چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت

رفع منازعات
ثَ ًبم یک هذیش ؽوب هغئْل اػوبل افشاد گشٍّ خْدتبى ُغتیذ ّ ًیض هوکي اعت ثب عبیش هذیشاًی کَ ُش کذام هغئْل گشٍّ
خْدؽبى ُغتٌذ ُوکبسی کٌیذُ .وبًگًَْ کَ آگبُیذ اهکبى داسد اػعبی گشٍّ ؽوب ثب خْدؽبى یب ثب ؽوب یب افشاد گشٍّ ُبی
دیگش هغئلَ پیذا کٌٌذ ّ ًیض ثؼعیِب ُن ثَ عبصهبى خصْهت ّسصًذ .سفغ چٌیي هؼبسظَ ُبیی ثخؼ هِوی اص ّلت تبى سا گشفتَ
ؽوبسا دس هؼشض هؾکالت ًبساحت کٌٌذٍ لشاس هی دُذ.
ثشخْسد دس عبصهبى اجتٌبة ًبپزیش اعت ّ دسثبسٍ ی افشادی کَ ثب ُن کبس هیکٌٌذ هغئلَ ای ػبدی اعت .افشاد ثب ُن هتفبّتٌذ
ثٌبثشایي ًجبیذ اًتظبس داؽتَ ثبؽیذ کَ ُویؾَ ثب ُن هْافك ثبؽٌذ  .ثَ ایي اهیذ ًجبؽیذ کَ ُیچ ثشخْسدی اتفبق ًخْاُذ
افتبد.اگش ثتْاًیذ کبسُبی صیش سا اًجبم دُیذ ثبیذ اص خْدتبى ساظی ثبؽیذ:


تؼذاد دػْاُب سا کن کٌیذ



ًگزاسیذ دػْا ثبال ثگیشد



اص گغتشد ؽذى آى جلْگیشی کٌیذ



اص ایٌکَ دػْا ثبػث ّاسد ؽذى خغبست ججشاى ًبپزیش ثَ افشاد یب عبصهبى ؽْد جلْگیشی کٌیذ ّ اگش هوکي ثبؽذ



ثبػث ؽْیذ دػْا هٌجش ثَ فْایذی ؽْد

چک لیغتِبی صیش تْجَ ؽوبسا ثَ ػالین ّ ػلل ثشخْسدُب جلت هیکٌذ ُ،وچٌیي ساٍ ُبی هْثش سفغ آًِب سا پیؾٌِبد هیکٌذ.

چو کسی با چو برخورد دارد؟
اص دّ ُفتَ ی لجل ثَ ایي غشف فکش کٌیذ.آیب ثیي افشاد صیش ثشخْسدی ثْدٍ اعت؟
.1

.2

ثیي ؽوب ّ :


یکی یب ثیؾتش اص افشاد گشٍّ تبى



یکی یب ثیؾتش اص افشاد گشٍّ دیگشی



سئیظ تبى



عبصهبى

ثیي افشاد گشٍّ ؽوب ّ :


عبیش افشاد گشٍّ



افشاد گشٍّ دیگشی



هذیش گشٍّ دیگشی



عبصهبى

.3

ثیي سئیظ تبى ّ سئیظ ِ سئیغتبى

.4

ثیي سئیظ تبى ّ عبیش هذیشاى

.5

ثیي عبیش افشاد سا رکش کٌیذ.
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چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت

عالئم برخورد
.1

ثشخْسد ُویؾَ خْدػ سا ثب صذای ػصجبًی ّ ثیٌی عشخ ؽذٍ ًؾبى ًویذُذ  .افشادی کَ یکذیگش ساًذیذٍ هیگیشًذ
غبلجب خغبست ثیؾتشی ثَ عبصهبى یب ثَ خْدؽبى ّاسد هیغبصًذ.کذاهیک اص ػالین صیش سا دس عبصهبى هی ثیٌیذ:


