
 مفٍُم گاراوتي در تيُب ٌاي اشعً ايکس 

 ماٌىامً ، جايگاي كارشىاسان رسمي دادگستري در ياري رساوذن بً قاضي در امر 77طي گسارش كُتاٌي در شماري 

رسيذگي ، قضاَت َ صذَر راي بً پرَوذي ٌايي كً در برخي از امُر تخصصي بً دادگاي ارجاع مي شُد، بً طُر 

در َاقغ بيان شذ كً  از آوجا كً يك قاضي ومي تُاوذ در تمامي رشتً ٌا َ مشاغل در حذ يك . مختصر شرح دادي شذ

متخصص اطالع داشتً باشذ ، واگسير بً كمك گرفته از افراد متخصص در ايه زميىً ٌا است، كً از ايه وظر 

 . كارشىاسان رسمي دادگستري از جايگاي َيژي اي برخُردار ٌستىذ

در ايٍ ػًبرِ گشارع كٕتبْي در راثطّ ثب يكي اس يٕارد يٕرد اختالف كّ گبْي ثيٍ يك تٕنيذ 

. ٔ خزيذاراٌ آٌ تجٓيشات رر يي دْذ يطزح يي ػٕد (يب ًَبيُذِ لبََٕي أ)كُُذِ تجٓيشات پشػكي 

ًْبٌ طٕر كّ ػزح آٌ خٕاْذ رفت اختالف يٕرد َظز يؼًٕال اس ػذو اػالو دليك ٔ ػفبف، 

داَظتّ فزض ػذٌ يفبْيى تخصصي تٕطظ طزفيٍ ٔ يب تفظيزْبي يتفبٔت اس ثزخي اس ثُذْبي 

.  لزارداد طزٔيض ٔ خذيبت پض اس فزٔع ٔ گبراَتي دطتگبِ َبػي يي ػٕد

اس ديذگبِ يُٓذطي پشػكي ٔ طجك تؼبريف جب افتبدِ ٔ يؼًٕل آٌ در جبيؼّ تٕنيذ كُُذگبٌ ٔ 

يصزف كُُذگبٌ تجٓيشات پشػكي ، خذيبت پض اس فزٔع ػبيم يك طزي اس الذايبت ٔ تؼٓذاتي 

اطت، كّ اس طزف تٕنيذ كُُذِ ٔ يب ًَبيُذِ لبََٕي أ پض اس فزٔع تجٓيشات پشػكي ثّ خزيذار ٔ 

ثّ يُظٕر تضًيٍ ػًهكزد يُبطت ٔ يطهٕة ٔ ثب رػبيت اصٕل ايًُي تجٓيشات در يذت يٕرد تؼٓذ اَجبو يي پذيزد، كّ 

ايٍ الذايبت ثّ طٕر يؼًٕل ػبيم دًم تجٓيشات ثّ يذم يٕرد َظز خزيذار، َصت، راِ اَذاسي، آيٕسع، تبييٍ يٕاد 

يصزفي ٔ لطؼبت، اَجبو ثبسديذْبي دٔرِ اي ، اَجبو تؼًيزات جشئي ٔ يب كهي در صٕرت َيبس، اَجبو كبنيجزاطيٌٕ أنيّ 

  .ْظتُذ... ٔ دٔرِ اي ، ارائّ گبراَتي يُبطت ٔ 

در ثظيبري اس يٕارد خزيذار لجم اس الذاو ثّ خزيذ دطتگبِ ٔ يب تجٓيشات اس َذِٕ ارائّ طزٔيض ٔ خذيبت پض اس فزٔع 

ػزكت تٕنيذ كُُذِ ٔ يب ًَبيُذگي لبََٕي أ در راثطّ ثب دطتگبِ يٕرد َظز اطتؼالو كزدِ ٔ در ٔالغ ايٍ خٕد يكي اس 

ػالِٔ ثز در َظز گزفتٍ يؼخصبت )ػٕايم يٓى در اَتخبة يك كبال اس ثيٍ اَتخبثٓبي يختهف يًكٍ اس طزف خزيذار 

ٔ اس طزف يمبثم َيش يكي اس ػٕايم يٓى در ايجبد رلبثت طبنى در ثبسار فزٔع ثيٍ تٕنيذ كُُذگبٌ  (فُي يٕرد َظز

.    يختهف اطت

ػذو تفظيز صذيخ ٔ يب ػذو رػبيت ْز يك اس يٕارد تؼٓذ ػذِ در لزاردادْبي  طزٔيض ٔ َگٓذاري ٔ خذيبت پض اس 

