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شرايط عوَهي
بيوِ ًاهِ عيَب اساسي ٍ پٌْاى ساذتواى
فصل اٍل ۺ كليات
هادُ  -۱اساس لرارداد
ايٗ ثيٕ٘ ٝبٔ ٝثطاسبس لب٘ ٖٛثئٕ ٝػٛة اضزيجٟطت ٔب ٚ ۱۳۱۶ ٜپيطٟٙبز ثيٌٕ ٝعاض (و ٝرع ٚاليٙفه ثيٕ٘ ٝبٔٔ ٝي ثبضس) تٙظيٓ ٌطزيس ٜاست ٛٔ ٚضز تٛافك قطفيٗ
ٔيثبضس.آٖ لسٕت اظ پيطٟٙبز وتجي ثيٌٕ ٝعاض وٛٔ ٝضز لج َٛثيٌٕ ٝط ٘جٛزٕٞ ٚ ٜعٔبٖ ثب غسٚض ثيٕ٘ ٝبٔ ٝيب لجُ اظ آٖ وتجبً ث ٝثيٌٕٝعاض اػالْ ٌطزيس ٜاست رع ٚتؼٟسات
ثيٌٕٝط ٔحسٛة ٕ٘يضٛز.
هادُ  .۲تعاريف ٍ اصطالحات
اغكالحبت ظيط غطف٘ظط اظ ٞط ٔؼٙي ٔ ٚف ْٟٛزيٍطي ؤٕ ٝىٗ است زاضت ٝثبضٙس زض ايٗ ضطايف ػٕٔٛي ثب تؼطيف ٔمبثُ آٖ ث ٝوبض ضفت ٝاست:
 -۱بيوِگرۺ ضطوت ثيٕ ٝاي است ؤ ٝطرػبت آٖ زض ايٗ ثيٕ٘ ٝبٔ ٝزضد ٌطزيس ٜاست  ٚزض اظاي زضيبفت حك ثيٕ ٝرجطاٖ ذسبضت احتٕبِي ضا قجك ضطايف ايٗ
ثيٕ٘ٝبٔ ٝث ٝػٟسٔ ٜيٌيطز.
 -۲بيوِگسارۺ ضرع حميمي يب حمٛلي است و ٝػّٕيبت سبذت  ٚسبظ ثطاي ا ٚا٘زبْ ٔيضٛز  ٚسبذتٕبٖ ضا پس اظ اتٕبْ تحٛيُ ٔيٌيطز يب ثؼساً ٔبِه ذٛاٞس ضس يب
ٕ٘بيٙس ٜلب٘٘ٛي ٞط يه اظ اضربظ ٔصوٛض و ٝلطاضزاز ثيٕ ٝضا ثب ثيٌٕٝط ٔٙؼمس ٔيوٙس ٔ ٚتؼٟس پطزاذت حك ثيٕ ٝآٖ ٔيثبضس.
 -۳ذيًفعۺ ٔبِه سبذتٕبٖ يب ٞط ضرػي و ٝثٙب ث ٝزضذٛاست ٔبِه ٘بْ ٚي زض ايٗ ثيٕ٘ ٝبٔ ٝزضد ٌطزيس ٜاست  ٚتٕبْ يب ثرطي اظ ذسبضت ثٚ ٝي پطزاذت ٔيٌطزز
 ٚيب ٞط ضرع زيٍطي و ٝثؼساً ٔبِه ذٛاٞس ضس.
 -۴حكبيوِۺ ٔجّغي است و ٝزض ثيٕ٘ ٝبٔٔ ٝطرع ضس ٚ ٜثيٌٕ ٝعاض ٔٛظف است آٖ ضا ٍٙٞبْ ػمس ثيٕ٘ٝبٔ ٝيب ث ٝتطتيجي و ٝزض ثيٕ٘ٝبٔٔ ٝطرع ٔيضٛز ث ٝثيٌٕ ٝط
پطزاذت ٕ٘بيس.
 -۵سرهايِ بيوِ شدُ يا هبلغ بيوِ ۺ سطٔبيٟ٘ ٝبيي است و ٝتٛسف ثيٌٕ ٝعاض پس اظ تأييس ثبظضس فٙي اػالْ ٔي ضٛز  ٚضبُٔ ٞعيٞ ٝٙبي ٔطثٛـ ث ٝوبضٞبي سبظٜاي،
سبيط وبضٞبي سبذتٕبٖ ،ترطيت ،پبوسبظي  ٚثطزاضت ؾبيؼبت ٞ ٚعيٞٝٙبي حطفٝاي ٔيثبضس.
 -۶هَضَع بيوِۺ وُ ثٙب يب ٞط سبذتٕبٖ اظ ثٙب ؤ ٝطرػبت آٖ زض ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝزضد ضس ٜاست.
 -۷فراًشيسۺ ثرطي اظ ٞط ذسبضت و ٝث ٝػٟس ٜثيٌٕٝعاض است ٔ ٚيعاٖ آٖ حسالُ  ٚ ۵حساوخط ۱۰زضغس تؼييٗ ٔيٌطزز.
 -۸گَاّي پاياى كار كلي ساذتواىۺ ٌٛاٞي يب ٌٛاٞيٞبي پبيبٖ وبضي ؤ ٝطارغ شيغالح ٔجٙي ثط اتٕبْ وبض سبذتٕبٖ غبزض وطز ٜثبضٙس.
