مته کامل قاوون بیمه
(يصٕب )۳۱۳۶/۲/۷
.
معامالت بيمه
ماده  -۱تيًّ ػمعي اقت كّ تّ يٕخة آٌ يك طؽف تؼٓع يي كُع ظؼ اؾاء پؽظاضت ٔخّ يا
ٔخْٕي اؾ طؽف ظيگؽ ظؼ صٕؼت ٔلٕع يا تؽٔؾ زاظثّ ضكاؼت ٔاؼظِ تؽ أ ؼا خثؽاٌ ًَٕظِ يا
ٔخّ يؼيُي تپؽظاؾظ .
يتؼٓع ؼا تيًّ گؽ طؽف تؼٓع ؼا تيًّ گػاؼ ٔخٓي ؼا كّ تيًّ گػاؼ تّ تيًّ گؽ يي پؽظاؾظ
زك تيًّ ٔ آَچّ ؼا كّ تيًّ يي نٕظ يٕضٕع تيًّ َايُع .
ماده  -۲ػمع تيًّ ٔ نؽايظ آٌ تايع تّ يٕخة قُع كتثي تانع ٔ قُع يؿتٕؼ يٕقٕو تّ
تيًّ َايّ ضٕاْع تٕظ.
ماده  -۳ظؼ تيًّ َايّ تايع ايٕؼ غيم تطٕؼ صؽير ليع نٕظ.
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تاؼيص اَؼماظ لؽاؼظاظ .
اقى تيًّ گؽ ٔ تيًّ گػاؼ .
يٕضٕع تيًّ .
زاظثّ يا ضطؽي كّ ػمع تيًّ تّ يُاقثت آٌ تؼًم آيعِ اقت.
اتتعا ٔ اَتٓاي تيًّ .
زك تيًّ
ييؿاٌ تؼٓع تيًّ گؽ ظؼصٕؼت ٔلٕع زاظثّ

ماده  -۴يٕضٕع تيًّ يًكٍ اقت يال تانع اػى اؾ ػيٍ يا يُفؼت يا ْؽ زك ياني يا ْؽ
َٕع يكٕٔنيت زمٕلي يهؽٔط تؽ ايُكّ تيًّ گػاؼ َكثت تّ تماء آَچّ تيًّ يي ظْع غي
َفغ تانع ٔ ًْچُيٍ يًكٍ اقت تيًّ تؽاي زاظثّ يا ضطؽي تانع كّ اؾ ٔلٕع آٌ تيًّ
گػاؼ يتضؽؼ يي گؽظظ.
ماده  -۵تيًّ گػاؼ يًكٍ اقت اصيم تانع يا تّ يكي اؾ ػُأيٍ لإََي ًَايُعگي صازة
يال يا نطص غيُفغ ؼا ظانتّ يا يكٕٔنيت زفع آٌ ؼا اؾ طؽف صازة يال ظانتّ تانع.
ماده ْ -۶ؽكف تيًّ يي ظْع تيًّ يتؼهك تّ ضٕظ أقت يگؽ آَكّ ظؼ تيًّ َايّ تصؽير
نعِ تانع كّ يؽتٕط تّ ظيگؽي اقت نيكٍ ظؼ تيًّ زًم ٔ َمم يًكٍ اقت تيًّ َايّ
تعٌٔ غكؽ اقى (تُاو زايم ) تُظيى نٕظ.
ماده  -۷طهثكاؼ يي تٕاَع ياني ؼا كّ ظؼ َؿظ أ ٔثيمّ يا ؼٍْ اقت تيًّ ظْع ظؼايٍ صٕؼت
ْؽگاِ زاظثّ اي َكثت تّ يال يؿٔتٕؼ ؼش ظْع اؾ ضكاؼاتي كّ تيًّ گؽ تايع تپؽظاؾظ تا
ييؿاٌ آَچّ ؼا كّ تيًّ گػاؼ ظؼ تاؼيص يٕلٕع زاظثّ طهثكاؼ اقت تّ نطص أ ٔ تميّ تّ

صازة يال تؼهك ضٕاْع گؽفت.
