آيين نامه ذیل مشتمل بر 124ماده و  35تبصره ،در جلسه مورخ
 1390/6/19به تصويب شورايعالي نظام پزشکی رسید.

آئيـــن رسيـــدگي دادســراها وهيـــاتهاي
انتظـــامي ســـازمان نظــــام پزشــــكي
جمهــــــوري اســــــالمي ايــــــران
مقدمه

آئين رســيدگي مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق
تخلفات انتظامي و تعقيب متخلفين در دادســرا و نحوه رســيدگي و صدور
رأي در هياتهــاي بدوي و تجديدنظر و هيات عالي انتظامي و تعيين وظايف
و اختيــارات مقامات انتظامي و چگونگي اجراي آراي صادره از هياتها وضع
شده است.
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بـاب اول  :دادســراي انتظـامي
فصــل اول /وظــايف و تشكيــالت

قوانین نظام پزشکی

ماده -1دادســراي انتظامي عهده دارتحقيق و كشــف تخلفات و تعقيب
متخلفين و اقامه شــكايت انتظامي در هياتهاي بــدوي انتظامي در حدود
قوانين و مقررات پزشــكي اعــم از تصويب نامه ها ،آئيــن نامه ها ،مصوبات
شورايعالي ،دستورالعملها و نظامات معين ميباشد .
ماده -2دادسرا به رياست دادستان انتظامي و به تعداد الزم داديار تشكيل
مي شود  .دادستان مي تواند داراي يك معاون اول باشد كه در غياب او وظايف
انتظامي واداري را انجام دهد .دبيرخانه دادســرا تحت نظارت دادستان انجام
وظيفه مي كند .رئيس دفتر دادسرا ازبين كارمندان با سابقه سازمان انتخاب
مي شود .دبيرخانه به تناســب پرونده ها و در صورت اقتضا مي تواند داراي
منشي و بايگان باشد.
تبصره – درصورت لزوم ،دادستان مي تواندازسازمان نظام پزشكي محل
تقاضاي مشاور حقوقي نمايد .
ماده  - 3وظيفه دبيرخانه دادســرا دريافت شــكايات و ثبــت آنها در دفتر
مخصوص ثبت شكايت و نگهداري سوابق و مدارك است  .دبيرخانه بايد شكايت
را بالفاصله پس از وصول ثبت نموده و رســيدي مشتمل بر نام شاكي و ديگر
مشخصات او ،موضوع شكايت ،تاريخ تسليم وشماره ثبت به شاكي بدهد .
تبصره – ثبت و بررسي شكايت موكول به پرداخت هزينه به ميزاني است
كه شورايعالي تعيين مي نمايد .
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ماده -4دادستان ودادياران بامالحظه شرايط قانوني از بين صاحبان حرفه
هاي پزشكي كه داراي اعتبارعلمي و حسن شهرت در جامعه پزشكي و آشنا
به امورانتظامي هســتند انتخاب مي شــوند و نبايد داراي سابقه محكوميت
انتظامي يا كيفري باشند.
ماده -5دادسراي انتظامي در معيت هيات هاي بدوي انتظامي تشكيل

مي شــود .قلمروماموريت دادســرا ،حوزه صالحيت هيات بدوي اســت كه
توسط شورايعالي تعيين مي گردد.
ً
ماده -6تعقيب امور انتظامي منحصرا با دادســراي انتظامي است  .جهات
قانوني براي شــروع تعقيب همان است كه درماده  30قانون سازمان نظام
پزشكي( كه از اين پس به اختصار قانون ناميده مي شود) ذكر شده است.
تبصره -1شــاكي و مراجــع ذيصالح جهت اعالم تخلــف حداكثر ظرف
مدت يكســال از تاريخ وقوع تخلف يابروز عوارض مي توانند به دادسرا اعالم
شــكايت كنند .آغاز مرورزمان تخلف انتظامي شاغالن حرفه هاي پزشكي،
تاريخ وقوع تخلف بوده و درمورد تخلفات مستمر ،تاريخي است كه استمرار
قطع شده است.
تبصره -2درصورتيكه رســيدگي به پرونده منــوط به تعيين تكليف در
دادگستري باشد ،مرورزمان متوقف شده و مدتي كه تعقيب متخلف به علل
مذكور معلق مي ماند ،جزو مدت مرورزمان محســوب نمي شود .همچنين
جريان مرورزمان با هراقدام تعقيبي قطع شــده و مدت قبلي مرورزمانهايي
كه قطع شده  ،محاسبه نمي شود.
ماده -7دادســتان در اموري كه به داديار ارجاع مي شــود حق نظارت و
دادن تعليمات را دارد و مي تواند در تحقيقاتي كه توســط داديار بعمل مي
آيد حضور به هم رساند.
ماده -8داديار در جريان تحقيقات  ،تقاضاي دادستان را اجرا و در صورت
مجلس قيد مي كند .چنانچه با اشكالي مواجه شود كه انجام آن مقدور نباشد،
مراتب را به دادستان اعالم كرده و منتظر رفع مانع و تعيين تكليف مي شود.
در صورتيكه داديار ضمن تحقيقــات خود به تخلفات ديگري برخورد نمايد،
موضوع و چگونگي را به دادستان اعالم نموده و در صورت ارجاع او آن را مورد
رسيدگي قرار مي دهد .
ماده -9داديار جز در مورد تخلفات مشــهود ،بدون ارجاع دادســتان يا
معاون اوحق رسيدگي ندارد.
ماده -10كليه مراكز و مقامات بهداشــتي و درمانــي اعم از دولتي وغير

