دفاتر خدمات صدور   ماده 31- 
این  می شوند.  تأسیس  کشور  در  الکترونیکی  امضای  صدور  خدمات  ارائه  برای 
نگهداری  روز  به  و  ابطال  تأیید،  ارسال،  ذخیره،  صدور،  تولید،  شامل  خدمات 

گواهی های اصالت )امضای( الکترونیکی می باشد.
ماده 32- آیین نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط 
و  ارتباطات  بازرگانی،  وزارتخانه های  و  کشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
فناوری اطالعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت 

وزیران خواهد رسید.

 باب سوم: در قواعد مختلف
 مبحث اول: حمایت های انحصاری در بستر مبادالت الكترونیكی

)Consumer Protection( فصل اول: حمایت از مصرف کننده
ماده 33- فروشندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات بایستي اطالعات مؤثر در 
تصمیم گیري مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبي 
قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطالعات الزم، شامل 

موارد زیر می باشد:
الف- مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کاال و یا خدمات.

مشغول  فعالیت  به  نام  آن  تحت  که  تجاری  نام  تأمین کننده،  هویت  ب- 
می باشد و نشانی وی.

ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت 
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نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د- کلیه هزینه هایی که براي خرید کاال بر عهده مشتری خواهد بود )از جمله 

قیمت کاال و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس(.
ه- مدت زماني که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.

و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، 
فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده 34- تأمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطالعات مقدماتی، 
اطالعات زیر را ارسال نماید:

الف- آدرس محل تجاري یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.
ب- اطالعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

ج- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد )37( و )38( این قانون.
د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

ماده 35- اطالعات اعالمی و تأییدیه اطالعات اعالمي به مصرف کننده باید در 
واسطي بادوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی 
در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معامالت و از جمله ضرورت رعایت 

افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.
ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی 
از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه 

بیان شود. 
ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، 
وقت برای انصراف )حق انصراف( از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل 
داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کاال 

خواهد بود.
ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- در صورت فروش کاال، از تاریخ تسلیم کاال به مصرف کننده و در صورت 
فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطالعاتی 



17مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک

ارائه آن  خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد 33 و 34 این قانون موظف به 
است.

ج- به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است 
بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده 

مسترد نماید.
و  کاال  نوع  بر  خاصی  شرایط  که  مواردی  در  مصرف کننده  انصراف  حق  د- 
خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین نامه ای است که در 

ماده 79 این قانون خواهد آمد.
ماده 39- در صورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی 
کاال و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ 
دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه 
وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کاال 
و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان 
ایفاي تعهد خود را می دانسته، عالوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر 

مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
به  که  را  آنچه  مشابه  خدمات  یا  کاال  می تواند  تأمین کننده   -40 ماده 
مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط برآن که قبل از معامله یا 

در حین انجام معامله آن را اعالم کرده باشد.
ماده 41- در صورتی  که تأمین کننده، کاال یا خدمات دیگری غیر از موضوع 
معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کاال و یا خدمات ارجاع داده می شود 
و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کاال یا خدمات ارسالي مذکور چنانچه 
به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوي تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، 

مخاطب می تواند آن را قبول کند.
ماده 42- حمایت های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:

ماده  در  است که  آیین نامه ای  به موجب  آن  فهرست  مالی که  الف- خدمات 
)79( این قانون خواهد آمد.

از  ناشی  یا حقوق مالکیت  اموال غیرمنقول و  به فروش  ب- معامالت راجع 
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