ماده  -۸ظؼ صٕؼتي كّ ياني تيًّ نعِ تانع ظؼ يعتي كّ تيًّ تاليكت ًَي تٕاٌ ًْاٌ
يال ؼا تّ َفغ ًْاٌ نطص ٔ اؾ ًْاٌ ضطؽ يدعظا تيًّ ًَٕظ.
ماده  -۹ظؼ صٕؼتي كّ ياني تّ كًتؽ اؾ ليًت تيًّ نعِ تانع َكثت تّ تميّ ليًت يي
تٕاٌ آ“ؼا تيًّ ًَٕظ ظؼايٍ صٕؼت ْؽيك اؾ تيًّ گؽاٌ تّ َكثت يثهغي اؾ يانكّ تيًّ كؽظِ
اقت يكٕٔل ضٕاْع تٕظ.
ماده  -۱۱ظؼصٕؼتي كّ ياني تّ كًتؽ اؾ ليًت ٔالؼي تيًّ نعِ تانع تيًّ گؽ فمظ تّ
تُاقة يثهغي كّ تيًّ كؽظِ اقت تا ليًت ٔالؼي يال يكٕٔل ضكاؼت ضٕاْع تٕظ.
فسخ و بطالن
ماده  -۱۱چُاَچّ تيًّ گػاؼ يا ًَايُعِ أ تا لصع تمهة ياني ؼا اضافّ تؽليًت ػاظنّ ظؼ
يٕلغ ػمع لؽاؼظاظ تيًّ ظاظِ تانع ػمع تيًّ تاطم ٔ زك تيًّ ظؼيافتي لاتم اقتؽظاظ
َيكت .
ماده ْ -۱۲ؽگاِ تيًّ گػاؼ ػًعا اؾ اظٓاؼ يطانثي ضٕظظاؼي كُع يا ػًعا اظٓاؼات كاغتّ
تًُايع ٔ يطانة اظٓاؼ َهعِ يا اظٓاؼات كاغتّ طٕؼي تانع كّ يٕضٕع ضطؽ ؼا تغييؽ ظاظِ يا
اؾ اًْيت آٌ ظؼ َظؽ تيًّ گؽ تكاْع ػمع تيًّ تاطم ضٕاْع تٕظ زتي اگؽ يؽاتة يػكٕؼِ
تاثيؽي ظؼ ٔلٕع زاظثّ َعانتّ تانع .ظؼايٍ صٕؼت َّ فمظ ٔخْٕي كّ تيًّ گػاؼ پؽظاضتّ
اقت لاتم اقتؽظاظ َيكت تهكّ تيًّ گؽ زك ظاؼظ الكاط تيًّ ؼا كّ تا آٌ تاؼيص ػمة
افتاظِ اقت َيؿ اؾ تيًّ گػاؼ يطانثّ كُع.
ماده  -۱۳اگؽ ضٕظظاؼي اؾ اظٓاؼ يطانثي يا اظٓاؼات ضالف ٔالغ اؾ ؼٔي ػًع َثانع ػمع
تيًّ تاطم ًَي نٕظ – ظؼايٍ صٕؼت ْؽگاِ يطانة اظٓاؼ َهعِ يا اظٓاؼ ضالف ٔالغ لثم اؾ
ٔلٕع زاظثّ يؼهٕو نٕظ تيًّ گؽ زك ظاؼظ يا اضافّ زك تيًّ ؼا اؾ تيًّ گػاؼ ظؼصٕؼت
ؼضايت أ ظؼيافت ظانتّ لؽاؼظاظ ؼا اتماء كُع ٔ يا لؽاؼظاظ تيًّ ؼا فكص كُع – ظؼصٕؼت فكص
تيًّ گؽ تايع يؽاتة ؼا تّ يٕخة اظٓاؼ َايّ يا َايّ قفاؼني ظٔ لثضّ تّ تيًّ گػاؼاطالع
ظْع اثؽ فكص ظِ ؼٔؾ پف اؾ اتالؽ يؽاتة تّ تيًّ گػاؼ نؽٔع يي نٕظ ٔ تيًّ گؽ تايع
اضافّ زك تيًّ ظؼيافتي تا تاؼيص فكص ؼا تّ تيًّ گػاؼ يكتؽظ ظاؼظ.