قوانین نظام پزشکی

65

دولتي بايد فوراً» درخواســت دادســرا را به موقع اجرا در آورده و اطالعات
و مدارك و اســناد مورد مطالبه را در مهلتي كه تعيين مي شــود دراختيار
دادســرا قرار دهند و چنانچه عذر موجهي داشــته باشــند در همان مهلت
اعالم نمايند.
تبصره -خودداري ،ممانعت و يا تاخير در انجام دستورات دادسرا مستوجب
تعقيب و مجازات انتظامي و یا ارجاع به مراجع ذیصالح می باشد.

قوانین نظام پزشکی

66

ماده -11دادسرا مي تواند هر گونه تحقيق واطالعاتي را كه براي كشف و
تعقيب تخلف الزم مي داند به عمل آورده و اشــخاصي كه اطالعات آنان را
موثر ميداند احضار يا كتباً از آنان استعالم نمايد .
ماده -12چنانچه رسيدگي به تخلفاتي كه واجد جهات فني وتخصصي است
مقتضي دخالت كارشــناس باشد دادسرا مي تواند نظر كارشناسي متخصصان
معتمد را استعالم و در صورت اختالف نظر آنان توضيحات الزم را اخذ نمايد.
ماده -13دادسرا شكايت شاكي يا اعالم كننده تخلف را با داليل آن استماع
مي نمايد.چنانچه پس از خاتمه تحقيقات داليل براي تعقيب مشــتكي عنه
كفايت داشــته باشــد مي تواند او را با تصريح نوع تخلف در احضاريه دعوت
نمايد .دادســرا مكلف است نوع تخلف و داليل شکایت را به وي تفهيم نمايد.
در صورتيكه شاكي يا مشتكي عنه به داليلي اعم از نظر كارشناسي يا مطالبه
و مالحظه اســناد و سوابق پزشكي و ديگر مدارك استناد نمايند و رسيدگي
به آن داليل موثر در احراز واقع باشــد ،دادسرا آن را انجام مي دهد .چنانچه
رســيدگي به داليل مزبور مســتلزم هزينه اي باشد ،پرداخت هزينه به عهده
استناد كننده است.
تبصره -1در صورتيكه مشــتكي عنه بــراي تدارك دفاع يا تهيه مدارك،
استمهال نمايد ،دادسرا مي تواند حداكثر دوهفته مهلت به او اعطا كند.
تبصره  -2بعد از ســه بار اخطار به شاکی جهت حضور و هربار به مدت
 15روز عدم حضور وی به منزله انصراف از شــکایت شاکی تلقی می شود.
عدم حضور مشــتکی عنه مانع از رسیدگی پرونده انتظامی و اتخاذ تصمیم