 -۹هدت اعتبار بيوِ ًاهِۺ پٛضص ايٗ ثيٕ٘ ٝبٔ ٝاظ تبضيد غسٚض ٌٛاٞي پبيبٖ وبض وّي سبذتٕبٖ آغبظ  ٚز ٜسبَ پس اظ آٖ تبضيد پبيبٖ ذٛاٞس يبفت ٍٔ .ط ايٙى ٝتٛافك
زيٍطي غٛضت ٌيطز.
 -۱۰سازُّاي اصلي ساذتواىۺ وّي ٝسبظٞ ٜبي ثبضثط اغّي ثطاي پبيساضي يب استحىبْ سبذتٕبٖ ٔب٘ٙس پي ٞب ،ستٖٞٛب ،وفٞب ،تيطٞب ،ثبزثٙسٞب  ٚتٕبْ زيٛاضٞب ٚ
سمفٞب.
 -۱۱سازُّاي جاًبي ساذتواىۺ ارعاي غيط ثبضثط سبذتٕبٖ ٞب ٔب٘ٙس پٙزطٞ ٜبٌ ،چوبضيٞب ،وبضيوبضيٞب ،وف پٛش ٜا ،زضٞب٘ ،بظن وبضيٞب ،فبؾالةٞبي زاذّي ٚ
تأسيسبت اِىتطيىي ٔ ٚىب٘يىي حبثت ث ٝاستخٙبي ٔٛاضزي و ٝتحت ػٛٙاٖ سبظٜٞبي اغّي تؼطيف ضسٜا٘س.
 -۱۲بازرس فٌيۺ اضربظ حميمي يب حمٛلي ٞستٙس و ٝاظ قطف ثيٌٕ ٝط ٚظيف ٝوٙتطَ ،ثطضسي  ٚغسٚض ٌٛاٞي تأييس آظٔبيطبت٘ ،مطٞ ٝبٔ ،مبزيط وبض  ٚاسٙبز ٔطبثٝ
ٔطثٛـ ث ٝسبذتٕبٖ  ٚيب ٞط ٔٛؾٛع ٔٛضز ٘يبظ ثيٌٕ ٝط  ٚزيٍط ٔساضن ٔطثٛـ ث ٝسبذتٕبٖ ثٙٔ ٝظٛض اضظيبثي  ٚتؼييٗ ٔيعاٖ ضيسه تحت پٛضص ايٗ ثيٕ٘ ٝبٔ ٝضا ث ٝػٟسٜ
زاض٘س.
 -۱۳عيَب اساسي ٍ پٌْاى ۺ ٞطٌ٘ ٝ٘ٛمع زض سبظٞ ٜبي اغّي سبذتٕبٖ ٘بضي اظ قطاحي ٘بزضست ،سبذت ٔؼيٛة ،ث ٝوبضٌيطي ٔٛاز ٔ ٚػبِح ٔؼيٛة و ٝزض قي
ٔست اػتجبض ثيٕ٘ٝبٔ ٝث ٝثيٌٕٝط اػالْ ٔيضٛز  ٚزض ظٔبٖ غسٚض ٌٛاٞي پبيبٖ وبض ٌٛ ٚاٞي تأييس ثبظضس فٙي آضىبض ٘طس ٜثبضس.
 -۱۴گَاّي بيوِۺ ٌٛاٞي ثيٕ ٝثطاسبس پيصٟ٘بز ثيٌٕ ٝصاض غبزض ٔي ضٛز  .پس اظ آٖ ثب اضائٌٛ ٝاٞي پبيبٖ وبض سبذتٕبٖ  ٚتبييس ويفيت سبذت تٛسف وبضضٙبس ثيٕٝ
 ٚيب ثبظضس فٙي  ،ثيٕ٘ ٝبٔٔ ٝطثٛق ٝقي اِحبلي غبزض  ٚسطٔبي ٝلكؼي ٔٛضز ثيٕ ، ٝحك ثيٕٟ٘ ٝبيي  ٚتبضيد ضطٚع  ٚپبيبٖ پٛضص ثئٕ ٝطرع ٔي ضٛز.

فصل دٍم ۺ ذسارتّا ٍ ّسيٌِّاي تحت پَشش
هادُ  .۳ذسارت ٍ ّسيٌِّاي تحت پَشش
ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝذسبضات ٔبِي ٘بضي اظ ػيٛة پٟٙبٖ ضا ث ٝضطح ظيط تأٔيٗ ٔيٕ٘بيس:
ٚ -۱يطا٘ي وُ سبذتٕبٖ يب ذسبضت ٚاضز ٜث ٝسبذتٕبٖ.
ٞ -۲عيٞٝٙبيي و ٝثٙٔ ٝظٛض رٌّٛيطي اظ ترطيت يب تٛسؼ ٝذسبضت غٛضت ٔيٌيطز.
ٞ -۳عيٞٝٙبي الظْ ثطاي پبوسبظي ٔحُ  ٚثطزاضت ؾبيؼبت.
تبصرُ – پٛضص ايٗ ثيٕ٘ ٝبٔٛٙٔ ٝـ ث٘ ٝظبضت ثبظضس فٙي ٔٙترت ثيٌٕ ٝط ثط ػّٕيبت ارطايي سبذتٕبٖ است  .ايٗ ٘ظبضت اظ ظٔبٖ ضطٚع ػّٕيبت سبذتٕبٖ آغبظ
ٔيضٛز٘ .ح٘ ٜٛظبضتٚ ،ظبيف ثبظضس فٙي  ٚضطايف فٙي سبذتٕبٖٞب ثٛٔ ٝرت زستٛضاِؼّٕي ث ٝضطح پيٛست ذٛاٞس ثٛز.