ظؼصٕؼتي كّ يطانة اظٓاؼ َهعِ يا اظٓاؼ ضالف ٔالغ تؼع اؾ ٔلٕع زاظثّ يؼهٕو نٕظ
ضكاؼت تّ َكثت ٔخّ تيًّ پؽظاضتي ٔ ٔخٓي كّ تايكتي ظؼصٕؼت اظٓاؼ ضطؽ تطٕؼ
كايم ٔ ٔالغ پؽظاضتّ نعِ تانع تمهيم ضٕاْع يافت.
ماده  -۱۴تيًّ گؽ يكٕٔل ضكاؼات َانيّ اؾ تمصيؽ تيًّ گػاؼ يا ًَايُعگاٌ أ َطٕاْع تٕظ.
ماده  -۱۵تيًّ گػاؼ تايع تؽاي خهٕگيؽي اؾ ضكاؼت يؽالثتي ؼا كّ ػاظتا ْؽكف اؾ يال
ضٕظ يي ًَايع َكثت تّ يٕضٕع تيًّ َيؿ تًُايع ٔ ظؼ صٕؼت َؿظيك نعٌ زاظثّ يا ٔلٕع آٌ
العاياتي ؼا كّ تؽاي خهٕگيؽي اؾ قؽايت ٔ تٕقؼّ ضكاؼت الؾو اقت تؼًم آٔؼظ  .أنيٍ
ؾياٌ ايكاٌ ٔ يُتٓي ظؼ ظؽف پُح ؼٔؾ اؾ تاؼيص اطالع ضٕظ اؾ ٔلٕع زاظثّ تيًّ گؽ ؼا يطهغ
قاؾظ ٔاال تيًّ گؽ يكٕٔل َطٕاْع تٕظ يگؽ آَكّ تيًّ گػاؼ ثاتت كُع كّ تٕاقطّ زٕاظثي
كّ ضاؼج اؾ اضتياؼ أ تٕظِ اقت اطالع تّ تيًّ گؽ ظؼ يعت يمؽؼ تؽاي أ يمعٔؼ َثٕظِ اقت .

يطاؼخي كّ تيًّ گػاؼ تؽاي خهٕگيؽي اؾ تٕقؼّ ضكاؼت يي ًَايع تؽ فؽض كّ يُتح تّ
َتيدّ َهٕظ تؼٓعِ تيًّ گؽ ضٕاْع تٕظ ٔني ْؽ گاِ تيٍ طؽفيٍ ظؼ يٕضٕع نؿٔو يطاؼج
يؿتٕؼِ يا تُاقة آٌ تا يٕضٕع تيًّ اضتالفي ايداظ نٕظ زم اضتالف تّ زكى يا يسكًّ
ؼخٕع يي نٕظ.
ماده ْ -۱۶ؽگاِ تيًّ گػاؼ ظؼ َتيدّ ػًم ضٕظ ضطؽي ؼا كّ تّ يُاقثت آٌ تيًّ يُؼمع
نعِ اقت تهعيع كُع يا يكي اؾ كيفيات آٌ تيًّ يُؼمع نعِ اقت تهعيع كُع يا يكي اؾ
كيفيات يا ٔضؼيت يٕضٕع تيًّ ؼا تطٕؼي تغييؽ ظْع كّ اگؽ ٔضؼيت يؿتٕؼ لثم اؾ لؽاؼظاظ
يٕخٕظ تٕظ تيًّ گؽ زاضؽ تؽاي اَؼماظ لؽاؼظاظ تا نؽايظ يػكٕؼِ ظؼ لؽاؼظاظ ًَي گهت تايع
تيًّ گؽ ؼا تالفاصهّ اؾ آٌ يكتسضؽ كُع – اگؽ تهعيع ضطؽ يا تغييؽ ٔضؼيت يٕضٕع تيًّ ظؼ
َتيدّ ػًم تيًّ گػاؼ َثانع يهاؼانيّ تايع يؽاتة ؼا ظؼ ظؽف ظِ ؼٔؾ اؾ تاؼيص اطالع ضٕظ
ؼقًا تّ تيًّ گؽ اػالو كُع .