نخواهد بود.
ماده -14شاكي انتظامي بايدهزينه هاي الزم را طبق تعرفه اي كه شورايعالي
نظام پزشكي تعيين مي كند ،پرداخت نمايد ،مگر اينكه به تشخيص دادستان
يا رئيس هيات مديره نظام پزشكي محل ،فاقد استطاعت باشد .
ماده -15شاكي انتظامي كسي اســت كه شخصاً ذينفع بوده و قانوناًحق
مطالبه ديه و ضرر وزيان را در محاكم دادگستري دارد  .چنانچه اقدام شاكي
به شــكايت انتظامي به نمايندگي از بيمار صغير  ،محجور يا عاجز باشد بايد
سمت شاكي از حيث واليت ،قيومیت ،وكالت ،امانت و غيره مسلم و مدارك
مربوط به سمت اخذ گردد.
ماده -16تعقيب انتظامي موقوف به شكايت شاكي نيست و گذشت شاكي
يا اوليا و نمايندگان قانوني او موجب موقوف ماندن تعقيب نخواهد بود ،مگر
اينكه صرفنظر از گذشــت ،داليل براي تعقيب كافي نباشد كه در اينصورت
دادسرا قرار منع تعقيب صادر خواهد كرد.
ماده -17شــكايت بايد با امضا و تاريخ و شامل نام و مشخصات و نشاني
كامل شــاكي و مشــتكي عنه و تاريخ و محل وقوع تخلف باشد .به شكايات
بدون امضا يا داراي امضاي مستعار ترتيب اثر داده نمي شود.
ماده -18تخلف انتظامي مشهود عبارت است از تخلفي كه در مرئي و منظر
اعضاي دادسرا يا هيات هاي انتظامي واقع شود يا اعضاي مذكور بالفاصله در
محل وقوع حضوريافته ،آثار و داليل تخلف را پس از وقوع آن مشاهده نمايند
يا داليل و وسايل تخلف در تصرف فرد يافت شود يا تعلق اسباب و داليل به
وي محرز باشد.
ماده -19در مورد تخلفات مشهود ،اعضاي دادسرا با تنظيم صورت مجلس
و ذكر چگونگي وقوع تخلف ،اقدامات قانوني را معمول خواهند داشت .
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تبصره – درمورد تخلفات مشــهود ،اعضاي هياتهاي انتظامي با تصريح به
مشهود بودن تخلف ،مراتب را جهت تعقيب انتظامي به دادسرا اعالم مي نمايند .
ماده -20چنانچه تعطيل موقت آن بخش از مؤسســه و مركز بهداشــتي
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و درمانــي كه مربوط بــه موضوع و محل ارتكاب تخلف اســت براي انجام
تحقيقات يا جلوگيري از ادامه تخلف انتظامي يا مصالح تندرســتي جامعه
ضروري باشــد ،دادستان انتظامي مي تواند پلمپ مركز فوق را حسب مورد
از دادســراي عمومي و انقالب محل و يا وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش
پزشكي درخواست نمايد.
تبصره -در صورتيكه دليلي بر وقوع جرمي باشــد يا اقدام ديگري الزم
باشد كه مستلزم تعقيب كيفري يا دخالت دادسراي عمومي و انقالب باشد،
مراتب فورا ً به آن دادسرا اعالم مي گردد.
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ماده -21چنانچه مشتكي عنه در شــعب مختلف دادياري تحت تعقيب
باشد ،به دستور دادســتان به كليه تخلفات او تؤاماً در شعبه واحد دادياري
رسيدگي مي شود.
ماده -22تحقيقات در دادسرا غير علني است .

فصـل دوم  /در احضار شاكي و مشتكي عنه و ترتيب ابالغ
ماده -23احضار شــاكي و مشــتكي عنه با احضاريه بــه عمل مي آيد.
احضاريه در دو نســخه تنظيم و ارســال مي شــود كه يك نسخه ازآن به
شــاكي يا مشتكي عنه تســليم و نسخه ديگر پس از امضا ،اعاده مي گردد .
در احضاريه مشــخصات مخاطب و جهت احضار و تاريخ و محل حضور قيد
مي شود.
تبصره -فاصله بين ابالغ احضاريه تا تاريخ حضور نبايد كمتر از ســه روز
باشــد .در موارديكه جنبه فوريت داشــته باشــد  ،مي توان مشتكي عنه را
زودتر احضار كرد .در صورت امتناع مخاطب از گرفتن اوراق ،مراتب در برگ
احضاريه قيد مي شود.
مــاده -24هرگونه ابالغ اوراق در محل كار يا مطــب يا در محل اقامت
بعمــل مي آيد و مي تواند بطريق مقتضي ديگر از جمله پســت الكترونيك
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يــا دورنگار و در موارد فوري بوســيله تلفن انجام گيرد .درصورت اخير بايد
ازاطالع مخاطب اطمينان حاصل شود.
ماده -25صاحبان حرفه هاي پزشــكي و وابسته در صورت تغيير نشاني
مكلفند نشــاني جديد خود را كتباً اعالم نمايند .در غير اينصورت اوراق به
آدرسي كه در ســوابق سازمان نظام پزشــكي موجود است ارسال گرديده
وابالغ شده محسوب مي شود و ادعاي عدم اطالع پذيرفته نيست.
ماده -26دادسرا نبايد كسي را بدون دليل احضار كند.