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فصل سَم ۺ ذسارتّاي هستثٌا شدُ
هادُ  .۴ذسارتّاي زير تحت پَشش ايي بيوًِاهِ ًيستۺ
 -۱ذسبضتٞبيي و ٝػٕساً يب سٟٛاً تٛسف ثيٌٕٝعاض يب شي٘فغ ثٛٔ ٝؾٛع ثيٕٚ ٝاضز ٔيضٛز.
 -۲آسيتٞبي ٘بضي اظ آتصسٛظي يب ا٘فزبض ث ٝاستخٙبي ٔٛاضزي و ٝآتصسٛظي يب ا٘فزبض ث ٝقٛض ٔستليٓ ٘بضي اظ ذسبضت تحت پٛضص ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝثبضس.
 -۳ذسبضت ٘بضي اظ سيُ ،آتصفطبٖ ،قٛفبٖ ،غبػمٕٞ ٚ ٝچٙيٗ ظِعٍِٔ ٝط ايٙى ٝتٛافك زيٍطي غٛضت ٌطفت ٝثبضس.
 -۴ر ،ًٙتزبٚظ ،ػّٕيبت تطٚضيستي يب ذطاة وبضي ،ا٘مالة ،ضٛضش ،تٛليف ،غػت (چ٘ ٝظبٔي  ٚچ ٝغيط آٖ) ٔ ٚػبزض.ٜ
 -۵ذسبضات ٔستميٓ يب غيطٔستميٓ ٘بضي اظ تطؼطؼبت اتٕي  ٚضازيٛاوتي.ٛ
 -۶ذسبضات ٘بضي اظ ضا٘ص يب ربثزبيي ظٔيٗ ٕٞ ٚچٙيٗ ٘طست ٍٔط ايٙى٘ ٝبضي اظ ػيٛة پٟٙبٖ ثبضس.
 -۷ذسبضت ٘بضي اظ سبذتٕبٖٞبي ٔزبٚض٘ ،طت ِِٞٝٛبي آة  ٚفبؾالة ػٕٔٛي يب آةٞبي ظيطظٔيٙي.
ٞ -۸طٌ ٝ٘ٛذكب٘ ،مع يب اضتجب ٜزض قطح ،ارطا يب ٔػبِح ٔطثٛـ ث ٝسبظٜٞبي رب٘جي ،تزٟيعاتِٛ ،اظْ  ٚاحبث يب ارعاي ذبضري سبذتٕبٖ ٘ ٚبظنوبضي.
ٞ -۹طٌ ٝ٘ٛتغييط زض ضًٕ٘٘ ،بِ ،ى ٝضسٖ يب ذطاثي ظبٞطي  ٚسكحي.
 -۱۰ذسبضتٞبي ٘بضي اظ تؼٕيطات ،تغييطات  ٚاؾبفبت پس اظ تىٕيُ سبختٕبٖ ٍٔط ثب اقالع لجّي ٛٔ ٚافمت وتجي ثيٌٕ ٝط.
ٞ -۱۱ط ٘ٛع ذسبضت ٘بضي اظ ػبيكوبضي سبذتٕبٖ ،پطت ثبِِْٞٝٛ ،بي فبؾالةٔ ،رعٖ يب تزٟيعات تحت پٛضص ٍٔط ايٙى ٝتٛافك زيٍطي غٛضت ٌطفت ٝثبضس.
ٞ -۱۲طٌٔ ٝ٘ٛبِيبت ،ػٛاضؼٞ ،عي ٚ ٝٙرطيٕ٘ ٝبضي اظ افعايص اضظش ٔٛؾٛع ثيٕ.ٝ
 -۱۳ذسبضات ٘بضي اظ ٞط ٔٛؾٛػي و ٝثبظضس فٙي وتجبً ث ٝثيٌٕ ٝصاض اثالؽ ٕ٘ٛز ٚ ٜيب زض ٌٛاٞي تأييس ٔميس ث ٝضطقي ضس ٜاست ٍٔط ايٙىٔ ٝتؼبلجبً اغالح ضسٛٔ ٚ ٜضز
تأييس ثيٌٕٝط ٘يع لطاض ٌطفت ٝثبضس يب ٔستميٕبً ٘بضي اظ آٖ ٘جبضس.
 -۱۴ذسبضتٞبي ٘بضي اظ فطسٛزٌي.
فصل چْارم ۺ ٍظايف ٍ تعْدات بيوِ گسار
هادُ  . ۵رعايت اصل حد اعالي حسي ًيت
ثيٌٕٝعاض ٔىّف است پطسص ٞبي وتجي ثيٌٕ ٝط ضا ثب زلت  ٚغسالت  ٚث ٝقٛض وبُٔ پبسد زٞس ٞ .طٌب ٜثيٌٕٝعاض زض پبسد ث ٝپطسص ٞبي ثيٌٕٝط ػٕساً اظ اظٟبض ٔكّجي
ذٛززاضي  ٚيب ػٕساً اظٟبض ذالف ٚالغ ثٕٙبيس ث٘ ٝح ٛي ؤ ٝكبِت اظٟبض ٘طس ٚ ٜيب اظٟبضات ذالف ٚالغٛٔ ،ؾٛع ذكط ضا تغييط زٞس  ٚيب اظ إٞيت آٖ زض ٘ظط ثيٌٕ ٝط
ثىبٞس ثيٕ٘ ٝبٔ ٝاظ تبضيد ا٘ؼمبز ثبقُ  ٚثالاحط ذٛاٞس ثٛز حتي اٌط ٔكّجي و ٝوتٕبٖ ضس ٜيب ثط ذالف ٚالغ اظٟبض ضس ٜاست ٞيچ ٌ ٝ٘ٛتبحيطي زض ٚلٛع حبزح٘ ٝساضت ٝثبضس.