ظؼ ْؽ ظٔ يٕؼظ يػكٕؼ ظؼ فٕق تيًّ گؽ زك ظاؼظ اضافّ زك تيًّ ؼا يؼيٍ ًَٕظِ تّ تيًّ
گػاؼ پيهُٓاظ كُع ٔ ظؼ صٕؼتي كّ تيًّ گػاؼ زاضؽ تؽاي لثٕني ٔ پؽظاضت آٌ َهٕظ لؽاؼظاظ
ؼا فكص كُع ٔ اگؽ تهعيع ضطؽ ظؼ َتيدّ ػًم ضٕظ تيًّ گػاؼ تانعضكاؼات ٔاؼظِ ؼا َيؿ اؾ
يدؽاي يساكى ػًٕيي اؾ أ يطانثّ كُع ٔ ظؼصٕؼتي كّ تيًّ گؽ پف اؾ اطالع تهعيع ضطؽ
تّ َسٕي اؾ اَساء ؼضايت تّ تماء ػمع لؽاظاظ ظاظِ تانع يثم آَكّ الكاطي اؾ ٔخّ تيًّ ؼا
پف اؾ اطالع اؾ يؽاتة اؾ تيًّ گػاؼ لثٕل كؽظِ يا ضكاؼت تؼع اؾ ٔلٕع زاظثّ تّ أ پؽظاضتّ
تانع ظيگؽ ًَي تٕاَع تّ يؽاتة يػكٕؼِ اقتُاظ كُع – ٔصٕل الكاط زك تيًّ تؼع اؾ اطالع
اؾ تهعيع ضطؽ يا پؽظاضت ضكاؼت پف اؾ ٔلٕع زاظثّ ٔ َسٕ آٌ ظنيم تؽ ؼضايت تيًّ گؽ تّ
تماء لؽاؼظاظ يي تانع.
ماده  -۱۷ظؼصٕؼت فٕت تيًّ گػاؼ يا اَتمال يٕضٕع تيًّ تّ ظيگؽي اگؽ ٔؼثّ يا يُتمم انيّ
كهيّ تؼٓعاتي ؼا كّ يٕخة لؽاؼظاظ تؼٓعِ تيًّ گػاؼ تٕظِ اقت ظؼ يماتم تيًّ گؽ اخؽا كُع
ػمع تيًّ تّ َفغ ٔؼثّ يا يُتمم انيّ تّ اػتثاؼ ضٕظ تالي يي ياَع يؼٓػا ْؽيك اؾ تيًّ گؽ
يا ٔؼثّ يا يُتمم انيّ زك فكص آٌ ؼا َيؿ ضٕاُْع ظانت.
تيًّ گؽ زك ظاؼظ ظؼ ظؽف قّ ياِ اؾ تاؼيطي كّ يُتمم انيّ لطؼي يٕضٕع تيًّ تماضاي
تثعيم تيًّ َايّ ؼا تّ َاو ضٕظ يي ًَايع ػمع تيًّ ؼا فكص كُع.
ظؼصٕؼت اَتمال يٕضٕع تيًّ تّ ظيگؽي َالم يكٕٔل كهيّ الكاط ػمة افتاظِ ٔخّ تيًّ ظؼ
يماتم تيًّ گؽ ضٕاْع تٕظ نيكٍ اؾ تاؼيطي كّ اَتمال ؼا تّ تيًّ گؽ تًٕخة َايّ قفاؼني
يا اظٓاؼ َايّ اطالع يي ظْع َكثت تّ الكاطي كّ اؾ تاؼيص اطالع تّ تؼع تايع پؽظاضتّ
نٕظ يكٕٔل َطٕاْع تٕظ.
اگؽ ٔؼثّ يا يُتمم انيّ يتؼعظ تانُع ْؽيك اؾ آَٓا َكثت تّ تًاو ٔخّ تيًّ ظؼ يماتم تيًّ
گؽ يكٕٔل ضٕاْع تٕظ.