فصـل سوم  /اقدامات دادسرا پس از خاتمه تحقيقات
ماده -27چنانچــه پس از انجام تحقيقــات الزم ،داليل ارتكاب كفايت
داشته باشــد ،داديار نظرخود را به دادستان يا معاون او كتبأ اعالم نموده و
در صورت موافقت با تنظيم كيفر خواست ،از هيات بدوي انتظامي تقاضاي
مجازات متخلف را مي نمايد .مشــخصات كيفر خواست همان است كه در
قانون آمده است.
ماده -28دبيرخانه دادسرا پرونده را به انضمام كيفرخواست به دفترهيات
بدوي ارسال مي نمايد.
ماده -29چنانچه متخلف داراي ســوابق انتظامي ديگري باشد ،به منظور
رعايت تعدد و تكرار بايد در كيفر خواست به آن تصريح شود.
ماده -30در صورتيكه فعل يا ترك فعل انتسابي در فرض وقوع و صحت،
تخلف نباشــد يا تخلف ادعايي متوجه مشــتكي عنه نباشد يا داليل براي
تعقيب كافي نباشد ،دادسرا قرار منع تعقيب صادر مي كند.
ماده -31در صورتيكه متخلف فوت نموده يا دچار جنون گردد يا تخلف
انتسابي مشمول مرور زمان باشد يا قب ً
ال همان تخلف مورد رسيدگي واقع و
مختومه شده باشد ،قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود.
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تبصره – كليه قرارهاي صادره توســط داديار بايد با موافقت دادستان يا
معاون اول وي باشد.
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ماده -32چنانچه دادســتان با قرارهاي منــع يا موقوفي تعقيب موافقت
نمايد ،قرار صادره بايد با تذكر حق اعتراض به شــاكي يا مرجع اعالم تخلف
ابالغ گردد .مهلت اعتراض بيست روز از تاريخ ابالغ است و مرجع رسيدگي
به آن هيات بدوي انتظامي است .
ماده -33در صورتيكه رســيدگي به تخلف منوط به اثبات امري باشــد
كه اتخــاذ تصميم درخصوص آن درصالحيت مرجع ديگري بوده و تفكيك
تخلف ممكن نباشد ،رسيدگي تا تعيين تكليف از مرجع صالحيتدارمتوقف
و مراتب به شاكي ابالغ مي گردد.
ماده -34در صورتيكه چندين نفر در پرونده تحت تعقيب بوده و پرونده
نسبت به تخلفات بعضي از آنان مهياي صدور كيفرخواست باشد ،دادستان
مي تواند نسبت به آنها تعيين تكليف نمايد ،مگر اينكه صدور كيفرخواست
جداگانه با توجه به نحوه روابط و دخالت افراد ،ممكن نباشــد.
مــاده -35در صورتيكه يكنفر به ارتكاب تخلفــات متعددي در پرونده
تحت تعقيب باشد و به نظر دادســتان تحقيقات پرونده نسبت به بعضي از
آن تخلفات كامل بوده و تفكيك آن بخش ممكن باشــد ،نســبت به همان
قسمت كيفرخواست صادر شده و پرونده در مورد ساير قسمتها مفتوح مانده
و رسيدگي ادامه خواهد يافت.
ماده -36چنانچه تخلف در حوزه نظام پزشــكي ديگري واقع شده باشد،
پرونده با صدور قرار عدم صالحيت به آن مرجع ارسال مي شود.
ماده -37در صورتيكه شــكايت شاكي يا اعالم كننده واجد عنوان جزايي
باشد ،مراتب با صدور قرار عدم صالحيت به مراجع قضايي اعالم مي گردد.
تبصره -رســيدگي و اقدامات مراجع قضايي در هر حال مانع رســيدگي به
تخلفات صنفــي و حرفه اي متخلفان در دادســراها و هياتهاي انتظامي نمي
باشد.
ماده -38چنانچــه انجام تحقيقات درمورد تخلف اعالم شــده يا انجام
امر كارشناسي در حوزه نظام پزشــكي ديگري الزم باشد ،با اعطاي نيابت،