زض ايٗ غٛضت ٘ ٝفمف ٚر ٜٛپطزاذتي ثيٌٕٝعاض ثٚ ٝي ٔستطز ٘رٛاٞس ضس ثّى ٝثيٌٕٝط ٔيتٛا٘س السبـ ٔؼٛق حك ثيٕ ٝتب آٖ تبضيد ضا ٘يع اظ ٚي ٔكبِجٕ٘ ٝبيس.
هادُ  .۶اعالم تشديد ذطر
ٞطٌب ٜزض قٔ َٛست ثيٕ ٝتغييطاتي زض ويفيتٚ ،ؾؼيت  ٚيب وبضثطي ٔٛؾٛع ثيٕ ٝثٚ ٝرٛز آيس و ٛٔ ٝرت تطسيس ذكط ضٛز ثيٌٕ ٝعاض ٔٛظف است ثٔ ٝحؽ اقالع،
ثيٌٕٝط ضا آٌب ٜسبظز .زض غٛضت تطسيس ذكط لجُ اظ ٚلٛع ذسبضت ،ثيٌٕ ٝط ٔي تٛا٘س حك ثيٕ ٝاؾبفي ٔتٙبست ثب ذكط ضا ثطاي ٔست ثبليٕب٘سٔ ٜكبِج ٚ ٝزض غٛضت ػسْ
پطزاذت آٖ تٛسف ثيٌٕ ٝعاض ،ثيٕ٘ ٝبٔ ٝضا فسد ٕ٘بيس ٞ .طٌب ٜثؼس اظ ٚلٛع حبزحٔ ٝؼّ ْٛضٛز و ٝذسبضت ٘بضي اظ تطسيس ذكط ثٛز ٜاست ثيٌٕ ٝط ٔي تٛا٘س ذسبضت ضا ثٝ
٘سجت حك ثيٕ ٝتؼييٗ ضس ٜث ٝحك ثئٕ ٝتٙبست ثب ذكط ٔطسز پطزاذت وٙس.
هادُ ّ .۷وكاري با بازرس فٌي
ثيٌٕٝعاض ٔٛظف است زض چبضچٛة ٚظبيف ذٛز قجك "زستٛضاِؼُٕ ٘ح ٜٛثبظضسي٘ ،ظبضت  ٚاضظيبثي ثبظضس فٙي ٔٙترت ضطوت ثيٕ ٝثط ػّٕيبت قطاحي  ٚسبذت  ٚسبظ
سبذتٕبٟ٘بي ٔسى٘ٛي " ثب ثبظضس فٙي ٔٙترت ثيٌٕٝط ٕٞىبضي ٕ٘بيس.
هادُ  . ۸اعالم ذسارت
ثيٌٕٝعاض ٔٛظف است حساوخط ظطف پٙذ ضٚظ اظ تبضيد اقالع ذٛز اظ ٚلٛع حبزح ٝيب ذسبضت ث ٝيىي اظ ٔطاوع پطزاذت ذسبضت ثيٌٕ ٝط ٔطارؼ ٚ ٝثب تىٕيُ فطْ اػالْ
ذسبضتٚ ،لٛع حبزح ٝضا اػالْ ٕ٘بيس يب ٔطاتت ضا ظطف ٔست ٔصوٛض اظ قطيك پست سفبضضي ث ٝاقالع ثيٌٕٝط ثطسب٘س.
ٕٞچٙيٗ ثيٌٕ ٝعاض ٔٛظف است ٔساضن ٔخجت ٚ ٝسبيط اقالػبتي و ٝضارغ ث ٝحبزح ٚ ٝتؼييٗ ٔيعاٖ ذسبضت اظ ا ٚذٛاستٔ ٝي ضٛز ضا زض اذتيبض ثيٌٕٝط لطاض زٞس  .زض غٛضتي
و ٝثيٌٕ ٝعاض ٞط يه اظ تؼٟسات فٛق ضا ا٘زبْ ٘سٞس ثيٌٕ ٝط ٔيتٛا٘س ازػبي ذسبضت ضا ضز وٙس ٍٔط ايٗ و ٝثيٌٕٝعاض حبثت وٙس و ٝثٚ ٝاسك ٝأٛض غيطلبثُارتٙبة اظ ػٟسٜ
ا٘زبْ آٟ٘ب ثط٘يبٔس ٜاست.