ماده ْ -۱۸ؽگاِ يؼهٕو نٕظ ضطؽي كّ تؽاي آٌ تيًّ تّ ػًم آيعِ لثم اؾ ػمع لؽاؼظاظ
ٔالغ نعِ تٕظِ اقت لؽاؼظاظ تيًّ تاطم ٔ تي اثؽ ضٕاْع تٕظ ظؼايٍ صٕؼت اگؽ تيًّ گؽ
ٔخٓي اؾ تيًّ گػاؼ گؽفتّ تانع ػهؽ اؾ يثهؾ يؿتٕؼ ؼا تؼُٕاٌ يطاؼج ككؽ ٔ تميّ ؼا تايع تّ
تيًّ گػاؼ يكتؽظ ظاؼظ.

مسوليت بيمه گر
ماده  -۱۹يكٕٔنيت تيًّ گؽ ػثاؼت اقت اؾ تفأت ليًت يال تيًّ نعِ تالفاصهّ لثم
اؾٔلٕع زاظثّ تا ليًت تالي ياَعِ آٌ تالفاصهّ تؼع اؾ زاظثّ ضكاؼت زاصهّ تّ پٕل َمع
پؽظاضتّ ضٕاْع نع يگؽ ايُكّ زك تؼًيؽ ٔ يا ػٕض تؽاي تيًّ گؽ ظؼ قُع تيًّ پيم تيُي
نعِ تانع ظؼايٍ صٕؼت تيًّ گؽ يهؿو اقت يٕضٕع تيًّ ؼا ظؼ يعتي كّ ػؽفا كًتؽ اؾ آٌ
ًَي نٕظ تؼًيؽ كؽظِ يا ػٕض ؼا تٓيّ ٔ تسٕيم ًَايع.
ظؼ ْؽ صٕؼت زعاكثؽ يكٕٔنيت تيًّ گؽ اؾ يثهؾ تيًّ نعِ تدأؾ َطٕاْع كؽظ.
ماده  -۲۱تيًّ گؽ يكٕٔل ضكاؼاتي كّ ػية غاتي يال ايداظ يي نٕظ َيكت يگؽ آَكّ
ظؼ تيًّ َايّ نؽط ضالفي نعِ تانع.
ماده  -۲۱ضكاؼات ٔاؼظِ اؾ زؽيك كّ تيًّ گؽ يكٕٔل آٌ اقت ػثاؼت اقت اؾ :
 -۳ضكاؼت ٔاؼظِ تّ يٕضٕع تيًّ اؾ زؽيك اگؽ چّ زؽيك ظؼ َؿظيكي آٌ ٔالغ نعِ تانع.
ْ -۲ؽضكاؼت يا تُؿل ليًت ٔاؼظِ تّ ايٕال اؾ آب يا ْؽ ٔقيهّ ظيگؽي كّ تؽاي ضايٕل
كؽظٌ آتم تكاؼ تؽظِ نعِ اقت.
 -۱تهف نعٌ يا يؼيٕب نعٌ يال ظؼ يٕلغ َدات ظاظٌ آٌ اؾ زؽيك .
 -۴ضكاؼت ٔاؼظِ تّ ايٕال تيًّ نعِ ظؼ َتيدّ ضؽاب كؽظٌ كهي يا خؿئي تُاء تؽاي
خهٕگيؽي اؾ قؽايت يا تٕقؼّ زؽيك.
ماده  -۲۲ظؼ تيًّ ْاي غيم ضكاؼت تّ ايٍ طؽيك زكاب يي نٕظ:
 -۳ظؼ تيًّ زًم ٔ َمم ليًت يال ظؼ يمصع.
 -۲ظؼتيًّ يُافؼي كّ يتٕلف تؽ ايؽي اقت يُافؼي كّ ظؼ صٕؼت پيهؽفت ايؽ ػايع تيًّ
گػاؼ يي نع.