اؽک سیختٌِب ،صذای ثلٌذ ،ؽْخیِبی تٌذ ،ثشخْسدُبی فیضیکی؟



حبلتِبیی کَ ًؾبًگش احغبط هٌفی اعت .خغبست،ػذم اغویٌبى ثَ یکذیگش  ،تشط ف توغخش  ،دّعت
ًذاؽتي عبیش افشاد یب گشٍّ ُب؟



هوبًؼت اص دادى پبداػ ثَ افشادی کَ هغتحك دسیبفت آى ُغتٌذ؟



ػذم ػاللَ ی افشاد ثَ تجبدل اغالػبت هفیذ؟



اهتٌبع کشدى افشاد اص صحجت ثب یکذیگش یب اًجبم آى ثب حبلت سعوی ّ عشد ّ کٌبثَ داس یب ثب پشخبػ؟



ػذم ػاللَ ی افشاد ثَ ُوکبسی یبایجبد هبًغ ثشای دیگشاى یب کبسکشدى ثب لْاًیي ّ ساٍ ػولِبی هحشهبًَ ی
خْدؽبى؟



هشیط یب غبیت ؽذى ثیؼ اص حذ هؼوْل افشاد؟



سّحیَ ی پبییي ّ ػولکشد ظؼیف ّ اًذاختي تمصیش ثَ گشدى دیگشاى؟

چو چیسىایی باعث برخورد میشود؟
ّلتی ػالئن ثشخْسد سا ثیي افشادی کَ ثب آًِب عشّکبس داسین تؾخیص هیذُین ًجبیذ فمػ عؼی دس سفغ آًِب ثکٌین،ثلکَ ثبیذ ثَ
دًجبل ػلتِبی ثشخْسد ثبؽین .دّ پیؼ ؽشغ ظشّسی ثشای ثشخْسد ّجْد داسد:
.1

احغبط ایٌکَ چیضُب آى غْس ًیغتٌذ(یب آى غْس پبیبى ًوی یبثٌذ) کَ فشد دّعت داسد ثبؽٌذ

.2

ّجْد یک فشد یب یک گشٍّ کَ هیتْاًذ ثَ دلیل ػذم سظبیت یب تشط فشد دیگشی عشصًؼ یب تٌجَ ؽْد.

ثٌبثشایي ؽوب ثبیذ جْیب ؽْیذ:
.1

چَ تشط یب ػذم سظبیتی پؾت خصْهت فشد پٌِبى اعت؟

.2

آیب فشد یب گشٍّ همبثل اص ایي تشط یب ػذم سظبیت آگبٍ اعت؟

.3

آیبایي تشط یبػذم سظبیت ًبؽی اصؽشایػ کبسی اعت یبػکظ الؼولی دسهمبثل ثؼعی هغبئل خبًْادگی یبثیشًّی
اعت؟

.4

آیبفشد ثبتْجَ ثَ احغبعی کَ داسد دس عشصًؼ هي یب عبیش افشاد عبصهبى هحك اعت؟

.5

آیب ثشای هثبل،هْسد هشثْغ ثَ ایي اعت کَ افشاد ثشای ثَ دعت آّسدى چیضی کَ فمػ یکی اص آًِب هیتْاًذ آى سا داؽتَ
ثبؽذ سلبثت هیکٌٌذ – هثل حك تصوین گیشی دسثبسٍ ی چگًْگی اًجبم اهْس ،اعتفبدٍ اص هٌبثغ هؼیٌی  ،یب یک پغت
خبلی ثشای استمب؟

.6

.7

آیب افشاد یب گشٍّ ُب ثَ ایي دلیل کَ دس هْاسد صیش ثب ُن هْافك ًیغتٌذ دػْا داسًذ؟


ُذفِبی جوؼی (هثل ثب چَ هؼیبسی ثبیذ هْفمیت سا عٌجیذ؟)



اّلْیتِب (هثل چَ چیضی ّ چَ ّلت اًجبم دادٍ ؽْد؟)