فزٔع يي تٕاَذ يٕجت ثزٔس اختالف ثيٍ طزفيٍ گزدد كّ در صٕرت دم َؼذٌ ، دػٕي ثّ يزاجغ لضبئي ارجبع 

.  يي ػٕد

ايب در ايٍ يختصز ثّ يٕردي اػبرِ خٕاْيى كزد، كّ ػهي رغى يكظبَي يٕضٕع ٔ َبو آٌ ، يفٕٓو ٔ تفظيز يتفبٔتي ثب 

داػتّ ٔ ثيغ اس ديگز  يٕارد يٕجٕد  (ديگز تجٓيشات پشػكي ٔ يب ثّ طٕر ػًٕو تجٓيشات غيز پشػكي)يٕارد يؼبثّ 

در لزاردادْبي خذيبت پض اس فزٔع يٕجت ثزٔس اختالف ثيٍ طزفيٍ ٔ ارجبع ايز 

ثّ ػجبرت ٔاضخ تز يظئهّ يٕرد ثذث ييشاٌ ٔ َذِٕ ارائّ . ثّ يزاجغ لضبيي يي ػٕد

در يٕرد تيٕة ْبي اػؼّ  (يب ًَبيُذگي لبََٕي ٔي)گبراَتي تؼٓذ ػذِ تٕطظ تٕنيذ كُُذِ 

ايكض ثّ كبر گزفتّ ػذِ در دطتگبْٓبي يختهفي اس جًهّ دطتگبْٓبي راديٕگزافي 

، Cine Camera ، Spot Camera ، Spot films تؼخيصي ػًٕيي، طيتي اطكٍ ، 

.  ٔ ديگز يٕارد يؼبثّ ْظتُذ

يؼًٕال ػزكتٓبي  تٕنيذ كُُذِ تضًيٍ يي كُُذ، كّ تيٕثٓبي اػؼّ ايكض تٕنيذي آَٓب 

ػبري اس ْزگَّٕ ايزاد در طبختبر ٔ يٕاد يصزف ػذِ ثزاي تٕنيذ آَٓب ٔ ًْچُيٍ 

ػبري اس ْزگَّٕ يؼكم در ػًهكزد ػبٌ ثٕدِ ٔ ثّ ًْيٍ دنيم در صٕرت ثزٔس ْز 

گَّٕ يؼكهي در طٕل دٔرِ سيبَي در َظز گزفتّ ػذِ ثزاي ػًز يفيذ ايٍ تيٕة ْب ٔ تذت ػزايظ ٔ يذذٔديتٓبي ليذ ػذِ 

ثّ طٕر يؼًٕل گبراَتي اغهت تجٓيشات پشػكي ٔ غيز پشػكي . در لزارداد گبراَتي الذاو ثّ جبيگشيُي آَٓب خٕاُْذ كزد

ثّ يؼُبي تؼًيز ثذٌٔ دريبفت ْشيُّ ٔ يب دتي جبيگشيٍ كزدٌ آٌ كبال در صٕرت ثزٔس ايزاد ٔ خزاثي در يذت سيبٌ 

ايب در يٕرد تيٕثٓبي اػؼّ ايكض، گبراَتي ػزكت طبسَذِ ٔ ثبنطجغ ػزكت ًَبيُذگي يؼًٕال ثّ . گبراَتي تؼٓذ ػذِ اطت

 اطالق يي ػٕد ثٕدِ ٔ طجيؼتب تفبٔت ػًذِ اي در َتيجّ گبراَتي ثزاي طزفيٍ  Pro rata صٕرتي كّ اصطالدب ثّ آٌ 

  . ايجبد يي كُذ

:  كّ ثيؼتز در يتٌٕ التصبدي ٔ ًْچُيٍ در يتٌٕ لبََٕي ثكبر ثزدِ يي ػٕد ػجبرت اطت اس Pro rata يؼُي نغٕي كهًّ 

ثّ  (در يٕرد گشارع دبضز گبراَتي تيٕة اػؼّ ايكض)ٔ اػبرِ ثّ آٌ دارد، كّ يٕضٕع يٕرد ثذث "ثّ َظجت"

صٕرت َظجي ٔ ثب يك فبكتٕر يؼيٍ ٔ تؼزيف ػذِ لجهي يذبطجّ يي ػٕد ٔ در ٔالغ ْشيُّ تؼًيز ٔ يب جبيگشيُي آٌ َّ تُٓب 