هادُ  .۹جلَگيري از ٍلَع ذطر ٍ تَسعِ ذسارت
ثيٌٕٝعاض ثبيس ثطاي رٌّٛيطي اظ ذسبضت ٔطالجتي ضا و ٝػبزتبً ٞط وس اظ ٔبَ ذٛز ٔي ٕ٘بيس ٘سجت ثٛٔ ٝؾٛع ثيٕ٘ ٝيع ثٕٙبيس  ٚزض غٛضت ٘عزيه ضسٖ حبزح ٝيب ٚلٛع آٖ
السأبتي ضا و ٝثطاي رٌّٛيطي اظ سطايت  ٚتٛسؼ ٝذسبضت الظْ است ث ٝػُٕ آٚضز  .زض اِٚيٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ  ٚحساوخط زض ظطف پٙذ ضٚظ اظ تبضيد اقالع ذٛز اظ ٚلٛع حبزحٝ
ثيٌٕٝط ضا ٔكّغ سبظز  ٚاال ثيٌٕ ٝط ٔسئ٘ َٛرٛاٞس ثٛز ٍٔط آٖ و ٝثيٌٕٝعاض حبثت وٙس و ٝثٚ ٝاسك ٝحٛازحي و ٝذبضد اظ اذتيبض ا ٚثٛز ٜاست اقالع ث ٝثيٌٕ ٝط زض ٔست
ٔمطض ثطاي أ ٚمسٚض ٘جٛز ٜاست ٔ .ربضري و ٝثيٌٕٝعاض ثطاي دٌِٛيطي اظ تٛسؼ ٝذسبضت ٔي ٕ٘بيس ثط فطؼ وٙٔ ٝتذ ث٘ ٝتيز٘ ٝطٛز ث ٝػٟس ٜثيٌٕ ٝط ذٛاٞس ثٛز ِٚي
ٞطٌب ٜثيٗ قطفيٗ زض ٔٛؾٛع ِعٔ ْٚربضد ٔعثٛض ٜيب تٙبست آٖ ثب ٔٛؾٛع ثيٕ ٝاذتالفي ايزبز ضٛز ثطاي حُ اذتالف ث ٝحىٓ يب ٔحىٕ ٝضرٛع ٔيضٛز.
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هادُ  .۱۰ذَدداري از هصالحِ
ثيٕٝيظاض رع ثب ٔٛافمت لجّي  ٚوتجي ثيٌٕ ٝط ٔزبظ ثٔ ٝػبِح ٚ ٝتٛافك ثب اضربظ حبِج زض ضاثك ٝثب حبزحٛٔ ٝؾٛع ثيٕ٘ ٝيست  .ػسْ تٛر ٝث ٝايٗ ضطـ ٔي تٛا٘س ٔٛرت
ٔحطٔٚيت ثيٌٕٝعاض اظ زضيبفت تٕبْ يب ثرطي اظ ذسبضت ٌطزز.
هادُ  .۱۱اًتمال حمَق بيوِگسار بِ بيوِگر
ثيٌٕٝط زض حسٚز ي و ٝذسبضت ٚاضز ٜضا لج َٛيب پطزاذت ٔي وٙس زض ٔمبثُ اضربغي ؤ ٝسؤٚ َٚلٛع حبزح ٝيب ذسبضت ٞستٙس لبئٓٔمبْ ثيٌٕٝعاض ذٛاٞس ثٛز  ٚثيٌٕ ٝعاض
ي ٔي تٛا٘س ذسبضت ضا پطزاذت
ٔٛظف است اظ ٞط ػّٕي و ٝالساْ ثيٌٕ ٝط ضا ػّئ ٝسؤ َٚذسبضت ٔطىُ  ٚيب ٘ب ٔمسٚض ٔي سبظز ذٛززاضي ٕ٘بيس .زض غيط ايٗ غٛضت ثيٕ ٝض
٘ىٙس يب زض غٛضت پطزاذت ذسبضت ،حك استطزاز آٖ ضا اظ ثيٌٕٝعاض ذٛاٞس زاضت.
هادُ  .۱۲پرداذت حكبيوِ
ثيٕ٘ٝبٔ ٝثب تمبؾبي ثيٌٕ ٝعاض  ٚلج َٛثيٌٕٝط ٔٙؼمس ٔيضٛز ِٚي ضطٚع تأٔيٗ  ٚارطاي تؼٟسات ثيٌٕٝط ٔٛٙـ ث ٝپطزاذت حكثيٕ ٝاست .حكثيٕ ٝزض تبضيد ضطٚع پٛضص
ثيٕ٘ٝبٔ ٝثطاسبس وُ سطٔبي ٝثيٕ ٝضسٔ ٜحبسج ٚ ٝپس اظ وسط پيص پطزاذت ،ث ٝثيٌٕ ٝط پطزاذت ٔيضٛز .زض ٔست سٔ ٝب ٜاظ تبضيد ضطٚع ثيٕ٘ ٝبٔ( ٝيب ٞط ٔستي وٝ
تٛافك ضس ٜثبضس) ثيٌٕٝصاض ثبيس سطٔبيٟ٘ ٝبيي ثيٕٝضس ٜضا ث ٝثيٌٕٝط اػالْ ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛحكثيٕ ٝاؾبفي ضا قي  ۳۰ضٚظ پس اظ اػالْ ثيٌٕٝط پطزاذت وٙس.
فصل پٌجن ۺ فسد ٍ اًفساخ بيوِ ًاهِ
هادُ  .۱۳فسد بيوًِاهِ
زض ٔٛاضز ظيط ثيٌٕٝط يب ثيٌٕٝعاض ٔيتٛا٘س ثيٕ٘ٝبٔ ٝضا فسد ٕ٘بيس:
الف) هَارد فسد از طرف بيوِگر
 -۱زض غٛضتي و ٝثيٌٕٝعاض حكثيٕ ٝضا ثٛٔ ٝلغ ٘پطزاظز.