ؽیٍْ ی کبس(هثل اًؼطبف پزیش ثْدى یب پیشّی کبهل اص همشسات؟)



کذاهیک اص آًِب حك تصوین گیشی دسثبسٍ ی هْاسد هؼیٌی سا داسد؟

آیب ایجبد ثشخْسد ثیي افشاد هؼیٌی ًَ ثَ دلیل خْدؽبى ثلکَ ثَ دلیل ًمؾی کَ داسًذ(هثل هذیش تْلیذ ّ هذیش فشّػ)
اعت؟ یؼٌی اگش حتی ثِتشیي دّعتبى ًمؾِبی فْق سا ثَ ػِذٍ ثگیشًذ ثبص ُن ثَ دلیل اختالف هٌبفغ ،گشٍّ ُبی
آًِب الضاهب ثب ُن ثشخْسد خْاٌُذ داؽت؟

هذیشاى ایشاى www.ModirIran.ir

چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت

اختالفات سازنده
.1

توبم ثشخْسدُبی ظبُشی حتوب هعش ًیغتٌذ .ثؼعی اّلبت اختالف ّ ػذم تْافك هیتْاًذ هفیذ ثبؽذ .ثشای هثبل ثَ
ًظش ؽوب کذاهیک اص هْاسد صیش دس گزؽتَ هفیذ ثْدٍ اعت.


ؽٌیذى خجش ایٌکَ ثشخْسدُبی ُوکبساى ثَ ػلت هتفبّت ثْدى ًمطَ ًظشات آًِب ثبػث تحشیک خاللیت افشاد ؽذٍ
اعت



یک ثشخْسد اتفبلی هوکي اعت ایي دلیل سا آؽکبس عبصد کَ چشا افشاد تصْس هیکشدًذ ًویتْاًٌذ ثب ُن کبس کٌٌذ
،ثٌبثشایي ُوَ چیض سّؽي هی ؽْد ّ هیجیٌٌذ کَ دس آیٌذٍ هیتْاًٌذ ُوکبساى خْثی ثبؽٌذ



چٌبًچَ ًضاع هختصشی سخ ثذُذ ّ عپظ هغئلَ حل ؽْد ثِتش اص ایي اعت کَ ثَ ُن هظٌْى ثبؽٌذ ّ سًجیذٍ
خبغش ؽًْذ



افشادی کَ ثب ػمبیذ یکذیگش ثَ ًحْ عبصًذٍ ای هخبلفت هیکٌٌذ هوکي اعت دس ًِبیت هخبلفت آًِب هٌجش ثَ
احتشام ّ اغویٌبى دّ غشفَ ؽْد



ثحث ّ جذلِبی تٌذ هوکي اعت تٌِب ساُی ثبؽذ کَ افشاد ثتْاًٌذ یکذیگش سا تحشیک ثَ آؽکبس کشدى هْاظغ
ّالؼی ؽبى دسثبسٍ ی هغبئل هؾتشک ثکٌٌذ



اگش اص پیؾٌِبدُبی افشاد اًتمبد ؽذیذی ثؾْد هوکي اعت ثبػث ؽْد آًبى دس تِیَ ی پیؾٌِبدُب دلت
ثیؾتشی صشف کٌٌذ ّ اگش هْسد لجْل ّالغ ؽذ آى سا ثب جذیت ثیؾتشی اجشا کٌٌذ



هوکي اعت ثشخْسد ثیي ثؼعی اص اػعبی یک گشٍّ ثبػث دفبع گشٍّ اص اُذاف هؾتشک ّ دس ًتیجَ لْی ؽذى
آًِب ؽْد



ػذم تْافك یب عتیضٍ ای هوکي اعت ثؼعی اص هؾکالت اعبعی عبصهبًی یب ؽغلی سا ثشای هذیش آؽکبس کٌذ
ّ لجل اص ایٌکَ آًِبهٌجش ثَ هغبئل ػوذٍ ای ؽًْذ هذیش دس ثشغشف کشدى آًِب ثکْؽذ