 اس  DUNLEE ثّ ػُٕاٌ يثبل يتٍ لزارداد گبراَتي ػزكت . ثّ ػٓذِ تٕنيذ كُُذِ ثهكّ لظًتي َيش ثّ ػٓذِ خزيذار اطت

: تٕنيذ كُُذگبٌ ػًذِ تيٕثٓبي اػؼّ ايكض ثزاي تيٕة ْبي تٕنيذي خٕد ثّ ػزح سيز اطت



  

 (ة) يبِ ٔ يب 12ثّ يذت  (انف ) تيٕة ْبي اػؼّ ايكض تٕنيذي خٕد ثزاي دطتگبِ ْبي تؼخيصي را   DUNLEE ػزكت 

ثّ تؼذاد يؼيُي اكظپٕسكّ ثزاي إَاع تيٕثٓبي يختهف خزيذاري ػذِ اس ايٍ ػزكت يتفبٔت اطت ، ْز كذاو كّ سٔدتز 

تؼذاد اكظپٕس گبراَتي ػذِ ثزاي تيٕة ْبي اػؼّ ايكض دطتگبْٓبي راديٕگزافي يؼًٕني . اتفبق ثيفتذ ، گبراَتي يي كُذ

ييشاٌ .  اكظپٕس اطت(heavy duty)  10000  اكظپٕس ٔ ثزاي دطتگبْٓبي راديٕگزافي ثب كبرثزد طُگيٍ 20000

  :ايتيبس يذبطجّ ػذِ ثّ َفغ خزيذار ثزاي ْز يك اس يٕارد فٕق ثّ ػزح سيز اطت

  (انف

 ( /   12  تؼذاديبْٓبي گذػتّ اس سيبٌ ػزٔع گبراَتي ) -  =   1  ايتيبس

  (ة

 (  تؼذاد اكظپٕسْبي گبراَتي ػذِ  /  تؼذاد اكظپٕسْبي اَجبو ػذِ ) -  =   1  ايتيبس

اگز يك تيٕة اػؼّ ايكض ثزاي ْز دٔ يُظٕر خزيذاري ػذِ ثبػذ، ييشاٌ گبراَتي ثز دظت دطتگبِ ْبي ثب كبرثزد طُگيٍ 

  .  يبِ اس سيبٌ تذٕيم دطتگبِ گشارع ػَٕذ14تًبو درخٕاطت ْبي گبراَتي ثبيظتي دذاكثز ثّ فبصهّ . يذبطجّ خٕاْذ ػذ

 اكظپٕس دچبر خزاثي ػٕد ايتيبس 15000ثؼُٕاٌ يثبل اگز يك تيٕة اػؼّ ايكض دطتگبِ راديٕگزافي يؼًٕني پض اس 

 ليًت تيٕة جبيگشيٍ 25/0ثٕدِ ٔ ايٍ ثذاٌ يؼُي اطت كّ خزيذار فمظ اس  ( 1 - 20000/15000 = 25/0 )خزيذار 

  .  يجهغ آٌ را ثپزداسد75/0يؼبف ثٕدِ ٔ ثبيذ 

 ثٕدٌ گبراَتي تيٕة اػؼّ ايكض َٓبيتب يٕجت اختالف خزيذار ٔ فزٔػُذِ خٕاْذ  Pro rata يظهى اطت كّ ػذو اطالع اس 

ػذ، ثّ خصٕؽ كّ ثّ دنيم رايج ثٕدٌ ايٍ َٕع گبراَتي درثبرِ تيٕثٓبي اػؼّ ايكض گبْي در لزاردادْبي خذيبت پض 

ّ اي در يٕرد   ثٕدٌ  Pro rata  اس فزٔع فمظ ثّ سيبٌ ٔ يب تؼذاد اكظپٕس گبراَتي ػذِ اػبرِ يي ػٕد ٔ تٕضيخ اضبف

ايٍ يكي اس يٕاردي اطت كّ در صٕرت ارجبع دػٕي ثّ يزاجغ لضبيي ٔ در صٕرت ػذو . گبراَتي دادِ ًَي ػٕد

آػُبيي لبضي پزَٔذِ ثب َذِٕ اػًبل گبراَتي ثب درخٕاطت لبضي ثزرطي ثيؼتز پزَٔذِ ثّ كبرػُبص رطًي دادگظتزي 

در گشارع ْبي آتي ثّ يٕارد ديگزي اس فؼبنيت ْبي كبرػُبطبٌ رطًي . در سييُّ يُٓذطي پشػكي يذٕل يي ػٕد

  .دادگظتزي در سييُّ يُٓذطي پشػكي خٕاْيى پزداخت

 


