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شـــوراهــای  تشــــکیل  دســتورالعـمـل 
حــل اختــــالف ويــژه امــــور پزشــکی

 در راستای تحقق دادرسی سريع، ساده و آسان و در اجرای ماده 189 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنفيذی ماده 134 
قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور تحقق بندهای )ز(، )ح( و )ط( ماده 
پزشكی،  جامعه  شئون  حفظ  جهت  در  و  پزشكی  نظام  سازمان  قانون   3
دستورالعمل تشكيل شوراهای حل اختالف ويژه نظام پزشكی كه در اين 
دستورالعمل اختصارا »شوراهای ويژه امور پزشكی« ناميده می شود. به شرح 

ذيل تصويب و ابالغ می گردد.
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مــاده 1- حدود صالحيت ذاتی شــوراهای ويژه، رســيدگی و حل و فصل 
اختالفات اعضای جامعه پزشكی با يكديگر و همچنين اختالفات جامعه پزشكی 

با ساير اشخاص اعم از حقيقی يا حقوقی می باشد.
ماده 2- حدود صالحيت محلی شــوراهای ويژه هر شهر يا استان، قلمرو آن 

شهر يا استانی است كه سازمان نظام پزشكی در آن واقع می باشد.
ماده 3- تعداد شــوراهای ويژه برای تهران، مراكز استان ها و همينطور ساير 
شهرهای بزرگ در هر استان، با پيشنهاد رئيس كل سازمان نظام پزشكی و تأييد 
اداره كل پيگيری امور اســتان ها و سازمان های وابسته قوه قضائيه و با رعايت 

مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 1- محل اســتقرار شوراهای ويژه حتی المقدور در مقر سازمان نظام 

پزشكی شهر مربوط يا نزديك ترين مكان به آنجا می باشد.
تبصره 2- تأمين محل اســتقرار و تجهيزات مورد نياز شــوراهای ويژه امور 
پزشكی بر عهده ســازمان نظام پزشكی می باشــد و اداره كل امور استان ها و 

سازمان های وابسته قوه قضائيه مساعدت الزم را به عمل خواهد آورد.
تبصره 3- سازمان نظام پزشكی نســبت به تأمين بخشی از اعتبار پاداش 
اعضای شوراهای ويژه امور پزشكی همكاری نموده و اعتبار الزم را در اختيار اداره 

كل امور استان ها و سازمان های وابسته قوه قضائيه قرار خواهد داد.
ماده 4- صالحيت شــوراهای ويژه در رســيدگی به دعاوی مطروح تا حد 
نصاب های اعالم شده در ماده 7 آيين نامه اجرايی ماده 134 قانون برنامه چهارم 

توسعه می باشد.
تبصره 1- الزم است حوزه های قضايی و مراجع ذيربط، كليه دعاوی مرتبط با 
امور پزشكی را بدواً به منظور ايجاد صلح و سازش به شوراهای ويژه ارجاع نمايند. 
در اين خصوص رعايت حد نصاب های اعالم شده در اين ماده الزامی نمی باشد.

تبصره 2- شــوراهای ويژه بدواً حداكثر تــالش خود را جهت ايجاد صلح و 
سازش در كليه دعاوی مطروحه به كار برده و در صورت عدم موفقيت، چنانچه 
صالحيت رسيدگی به موضوع را دارا باشند حكم مقتضی صادر نموده و در غير 
اين صورت در امور كيفری پرونده را به مرجع صالح قضايی ارســال داشته و در 
امور مدنی، مراتب را به مدعی جهت طرح دعوی در دادگاه صالح ابالغ و پرونده 
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مطروحه در شورا را بايگانی می نمايند.
ماده 5- اعضای شــوراهای ويژه از ميان كارشناســان و متخصصان صاحب 
صالحيت در رشته های مرتبط پزشكی با تأييد و معرفی سازمان نظام پزشكی 
و با رعايت آيين نامه اجرايی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه برای مدت 3 
سال انتخاب شده و عالوه بر شرايط عمومی می بايست فاقد محكوميت كيفری 

يا انتظامی قطعی باشند.
ماده 6- اعضای شوراهای ويژه قبل از شروع به فعاليت می بايست دوره های 
آموزشــی را كه به طور مشــترك توسط قوه قضائيه و ســازمان نظام پزشكی 
برنامه ريزی و توســط اداره كل آموزش كاركنان اداری قوه قضائيه اجرا می شود 

با موفقيت طی نمايند.
ماده 7- روسای كل دادگستری استان ها با لحاظ تعداد شوراهای ويژه امور 
پزشكی، قاضی مشاور مخصوص اين شورا، انتخاب و جهت صدور ابالغ به اداره 

كل امور استان ها و سازمان های وابسته معرفی مي نمايند.
ماده 8- شوراهای ويژه امور پزشكی الزم است در موارد مقتضی و در صورت 
ضرورت قبل از رســيدگی و اتخاذ تصميم از نظرات كارشناســان رســمی در 

رشته های مربوطه استفاده نمايند.
ماده 9- واحد اجرای احكام دادگســتری تعداد مورد نياز از مأمورين اجراء را 
با درخواســت رئيس كل سازمان نظام پزشكی و تأييد رئيس حوزه قضايی در 
محل شوراهای ويژه مســتقر خواهد نمود تا در خصوص اجرای احكام صادره 

اقدام نمايند.
ماده 10- شــوراهای ويژه امور پزشكی بر اســاس قوانين و ضوابط ذيربط و 
دستورالعمل جامع ساماندهی شوراهای حل اختالف و ساير بخشنامه های قوه 

قضائيه در خصوص شوراهای حل اختالف فعاليت خواهد نمود.
ماده 11- دســتورالعمل تشكيل شوراهای حل اختالف ويژه امور پزشكی در 
به تصويب رئيــس قوه قضائيه  11 ماده و 6 تبصره در مورخ   

رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجرا می باشد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه 