70

انجام آن مطالبه مي شــود .موارد نيابت و چگونگي اقدام بايد تصريح شود.
دادســراها و هياتهــاي انتظامي در حدود نيابت ،اقــدام و پرونده را اعاده
مي نمايند.
ماده -39اعضاي دادسراها و هياتهاي انتظامي درموارد زير در رسيدگي
و صدور راي شركت نمي كنند:
الف -عضو هيات (عضو دادســرا) يا همسرايشان با شاكي يا مشتكي عنه ،
قرابت نســبي يا سببي تادرجه دوم ازطبقه سوم داشــته باشند( .قرابت يا
نسبي اســت و يا سببي .قرابت نســبي به ترتيب طبقات ذيل است :طبقه
اول -پــدر ،مادر ،اوالد و اوالد اوالد .طبقه دوم -برادر و خواهر و اوالدآنها به
عالوه اجداد و اجداداجداد .طبقه ســوم -عمو ،عمه ،دايي ،خاله و اوالدآنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نســبي به عده نســل ها در آن طبقه
معين مي گردد .مثال در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اوالد در درجه اول و
نسبت به اوالد اوالد در درجه دوم از طبقه اول خواهد بود و يا در طبقه سوم
قرابت عمو و دايي در درجه اول از طبقه ســوم و قرابت اوالد آنها در درجه
دوم ازهمان طبقه است .شايان ذكر است كه هركس در هرخط ودرجه كه با
يكنفر قرابت نسبي داشته باشد ،درهمان خط و به همان درجه قرابت سببي
با زوج يا زوجه او خواهد داشت).
ب -عضوهيات (عضو دادسرا) ياهمسرايشان با شاكي يامشتكي عنه دعواي
حقوقي ياجزايي داشته باشند.
ج -عضو هيات (عضو دادسرا) ياهمسرايشان در دعواي طرح شده ذينفع باشند.
د -عضــو هيات يا عضو دادســرا قبال در پرونــده اظهارنظر انتظامي نموده
باشند.
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تبصره -كارشناســان انتظامي براي هر پرونــده فقط در يك مرحله مي
توانند اظهارنظر تخصصي نمايند.
ماده -40تصميمات دادسرا از طريق دبيرخانه ابالغ مي شود.
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بــاب دوم  -هيات بـدوي انتظـامي
فصـــل اول – حـــوزه صالحيــت
ماده -41قلمروصالحيت هيات بدوي حوزه اي است كه توسط شورايعالي
تعيين مي شود و محل آن مقر نظام پزشكي آن شهرستان است .
ماده -42رســيدگي به تخلف درهيات بدوي كه تخلف درحوزه آن واقع
شده ،به عمل مي آيد.
تبصره -شــورايعالي مي تواند درصورت درخواســت رئيس هيات مديره
نظام پزشــكي شهرستان مربوط و يا رئيس كل سازمان ،رسيدگي به تخلف
واقع شده را به هيات بدوي شهرستان ديگري محول نمايد.
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ماده -43چنانچه شــخصي مرتكب چندين تخلف در حوزه هاي مختلف
شــود ،هياتي به تخلفات او رسيدگي مي نمايد كه مهمترين تخلف با توجه
به ميزان مجازات در حوزه آن واقع شــده اســت .چنانچه تخلفات ارتكابي
از حيــث مجازات انتظامي از يك درجه باشــند ،هياتي كه ابتدا شــروع به
رسيدگي كرده است صالحيت دارد.
ماده -44درمورد تعدد تخلف هرگاه تخلفات ارتكابي مختلف باشند ،بايد
براي هريك از تخلفات ،مجازات انتظامي جداگانه درنظر گرفته شــود و اگر
مختلف نباشند ،تعدد تخلف از علل تشديد مجازات بوده و فقط يك مجازات
انتظامي درنظر گرفته مي شود.
ماده -45هركس به موجب راي قطعي هياتهاي انتظامي نظام پزشــكي
محكوميت حاصل نمايد ،چنانچه بعداز اجراي حكم ،مرتكب تخلف انتظامي
گردد ،هياتهاي انتظامي مي توانند مجازات وي را تشديد نمايند.
تبصره -هرگاه درحين صدور راي ،محكوميتهاي ســابق متخلف معلوم
نبوده و بعدا ً محرز گردد ،مراتب به هيات صادر كننده حكم قطعي اعالم مي
گردد تا مطابق مقررات اين ماده اقدام گردد.
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ماده -46چنانچه بين دو هيات انتظامي واقع در حوزه يك استان در مورد