 -۲زض غٛضت تطسيس ذكط ٍٔط آ٘ى ٝتٛافك ذبغي ثيٗ قطفيٗ غٛضت ٌطفت ٝثبضس.
 -۳چٙب٘چ ٝثيٌٕٝعاض سٟٛاً اظ اظٟبض ٔكبِجي ذٛززاضي يب اظٟبضات ذالف ٚالغ ثٕٙبيس ٔ ٚكبِت اػالْ٘طس ٜيب اظٟبضات ذالف ٚالغ زض اضظيبثي ذكط ٔؤحط ثبضس.
ب) هَارد فسد از طرف بيوِگسار
 -۱زض غٛضتي و ٝذكط ٔٛؾٛع ثيٕ ٝوبٞص يبثس  ٚثيٌٕٝط حبؾط ث ٝترفيف زض حكثيٕ٘ ٝطٛز.
 -۲زض غٛضتي و ٝفؼبِيت ثيٌٕٝط ثٞ ٝط زِيُ ٔتٛلف ضٛز.
 -۳زض غٛضتي و ٝثيٌٕٝعاض ثٞ ٝط زِيُ ٔبيُ ث ٝازأ ٝپٛضص ٘جبضس.
تبصرُ  –۱زض غٛضتي و ٝثيٌٕ ٝعاض ٔتمبؾي فسد ثيٕ٘ٝبٔ ٝثبضس ثيٌٕٝط حق ثئٕ ٝست استفبز ٜضس ٜاظ ثيٕ ٝضا ث ٝضٚش وٛتبٔ ٜست ٔحبسج ٚ ٝثبليٕب٘س ٜضا پطزاذت
ٔيوٙس.
تبصرُ  –۲تٕبْ ٔٛاضز فسد اظ قطف ثيٌٕٝصاض زض غٛضت اذص ٔٛافمت وتجي شي٘فغ أىبٖپصيط ٔيثبضس .زض ايٗ غٛضت ،ثيٌٕٝط ثبيس ٔطاتت ضا ػال ٜٚثط ثيٌٕٝعاض وتجبً ثٝ
اقالع شي٘فغ ٘يع ثطسب٘س.
هادُ  .۱۴اًفساخ بيوًِاهِ
زض غٛضتي وٛٔ ٝؾٛع ثيٕ ٝث ٝػّتي غيط اظ ٚلٛع ذسبضات تحت پٛضص ايٗ ثيٕ٘ ٝبٔ ٝاظ ثيٗ ثطٚز ثيٕ٘ٝبٔٙٔ ٝفسد ٔيٌطزز.
هادُ ً .۱۵حَُ اعالم فسد ٍ برگشت حك بيوِ
 -۱چٙب٘چ ٝثيٌٕٝعاض يب ثيٌٕ ٝط ثرٛاٙٞس ثيٕ٘ ٝبٔ ٝضا فسد وٙٙس ثبيس ْ ضاتت ضا وتجبً  ٚضسٕبً ث ٝقطف ٔمبثُ اقالع زٙٞس  .احط فسد زض تٕبْ ٔٛاضز ز ٜضٚظ پس اظ اثالؽ ٔطاتت
ث ٝالبٔتٍب ٜقطف ٔمبثُ ضطٚع ٔيضٛز.
 -۲زض غٛضت فسد ثيٕ٘ٝبٔ ٝاظ قطف ثيٌٕٝط يب ا٘فسبخ ثيٕ٘ٝبٔ ،ٝحك ثئٕ ٝست ثبليٕب٘س ٜث ٝغٛضت ضٚظضٕبض ٔحبسج ٝث ٝثيٌٕٝصاض ٔستطز ٔيٌطزز.
هادُ  .۱۶اًتمال هالكيت ساذتواى
زض غٛضت فٛت ثيٌٕ ٝعاض يب ا٘تمبَ ٔٛؾٛع ثيٕ ٝث ٝزيٍطي اٌط ٚضح ٝيب ٔٙتمُ اِي ٝوّي ٝتؼٟساتي ضا و ٝثٛٔ ٝرت ثيٕ٘ ٝبٔ ٝث ٝػٟس ٜثيٌٕٝعاض ثٛز ٜاست زض ٔمبثُ ثيٌٕ ٝط
ارطا وٙس ػمس ثيٕ ٝث٘ ٝفغ ٚضح ٝيب ٔٙتمُ اِي ٝث ٝاػتجبض ذٛز ثبلي ٔئب٘سٔ .ؼٟصا ٞط يه اظ ثيٌٕ ٝط يب ٚضح ٝيب ٔٙتمُ اِي ٝحك فسد آٖ ضا ٘يع ذٛاٙٞس زاضت.ثيٌٕٝط حك زاضز
زض ظطف ٔ ۳ب ٜاظ تبضيري وٙٔ ٝتمُاِي ٝلكؼي ٔٛؾٛع ثيٕ ٝتمبؾبي تجسيُ ثيٕ٘ٝبٔ ٝضا ث ٝذٛز ٔيٕ٘بيس ػمس ثيٕ ٝضا فسد وٙس.زض غٛضت ا٘تمبَ ٔٛؾٛع ثيٕ ٝث ٝزيٍطي
٘بلُ ٔسئ َٛوّي ٝالسبـ ػمت افتبزٚ ٜر ٝثيٕ ٝزض ٔمبثُ ثيٌٕ ٝط ذٛاٞس ثٛزِ .يىٗ اظ تبضيري و ٝا٘تمبَ ضا ث ٝثيٌٕ ٝط ثٛٔ ٝرت ٘بٔ ٝسفبضضي يب اظٟبض٘بٔ ٝاقالع ٔيزٞس
٘سجت ث ٝالسبقي و ٝاظ تبضيد اقالع ث ٝثؼس ثبيس پطزاذت ضٛز ٔسئ٘ َٛرٛاٞس ثٛز  .اٌط ٚضح ٝيب ٔٙتمُ اِئ ٝتؼسز ثبضٙس ٞط يه اظ آٟ٘ب ٘سجت ث ٝتٕبْ ٚر ٝثيٕ ٝزض ٔمبثُ
ثيٌٕٝط ٔسئ َٛذٛاٞس ثٛز.
