دســتورالعـمـل تشــــکیل شـــوراهــای
حــل اختــــاف ویــژه امــــور پزشــکی
در راستای تحقق دادرسی سریع ،ساده و آسان و در اجرای ماده 189
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،تنفیذی ماده 134
قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور تحقق بندهای (ز)( ،ح) و (ط) ماده
 3قانون سازمان نظام پزشکی و در جهت حفظ شئون جامعه پزشکی،
دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختالف ویژه نظام پزشکی که در این
دستورالعمل اختصارا «شوراهای ویژه امور پزشکی» نامیده میشود .به شرح
ذیل تصویب و ابالغ میگردد.
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مــاده  -1حدود صالحیت ذاتی شــوراهای ویژه ،رســیدگی و حل و فصل
اختالفات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختالفات جامعه پزشکی
با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی میباشد.
ماده  -2حدود صالحیت محلی شــوراهای ویژه هر شهر یا استان ،قلمرو آن
شهر یا استانی است که سازمان نظام پزشکی در آن واقع میباشد.
ماده  -3تعداد شــوراهای ویژه برای تهران ،مراکز استانها و همینطور سایر
شهرهای بزرگ در هر استان ،با پیشنهاد رئیس کل سازمان نظام پزشکی و تأیید
اداره کل پیگیری امور اســتانها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه و با رعایت
مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره  -1محل اســتقرار شوراهای ویژه حتی المقدور در مقر سازمان نظام
پزشکی شهر مربوط یا نزدیکترین مکان به آنجا میباشد.
تبصره  -2تأمین محل اســتقرار و تجهیزات مورد نیاز شــوراهای ویژه امور
پزشکی بر عهده ســازمان نظام پزشکی میباشــد و اداره کل امور استانها و
سازمانهای وابسته قوه قضائیه مساعدت الزم را به عمل خواهد آورد.
تبصره  -3سازمان نظام پزشکی نســبت به تأمین بخشی از اعتبار پاداش
اعضای شوراهای ویژه امور پزشکی همکاری نموده و اعتبار الزم را در اختیار اداره
کل امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه قرار خواهد داد.
ماده  -4صالحیت شــوراهای ویژه در رســیدگی به دعاوی مطروح تا حد
نصابهای اعالم شده در ماده  7آییننامه اجرایی ماده  134قانون برنامه چهارم
توسعه میباشد.
تبصره  -1الزم است حوزههای قضایی و مراجع ذیربط ،کلیه دعاوی مرتبط با
امور پزشکی را بدوا ً به منظور ایجاد صلح و سازش به شوراهای ویژه ارجاع نمایند.
در این خصوص رعایت حد نصابهای اعالم شده در این ماده الزامی نمیباشد.
تبصره  -2شــوراهای ویژه بدوا ً حداکثر تــاش خود را جهت ایجاد صلح و
سازش در کلیه دعاوی مطروحه به کار برده و در صورت عدم موفقیت ،چنانچه
صالحیت رسیدگی به موضوع را دارا باشند حکم مقتضی صادر نموده و در غیر
این صورت در امور کیفری پرونده را به مرجع صالح قضایی ارســال داشته و در
امور مدنی ،مراتب را به مدعی جهت طرح دعوی در دادگاه صالح ابالغ و پرونده

مطروحه در شورا را بایگانی مینمایند.
ماده  -5اعضای شــوراهای ویژه از میان کارشناســان و متخصصان صاحب
صالحیت در رشتههای مرتبط پزشکی با تأیید و معرفی سازمان نظام پزشکی
و با رعایت آییننامه اجرایی ماده  134قانون برنامه چهارم توسعه برای مدت 3
سال انتخاب شده و عالوه بر شرایط عمومی میبایست فاقد محکومیت کیفری
یا انتظامی قطعی باشند.
ماده  -6اعضای شوراهای ویژه قبل از شروع به فعالیت میبایست دورههای
آموزشــی را که به طور مشــترک توسط قوه قضائیه و ســازمان نظام پزشکی
برنامهریزی و توســط اداره کل آموزش کارکنان اداری قوه قضائیه اجرا میشود
با موفقیت طی نمایند.
ماده  -7روسای کل دادگستری استانها با لحاظ تعداد شوراهای ویژه امور
پزشکی ،قاضی مشاور مخصوص این شورا ،انتخاب و جهت صدور ابالغ به اداره
کل امور استانها و سازمانهای وابسته معرفی مينمایند.
ماده  -8شوراهای ویژه امور پزشکی الزم است در موارد مقتضی و در صورت
ضرورت قبل از رســیدگی و اتخاذ تصمیم از نظرات کارشناســان رســمی در
رشتههای مربوطه استفاده نمایند.
ماده  -9واحد اجرای احکام دادگســتری تعداد مورد نیاز از مأمورین اجراء را
با درخواســت رئیس کل سازمان نظام پزشکی و تأیید رئیس حوزه قضایی در
محل شوراهای ویژه مســتقر خواهد نمود تا در خصوص اجرای احکام صادره
اقدام نمایند.
ماده  -10شــوراهای ویژه امور پزشکی بر اســاس قوانین و ضوابط ذیربط و
دستورالعمل جامع ساماندهی شوراهای حل اختالف و سایر بخشنامههای قوه
قضائیه در خصوص شوراهای حل اختالف فعالیت خواهد نمود.
ماده  -11دســتورالعمل تشکیل شوراهای حل اختالف ویژه امور پزشکی در
به تصویب رئیــس قوه قضائیه
		
 11ماده و  6تبصره در مورخ
رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا میباشد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه
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