صالحیت محلی اختالف شــود  ،رفع اختــاف با هیات تجدیدنظر انتظامی
اســتان اســت و اگر بین دو هیات انتظامی در استان های مختلف در مورد
صالحیت محلی اختالف شود  ،رفع اختالف با هیات عالی انتظامی است.

فصل دوم  /سازمان و تشكيـالت هيـات بـدوي انتظـامي
ماده -47تركيب اعضاي هيات بدوي و طرز انتخاب آنان به ترتيبي است
كه در قانون آمده اســت .هيات بدوي داراي دفتري اســت كه تصدي آن با
رئيس دفتر بوده و تحت نظارت رئيس هيات انجام وظيفه مي كند .
ماده -48چنانچه هيات بدوي داراي شعب متعدد باشد ،رئيس شعبه اول
مسئوليت امور اداري و ارجاع پرونده ها را عهده دار مي باشد .
ماده -49اعضاي هر هيات در اولين جلسه با راي مخفي و به اكثريت آرا از
بين خود يكنفر را به عنوان رئيس و يكنفر را به عنوان دبيرهيات براي مدت دو
سال انتخاب مي نمايند .تجديد انتخاب ايشان براي دوره بعد بال اشكال است.
تعيين تعداد جلسات هيات و زمان تشكيل آنها با توجه به تناسب پرونده ها و
تراكم امورتوسط اعضا تعيين مي شود.
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تبصره -1مسؤليت اداره جلسات هيات با رئيس و در غياب وي با دبيرهيات است
و چنانچه هيچيك از ايشان در جلسه حضورنداشته باشند ،اعضاي حاضرازبين خود
و با اكثريت آرا يكنفر را براي اداره همان جلسه معين مي نمايند.
تبصره -2احكام رئيس و دبير هيات بدوي انتظامي توســط رئيس كل
سازمان صادر مي گردد.
ماده -50اعضاي هيات بدوي مكلفند به طور منظم در جلســات هيات
شــركت نمايند .درصورتيكه بدون عذر موجه يا بدون موافقت قبلي رئيس
هيات ،ظرف مدت يكســال در  3جلســه متوالي يا  5جلسه متناوب غيبت
داشته باشند ،با اعالم رئيس هيات بدوي به رئيس هيات مديره نظام پزشكي
شهرستان مربوط  ،نسبت به جايگزيني ايشان اقدام خواهد گرديد.
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فصـل سـوم – نحـوه رسيـدگي هيـات بـدوي انتظـامي
ماده -51با وصول پرونده به هيات بدوي ،دفترهيات آنرا به نوبت ثبت نموده
و با دستور رئيس هيات ،مشــتكي عنه را احضارنموده وكيفرخواست دادسرا
وضمايم آن را به رؤيت وي رســانده واخطار مي نمايد چنانچه پاسخي داشته
باشد كتباً و ظرف مدت ده روز به دفتر هيات تسليم نمايد.
تبصره -رئيس هيات مي تواند در موارد ضرورت ،پرونده را خارج از نوبت
در هيات مطرح نمايد.
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ماده -52پس از وصول پاســخ يا عدم وصول آن و انقضاي مهلت معين،
پرونده به نظر رئيس همان هيات مي رسد.
ماده -53پرونده ها به نوبت توســط رئيس هيات به يكي از اعضا ارجاع مي
شــود .عضو هيات مكلف اســت ظرف مدت يك هفته خالصه اي از جريان
شكايت انتظامي و داليل طرفين و چگونگي آنرا ضمن اظهار عقيده خود كتباً
اعالم نمايد تا درجلســه هيات مطرح شود .هيات با توجه به تحقيقات انجام
شده و گزارش كتبي عضو محقق به شرح آتي اتخاذ تصميم مي نمايد :
الف -چنانچه اخذ توضيحي الزم باشد با تعيين وقت از طرفين دعوت به عمل
مي آيد .موارد ســؤال بايد در صورت مجلس هيات و در اخطاريه ها قيد شده و
زمان و محل جلسه نيز تصريح شود .درجلسه معين ،هيات در حدود موارد سؤال
رسيدگي مي نمايد .عدم حضور طرفين مانع از رسيدگي و صدور راي نمي باشد.
ب -در مــواردي كــه از طرفين دعوت به عمل مي آيد ،ابتدا از شــاكي و
شهود و كارشناس در صورتي كه احضار شده باشند و سپس از مشتكي عنه
و شهود و كارشناسي كه معرفي كرده باشد تحقيق به عمل مي آيد.
ج -چنانچه تحقيقات كامل نباشــد يا اخذ توضيح از كارشناس الزم باشد،
هيات مي تواند راساً نسبت به تكميل تحقيقات اقدام نموده يا با ذكر موارد
توضيح ،از كارشناس يا كارشناسان كتباً استعالم نمايد يا پرونده را با تصريح
موارد نقص و چگونگي انجام تحقيقات به دادسرا اعاده دهد.
د -در صورتيكه تحقيقات كامل و پرونده مهياي صدور راي باشد ،هيات با
اعالم ختم رسيدگي راي مقتضي صادر مي نمايد.