فصل ششنۺ ًحَُ تعييي ٍ پرداذت ذسارت
هادُ ً .۱۷حَُ تعييي همدار ذسارت
ٔمساض ذسبضت لبثُ پطزاذت تٛسف ثيٌٕٝط ث ٝتطتيت ظيط تؼييٗ ٔيضٛز( .زض غٛضت ػسْ تٛافك زض ٔٛضز ٔيعاٖ ذسبضت قجك ٔبز ۲۱ ٜػُٕ ذٛاٞس ضس).
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الف) ٔجٙبي تػفي ٝذسبضتٞ ،عي ٝٙتؼٕيط لسٕت غسٔ ٝزيس ٜيب ٘ٛسبظي ،تؼٛيؽ  ٚيب تمٛيت آٖ لسٕت است ث٘ ٝحٛي و ٝزض ضطايف لجُ اظ ٚلٛع ذسبضت لطاض ٌيطز  .زض
غٛضت ِعٞ ْٚعي ٝٙتؼٕيط لسٕتٞبي ٔتأحط اظ ػيٛة پٟٙبٖ ٘يع رجطاٖ ذٛاٞس ضسٞ( .عيٞٝٙبي حطفٝاي ثيٌٕٝعاض ٘يع تحت پٛضص ٔيثبضس)
ب) ثطاي ٞعيٞٝٙبيي و ٝثٙٔ ٝظٛض رٌّٛيطي اظ ترطيت يب تٛسؼ ٝذسبضت غٛضت ٔي ٌيطز ٔجٙبي پطزاذت ػجبضت است اظ ٞعيٞ ٝٙبي تطٔيٓ  ٚثبظسبظي ثطاي رٌّٛيطي اظ
ذطاثي سبذتٕبٖ زض ٔست اػتجبض ثيٕ٘ ٝبٔ.ٝ
زض غٛضت ٔٛافمت ثيٌٕ ٝط زض ظٔبٖ ػمس لطاضزاز ،ةيٌٕ ٝط ٞعيٞ ٝٙطٌ ٝ٘ٛتؼٕيط اِٚيٛٔ ٚ ٝلت و ٝثرطي اظ تؼٕيطات ٟ٘بيي ثٛز ٚ ٜيب زض رٟت وبٞص تٛسؼ ٝذسبضت
غٛضت پصيطفت ٝضس ٜثبضس ضا پطزاذت ذٛاٞس وطز.
تبصرُ – ٞعيٞ ٝٙطٌ ٝ٘ٛتغييطات ،اؾبفبت  ٚاغالحبت ا٘زبْ ٌطفت ٝث ٝرع آ٘چ ٝزض ثٙسٞبي اِف  ٚة فٛق ٘بْ ثطز ٜضس زض ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝتحت پٛضص ٘يست.
هادُ  .۱۸هْلت ٍ ًحَُ پرداذت ذسارت
ثيٌٕ ٝط ٔٛظف است حساوخط پب٘عز ٜضٚظ ثؼس اظ تىٕيُ ٔساضن  ٚتٛافك قطفيٗ زض ذػٛظ ٔيعاٖ آٖ يب اػالْ ضأي ٞيأت زاٚضي يب زازٌبٛٔ( ٜؾٛع ٔبز )۲۱ ٜذسبضت ضا
ثيٕٝ
پطزاذت وٙس .حساوخط تؼٟس ثيٌٕ ٝط ٔطثٛـ ثٞ ٝط لسٕت ٔجّغي است و ٝزض ثيٕ٘ ٝبٔ ٝزضد ضس ٜاست ٍٔط ايٙى ٝسمف تؼٟس ثؼساً اظ قطيك اِحبلي ٝتؼسيُ  ٚحك
اؾبفي آٖ ٘يع زضيبفت ضس ٜثبضس .زض ٞط حبَ فطا٘طيع  ٚاستٟالن ث ٝػٟس ٜثيٌٕٝعاض ذٛاٞس ثٛز.
تبصرُ – زض غٛضتي و ٝسطٔبي ٝثيٕ ٝضس ٜوٕتط اظ اضظش ٔٛؾٛع ثيٕ ٝزض ضٚظ ٚلٛع حبزح ٝثبضس ثيٌٕٝط فمف ث ٝتٙبست سطٔبي ٝثيٕ ٝضس ٜثب ليٕت ٚالؼي آٖ زض ضٚظ
حبزحٔ ٝسؤ َٚرجطاٖ ذسبضت ذٛاٞس ثٛز.