جلوگیری از برخورد
ثِتشیي ساٍ سفغ ثشخْسد جلْگیشی اص اتفبق افتبدى آى اعت .ؽوب هیتْاًیذ تب حذی اص غشیك ثبال ثشدى هیضاى ُوکبسی ّ اغویٌبى
ثیي اػعبی گشٍّ ّ هوبًؼت اص ایٌکَ ثؼعیِب ثب پبیوبل کشدى حك دیگشاى ثَ هٌبفغ خْدؽبى ثشعٌذ ،ایي کبس سا اًجبم دُیذ .دس
ایٌجب ساٍ ُبی دیگشی ًیض رکش ؽذٍ اعت.
.1

ُیچ ّلت ثذّى هؾْست ثب افشاد دسثبسٍ ی کبس آًِب تصوین ًگیشیذ

.2

اص کبس کغی اًتمبد ًکٌیذ هگش ایٌکَ ثتْاًیذ پیؾٌِبدُبی ػولی ثشای ثِتش اًجبم دادى کبس ّی ثذُیذ

.3

پؾت عش افشاد ثذگْیی ًکٌیذ

.4

اجبصٍ ًذُیذ افشاد دیگش ًیض ایي کبس سا ثکٌٌذ

.5

اجبصٍ ًذُیذ دس داخل گشٍّ تبى ثبًذ تؾکیل ؽْد هخصْصباگش آًِبفکش هیکٌٌذ کَ ثبالتش ُغتٌذّدیگشاى سا ثَ حغبة
ًیبّسًذ

.6

افشادی سا کَ ثَ یکذیگش کوک هیکٌٌذ تؾْیك کٌیذ

.7

دائوب ثَ افشاد گشٍّ خبغشًؾبى کٌیذ کَ هْفمیت گشٍّ ثغتگی ثَ هتؾکل ثْدى آًِب داسد ًَ ایٌکَ ثَ ظبُش افشاد دّس
ُن جوغ ؽًْذ

.8

ُیچ ّلت ثش اعبط فشظی کَ اص احغبط افشاد داسیذ ػول ًکٌیذ ثلکَ اّل آى سا ثب اًِب دس هیبى ثگزاسیذ

.9

ُیچ ّلت افشاد سا دس هْلؼیتی لشاس ًذُیذ کَ ًتْاًٌذ ثذّى پزیشػ ؽکغت یب ػلن کشدى دػْا اص آى فشاس کٌٌذ

 .11ثب سّػ خْدتبى ثشای دیگشاى تؾشیح کٌیذ کَ چگًَْ هیتْاى ػذم تْافمِب سا ثذّى دػْا یب داؽتي احغبعی ًبهطلْة
ًغجت ثَ یکذیگش حل کشد
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رفع منازعو
ُش چٌذ جْ کلی عبصگبس ّ هْافك ثبؽذ ثبص ُن هوکي اعت افشاد اص ُن داخْس ؽًْذ ّ ؽبُذ ثبؽٌذ کَ ثؼعی افشاد چگًَْ
هبًغ اص آى هی ؽًْذ کَ ػذٍ ای ثَ آًچَ هیخْاٌُذ ثشعٌذ ثٌبثشایي ثبص ُن اهکبى ایجبد ًضاع ُغت .دس ایٌجب چٌذد ساٍ ثشای سفغ
هٌبصػَ رکش ؽذٍ اعت .کذاهیک اص آًِب هی تْاًغتٌذ دس سفغ اًْاع هٌبصػبتی کَ اخیشا ؽبُذ آى ثْدٍ ایذ کبفی ثبؽذ:
.1

ثَ اهیذ ایٌکَ ؽؼلَ ی ًضاع خبهْػ ؽْد هذتی آى سا ًذیذٍ ثگیشیذ

.2

افشاص غشف هٌبصػَ سا ثب گفتي ایٌکَ پبداػ آًِب کن هیؾْدیبهوکي اعت هؾوْل تٌجیِبت دیگشی ؽًْذثتشعبًیذ