ه -چنانچه هيات معتقد باشد داليل ابرازي براي احراز تخلف كفايت نداشته
يا تخلف انتســابي به مشتكي عنه توجه ندارد يا فعل و ترك فعل انتسابي به
فرض صحت ،تخلف نيست ،بدون لزوم تعيين وقت ،حكم به برائت مي دهد.
و -در صورتيكــه فعل يا ترك فعل انتســابي منطبق با عنوان ديگري جز
آنچه كه در كيفرخواست به آن استناد شده باشد ،هيات به تشخيص خود و
با تطبيق تخلف با عنوان مورد نظر اقدام به صدور راي مي نمايد .
ز -در مواردي كـــــه هيات بدوي به دنبال اعتراض شــاكي ،قرار منع يا
موقوفي تعقيب دادســرا را فسخ مي كند ،راساً به ماهيت موضوع رسيدگي
نموده و راي مقتضي صادر مي نمايد.
ح -چنانچه معاينه يا تحقيق محلي ضروري باشد ،به دستور رئيس هيات،
يكي از اعضاي هيات آنرا اجرا مي كند.
ماده -54در صورتيكه تخلف در حوزه هيات بدوي ديگري واقع شــده يا
هيات فاقد صالحيت ذاتي باشــد ،با صدور قرار عدم صالحيت پرونده را به
مرجع مربوط ارسال مي نمايد.
ماده -55هيات بدوي در حدود كيفرخواســت رسيدگي نموده و خارج
از آن حق رســيدگي ندارد .چنانچه در جريان بررســي به تخلفات ديگري
برخورد نمايد ،مكلف است آنرا به دادسرا اعالم كند .
ماده -56در صورتيكه چندين نفر در پرونده تحت تعقيب بوده و پرونده
نســبت به تخلفات بعضي از آنان مهياي صدور راي باشد ،هيات مي تواند با
صدور راي نســبت به آن بخش تعيين تكليف نمايد ،مگر اينكه صدور راي
جداگانه با توجه به نحوه روابط و دخالت آنان ممكن نباشد .
ماده -57در صورتيكه يكنفر به ارتكاب تخلفات متعددي در پرونده تحت
تعقيب باشــد و به نظر هيات بدوي تحقيقات پرونده نســبت به بعضي از آن
تخلفات كامل بوده و تفكيك آن بخش ممكن باشــد ،هيات همان قسمت را
مورد رســيدگي و صدور راي قرارمي دهد و پرونده در مورد ســاير قسمتها
مفتوح مانده و رسيدگي ادامه خواهد يافت.
ماده -58چنانچه تخلفات يكي از صاحبان حرفه هاي پزشكي و وابسته
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درشــعب متعددهيات بدوي مطرح باشد ،به منظور رعايت تعدد و رسيدگي
توأم و به دستور رئيس شعبه اول ،پرونده ها به شعبه اي ارجاع مي شود كه
تاريخ ارجاع آن مقدم است.
ماده -59راي هيات بدوي به اكثريت آرا صادر و ابالغ مي شود .نظراقليت
نيزدرصورت مجلس ثبت ميگردد.
ماده -60هيات بدوي مي تواند از دادســتان يا جانشين قانوني او براي دفاع از
كيفرخواست دعوت به عمل آورد .عدم حضور ايشان مانع از رسيدگي نيست .
تبصره -دادستان مي تواند در موارد ضروري براي دفاع از كيفرخواست با
هماهنگي رئيس هيات بدوي در جلسه هيات شركت نمايد.
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ماده -61هيات بايد در ذيل راي خود قابليت و مهلت اعتراض و مرجع آنرا
تصريح نمايد .اين امر مانع از اين نخواهد بود كه اگر هيات بدوي راي غير قطعي
را قطعي اعالم كند هر يك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايند.
ماده -62آراي هيات بدوي بايد مســتدل و موجه بوده و مستند به قانون
يا مقررات مربوط اعم از آئين نامه ،تصويب نامه و مصوبات و دســتورالعملها و
نظامات معين باشــد .چنانچه تخلف انتســابي ،تخطي و نقض يكي از اصول
علمي و موازين فني بوده و در مقررات پزشكي فاقد عنوان صريح باشد ،هيات
مكلف است مستند علمي و مأخذ و مرجع آنرا در راي خود ذكر نمايد .
ماده -63هياتهاي بدوي انتظامي در مواردي كه مطابق تبصره ( )3ماده
 35قانون از طرف مراجع قضايي براي اعالم نظر كارشناسي و تخصصي مورد
اســتعالم قرار مي گيرند ،مي توانند راساً نسبت به موضوع اظهارنظر نمايند.
چنانچه اظهارنظرمستلزم جلب نظركارشناس ودخالت اشخاص خبره باشد،
ميتوانند نظرآنان يا كميسيون هاي تخصصي مشورتي را استعالم وسپس با
اظهارنظرخود به مراجع قضائي اعالم نمايند.
ماده -64هيات بدوي مكلف اســت درمهلتي كه از طرف مراجع قضايي
تعيين مي گردد نســبت به موضوع اظهــار نظر نموده و چنانچه اين امر در
مهلت معين مقدور نباشد ،از مرجع مزبور استمهال نمايد .