فصل ّفتن ۺ ساير همررات
هادُ  .۱۹بيوِ هضاعف
چٙب٘چ ٝسبذتٕبٖ ٔٛؾٛع ايٗ ثيٕ٘ ٝبٔ ٝزض قٔ َٛست اػتجبض ثيٕ٘ ٝبٔ ،ٝثس ٖٚلػس تمّت ثٛٔ ٝرت ثيٕ٘ٝبٔ ٝزيٍطي زض ٔمبثُ تٕبْ يب ثرطي اظ ذكطات ٔصوٛض ثيٕ ٝضسٜ
ثبضس زض غٛضت ٚلٛع ذسبضتٞبي تحت پٛضصٔ ،سؤِٚيت ثيٌٕٝط ث ٝتٙبست سطٔبي ٝثيٕٝضس ٜو ٝذٛز ثيٕ ٝوطز ٜثب ٔزٕٛع سطٔبي ٝثيٕٝضسٔ ٜيثبضس.
هادُ  .۲۰تغيير سمف تعْد بيوِگر
 -۱پس اظ پطزاذت ٞط ذسبضت ٔزٕٛع سطٔبي ٝثيٕ ٝضس ، ٜثٔ ٝيعاٖ ذساضت پطزاذت ضس ٜتمّيُ ذٛاٞس يبفت .زض ايٗ غٛضت ثيٌٕٝصاض ٔيتٛا٘س پس اظ تؼٕيط سبذتٕبٖ
ثب اذص ٔٛافمت وتجي ثيٌٕٝط  ٚپطزاذت حك ثيٕ ٝاؾبفي ،سطٔبي ٝثيٕٝضس ٜضا ث ٝسمف اِٚي ٝثبظٌطزا٘س.
 -۲ثيٌٕٝصاض ٔي تٛا٘س ث ٝقٛض وتجي اظ ثيٌٕٝط زضذٛاست افعايص وُ سطٔبي ٝثيٕٝضس ٜضا زاضت ٝثبضس .زض غٛضت ٔٛافمت ،پٛضص ثيٌٕٝط ثب سطٔبي ٝثيٕ ٝضس ٜرسيس اظ
ظٔبٖ پطزاذت حكثيٕ ٝاؾبفي ضطٚع ذٛاٞس ضس.
هادُ  .۲۱ارجاع بِ داٍري
قطفيٗ لطاضزاز ثبيس اذتالف ذٛز ضا تب حس أىبٖ اظ قطيك ٔصاوط ٜحُ  ٚفػُ ٕ٘بيٙس .اٌط اذتالف اظ قطيك ٔصاوط ٜحُ  ٚفػُ ٘طس ٔيتٛا٘ٙس اظ قطيك زاٚضي يب ٔطارؼٝ
ث ٝزازٌبٛٔ ٜؾٛع ضا حُ  ٚفػُ وٙٙس  .زض غٛضت ا٘تربة ضٚش زاٚضي ،قطفيٗ لطاضزاز يه زاٚض ٔطؾي اِكطفيٗ ضا ا٘تربة ٔيوٙٙس .زض غٛضت ػسْ تٛافك ثطاي ا٘تربة
زاٚض ٔطؾي اِكطفيٗ ٞط يه اظ قطفيٗ زاٚض ا٘تربثي ذٛز ضا ث ٝغٛضت وتجي ث ٝقطف زيٍط ٔؼطفي ٔيوٙس .زاٚضاٖ ٔٙترت ،زاٚض سٔٛي ضا ا٘تربة  ٚپس اظ ضسيسٌي ثٝ
ٔٛؾٛع اذتالف ثب اوخطيت آضا الساْ ث ٝغسٚض ضأي زاٚضي ٔي وٙٙس .زض غٛضتي و ٝثطاي ا٘تربة زاٚض س ْٛزاٚضاٖ ث ٝتٛافك ٘طسٙس ٞط يه اظ قطفيٗ لطاضزاز ٔي تٛا٘س تؼييٗ
زاٚض س ْٛضا اظ زازٌب ٜغبِح ذٛاستبض ضٛزٞ .ط يه اظ قطفيٗ حكاِعحٕ ٝزاٚض ا٘تربثي ذٛز ضا ٔيپطزاظز  ٚحكاِعحٕ ٝزاٚض س ْٛث ٝتسبٚي تمسيٓ ٔيضٛز.
هادُ  .۲۲هْلت الاهِ دعَا
ٞطٌ ٝ٘ٛازػبي ٘بضي اظ ايٗ ثيٕ٘ ٝبٔ ٝثبيس حساوخط ظطف ٔست ز ٚسبَ اظ تبضيد ثكالٖ  ،فسد  ٚيب ا٘مؿبي ٔست ثيٕ٘ ٝبٔ ٚ ٝزض غٛضت ٚلٛع حٛازث تحت پٛضص ،اظ
تبضيد ٚلٛع حبزح ٝالبٔ ٝضٛز  ٚپس اظ ز ٚسبَ ٔصوٛض ازػبي ٘بضي اظ ايٗ ثيٕ٘ ٝبٔٔ ٝسٕٛع ٘رٛاٞس ثٛز ٔ .طٚض ظٔبٖ ٔيتٛا٘س يه زفؼ ٝتٛسف ٞط يه اظ قطفيٗ ثب
اظٟبض٘بْ ٜضسٕي لكغ ضٛز  .زض غٛضت لكغ ضسٖ ٔطٚض ظٔبٖ ،ثٔ ٝست ثبليٕب٘سٔ ٜطٚض ظٔبٖ يه سبَ اؾبف ٝذٛاٞس ضس.
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