 -۱ظؼ تيًّ يسصٕل ؾؼاػتي ليًت آٌ ظؼ قؽ ضؽيٍ ٔ يٕلغ تؽظانت يسصٕل  .تؽاي تؼييٍ
ييؿاٌ ٔالؼي ضكاؼت يطاؼج ٔ زك انؿزًّ كّ ظؼصٕؼت ػعو ٔلٕع زاظثّ تّ يال تؼهك يي
گؽفت اؾ اصم ليًت ككؽ ضٕاْع نع ٔ ظؼ ْؽ صٕؼت ييؿاٌ ضكاؼت اؾ ليًت يؼيُّ ظؼ
تيًّ َايّ تدأؾ َطٕاْع كؽظ.
ماده  -۲۳ظؼ تيًّ ػًؽ يا َمص يا نككتٍ ػضٕي اؾ اػضاء تعٌ يثهؾ پؽظاضتي تؼع اؾ
يؽگ يا َمصاٌ ػضٕ تايع تطٕؼ لطغ ظؼ يٕلغ ػمع تيًّ تيٍ طؽفيٍ يؼيٍ نٕظ.
تيًّ ػًؽ يا تيًّ َمصاٌ يا نككتٍ ػضٕ نطص ظيگؽي ظؼصٕؼتي كّ آٌ نطص لثال
ؼضايت ضٕظ ؼا كتثا َعاظِ تانع تاطم اقت.
ْؽگاِ تيًّ گػاؼ اْهيت لإََي َعانتّ تانع ؼضايت ٔني يا ليى أ نؽط اقت.
اگؽ تيًّ ؼاخغ تّ ػًؽ يا َمص يا نككتٍ ػضٕ تعٌ خًاػتي تطٕؼ كهي تانع ييؿاٌ
ضكاؼت ػثاؼت اؾ يثهغي ضٕاْع تٕظ كّ يطاتك تؼؽفّ لثال تيٍ طؽفيٍ يؼيٍ يي نٕظ.
ماده ٔ -۲۴خّ تيًّ ػًؽ كّ تايع تؼع اؾ فٕت پؽظاضتّ نٕظ تّ ٔؼثّ لإََي يتٕفي پؽظاضتّ

يي نٕظ يگؽ ايُكّ ظؼ يٕلغ ػمع تيًّ يا تؼع اؾ آٌ ظؼ قُع تيًّ ليع ظيگؽي نعِ تانع كّ
ظؼايٍ صٕؼت ٔخّ تيًّ يتؼهك تّ ككي ضٕاْع تٕظ كّ ظؼ قُع تيًّ اقى تؽظِ نعِ
اقت.
ماده  -۲۵تيًّ گػاؼ زك ظاؼظ غي َفغ ظؼ قُع تيًّ ػًؽ ضٕظ ؼا تغييؽ ظْع يگؽ اَكّ آٌ ؼا
تّ ظيگؽي اَتمال ظاظِ ٔ تيًّ َايّ ؼا ْى تّ يُتمم انيّ تكهيى كؽظِ تانع.
ماده  -۲۶ظؼ تًاو يعت اػتثاؼ لؽاؼظاظ تيًّ ػًؽ تيًّ گػاؼ زك ظاؼظ ٔخّ يؼيُّ ظؼ تيًّ
َايّ ؼا تّ ظيگؽي يُتمم ًَايع اَتمال يؿتٕؼ تايع تّ ايضاء اَتمال ظُْعِ ٔ تيًّ گؽ تؽقع.
ماده  -۲۷اثؽات لإََي اَتمال ٔخّ تيًّ ػًؽ اؾ تاؼيص فٕت تيًّ نعِ نؽٔع يي نٕظ
ٔني اگؽ تيًّ گػاؼ اؾ تاتت آٌ ٔخٓي ظؼيافت كؽظِ يا َكثت تّ آٌ تا تيًّ گؽ يؼايهّ ًَٕظِ
تانع ظؼ كًال اػتثاؼ ضٕاْع تٕظ.
ماده  -۲۸تيًّ گؽ يكٕٔل ضكاؼات َانيّ اؾ خُگ ٔ نٕؼل َطٕاْع تٕظ يگؽ آَكّ ضالف
آٌ ظؼ تيًّ َايّ نؽط نعِ تانع.