.3

آًِبساهتمبػذ عبصیذ کَ ثب تْجَ ثَ احغبط ؽوب یب ًیبص ثَ ُوبٌُگ ثْدى گشٍّ ،ػذم تْافمِب سا کبُؼ دٌُذ

.4

اص یکی اص غشفیي(ثبدادى یب ثذّى دادى اهتیبص) حوبیت کٌیذ

.5

هیبًجیگشی کٌیذ

.6

افشاد سا ثخیشیذ -هثال ثگْییذ اگش اص دػْا صشف ًظش کٌیذ هي چیض دیگشی ثَ جبی آى ثَ ؽوب هی دُن

.7

ثمیَ ی اػعبی گشٍّ سا ثشای سفغ هٌبصػَ ّاداس ثَ الذام جوؼی کٌیذ
ثبیذ تْجَ کشد کَ ساٍ ُبی فْق ثؼعی اّلبت هٌبصػَ سا ثشای هذت کْتبُی ثشغشف هیکٌٌذ یب صهبى اتفبق افتبدى آى سا
ثَ تؼْیك هی اًذاصًذ چٌبًچَ دّثبسٍ هٌبصػَ ُب آؽکبس ؽْد ثبیذ ثیؾتش ثَ آًِب تْجَ کشد .ثَ ًظش ؽوب آیب اهکبى داسد
ثؼعی اص ساٍ ُبی صیش هفیذتش ثبؽٌذ؟

.8

افشادی سا کَِ ثب ُن دػْا هیکٌٌذ اص ُن جذا کٌیذ ّ ًگزاسیذ ُوکبس ثبؽٌذ

.9

اگش دًّفش ثش عش پبداؽی کَ فکش هیکٌٌذ فمػ یکی اص آًِب هیتْاًذ آى سا دسیبفت کٌذ دػْا هیکٌٌذ ،عؼی کٌیذ ُش دّ
دس صْست ؽبیغتگی آى پبداػ سا ثگیشًذ

 .11اگش دّ ًفش ثب ُن هخبلفت هیکٌٌذ ثَ آًِب دس دسک ًمطَ ًظشات یکذیگش ّ اسصػ آًِب اص ًظش غشف دیگش کوک کٌیذ
 .11افشاد هخبلف سا پیؼ یکی اص سیؼ عفیذاى عبصهبى کَ هؼشّف ثَ «خْة آؽتی دادى اعت» ثفشعتیذ
 .12غشفیي هٌبصػَ سا هتمبػذ کٌیذ کَ ثَ جبی پیگشی ُذفِبی ؽخصی اُذاف هؾتشک ّ ػوْهی سا کَ ُشدّ هْافمٌذ
اُویت ثیؾتشی داسد دًجبل کٌٌذ
ُ .13ویؾَ عؼی کٌیذغشفیي خْدؽبى ساٍ حلی پیذاکٌٌذثَ جبی آًکَ ؽوباصشاسدسثَ کبسگشفتي ساٍ حل خْدتبى ثکٌیذ
 .14دسثبسٍ ی ساٍ حلی ثب غشفیي صحجت کٌیذ کَ ُش دّ حظ کٌٌذ ثذّى ایٌکَ چیض ّاججی سا اص دعت ثذٌُذ ًتیجَ ی
لبًغ کٌٌذٍ ای هیگیشًذ(چک لیغتِبی هشثْغ ثَ هزاکشٍ سا ثجیٌیذ)

پیؾٌِبد:کلیذ هٌبصػبت ایي اعت کَ صحجت سا تب صهبًی کَ غشفیي تؾخیص دٌُذ اگش ثَ جبی کؾوؾکی ثب ُن کبس کٌٌذ ثَ
ًتبیج ثباسصؽی خْاٌُذ سعیذ اداهَ دُیذ.

هٌجغ  :کتبة چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت
دسک سّى تشی
تشجوَ ی ػجبط دُمبًی

هذیشاى ایشاى www.ModirIran.ir