ماده  -۲۹ظؼيٕؼظ تيًّ يال يُمٕل ظؼصٕؼت ٔلٕع زاظثّ ٔ پؽظاضت ضكاؼت تّ تيًّ گػاؼ
تيًّ گؽ اؾ ْؽگَّٕ يكٕٔنيت ظؼ يماتم ثانث تؽي يي نٕظ.
ماده  -۳۱تيًّ گؽ ظؼ زعٔظي كّ ضكاؼات ٔاؼظِ ؼا لثٕل يا پؽظاضت يي كُع ظؼ يماتم
انطاصي كّ يكٕٔل ٔلٕع زاظثّ يا ضكاؼت ْكتُع لائى يماو تيًّ گػاؼ ضٕاْع تٕظ ٔ اگؽ
تيًّ گػاؼ العايي كُع كّ يُافي تا ػمع يؿتٕؼ تانع ظؼ يماتم تيًّ گؽ يكٕٔل نُاضتّ
يي نٕظ.
ماده  -۳۱ظؼصٕؼت تٕلف يا افالـ تيًّ گؽ تيًّ گػاؼ زك فكص لؽاؼظاظ ؼا ضٕاْع ظانت.
ماده  -۳۲ظؼصٕؼت ٔؼنككتگي تيًّ گؽ تيًّ گػاؼاٌ َكثت تّ قايؽ طهثكاؼاٌ زك تمعو
ظاؼَع ٔ تيٍ يؼايالت يطتهف تيًّ ظؼ ظؼخّ أل زك تمعو تا يؼايالت تيًّ ػًؽ اقت.
ماده  -۳۳تيًّ گؽ َكثت تّ زك تيًّ ظؼ يماتم ْؽگَّٕ طهثكاؼي تؽ يال تيًّ نعِ زك
تمعو ظاؼظ زتي اگؽ طهة قايؽيٍ تّ يٕخة قُع ؼقًي تانع.
ماده  -۳۴اگؽ ظؼيك لؽاؼظاظ تيًّ يٕضٕػات يطتهفّ تيًّ نعِ تانع ظؼصٕؼت اثثات تمهة
اؾ طؽف تيًّ گػاؼ َكثت تّ يكي اؾ آٌ يٕضٕػات تطالٌ َكثت تّ قايؽ يٕضٕػات َيؿ
قؽايت كؽظِ تًاو لؽاؼظاظ تاطم ضٕاْع تٕظ.
يٕضٕػات يطتهفّ كّ ظؼيك تيًّ َايّ غكؽ يي نٕظ ظؼ زكى يك لؽاؼظاظ يسكٕب اقت.
ماده  -۳۵طؽفيٍ يي تٕاَُع ظؼ لؽاؼظاظْاي تيًّ ْؽ نؽط ظيگؽي تًُايُع نيكٍ يٕػع
يػكٕؼِ ظؼ ياظِ  ۳۶ؼا ًَي تٕاَُع تمهيم ظُْع ٔني يًكٍ اقت يٕػع ؼا تّ ؼضايت يكعيگؽ
تًعيع كُُع.
ايٍ لإٌَ نايم لؽاؼظاظْاي گػنتّ تيًّ َيؿ ضٕاْع تٕظ.

ماده  -۳۶يؽٔؼ ؾياٌ ظػأي َاني اؾ تيًّ ظٔ قال اقت ٔ اتتعاي آٌ اؾ تاؼيص ٔلٕع زاظثّ
يُهاء ظػٕي ضٕاْع تٕظ نكٍ ظػأي كّ لثم اؾ اخؽاي ايٍ لإٌَ ظؼ يساكى طؽذ نعِ
تانع يهًٕل ايٍ ياظِ َطٕاْع تٕظ.
ايٍ لإٌَ كّ يهتًم تؽ قي ٔ نم ياظِ اقت ظؼ خهكّ ْفتى اؼظيثٓهت ياِ يكٓؿاؼٔ
قيصعٔ ٔ ناَؿظِ تّ تصٕية يدهف نٕؼاي يهي ؼقيع.