بــــاب سوم -هیات تجدید نظر انتظامی
فصــل اول  /آراي قابــل تجـديدنظــر

ماده -65آراي قابل تجديدنظرهياتهاي بدوي انتظامي عبارتند از :
الف -احكام برائت يا محكوميت.
ب – قرار هاي منع يا موقوفي تعقيب دادســرا که مورد تائید هیات بدوی
انتظامی قرار گرفته است .
ماده -66مرجــع تجديدنظرخواهــي ازآراي هياتهاي بــدوي هرحوزه
انتظامي ،هيات تجديدنظر مركز همان استان است.

فصل دوم  /اشخـاص ذينفـع جهـت درخواست تجديد نظر
ماده -67اشخاص ذيل ،حق درخواست تجديد نظررا دارند:
الف -محكوم عليه يا نماينده قانوني او.
ب -شاكي يا مراجع مندرج در ماده  30قانون .

قوانین نظام پزشکی

فصل سوم /درخـوات تجديـد نظـر و مقدمـات رسيـدگي
ماده -68متقاضي تجديدنظر بايد درخواست خود را ظرف مهلت بیست
روز از تاریخ ابالغ رای به دفتر هيات بدوي صادر كننده راي تسليم نمايد.
مرجع ياد شــده بايد بالفاصله پس از وصول درخواست آنرا ثبت نموده و
رسيدي مشتمل برتاريخ و نام متقاضي و طرف شكايت تسليم نمايد و روي
كليه برگه هاي درخواســت تجديدنظر ،همان تاريخ را قيد كند .اين تاريخ،
تاريخ تجديدنظرخواهي محسوب مي شود.
تبصره – پس از تســليم درخواست تجديدنظر ،مدير دفتر هيات بدوي پس از
تكميل ،اصل پرونده را ظرف مدت يك هفته به مرجع تجديدنظر ارسال مي نمايد .
ماده -69درخواست تجديدنظر بايدمشتمل بر نكات زيرباشد:
الف -نام و نام خانوادگي و محل سكونت و ساير مشخصات تجديدنظرخواه و

77

قوانین نظام پزشکی

نماينده قانوني او( در صورتي كه درخواست تجديدنظررا نماينده داده باشد).
ب -نــام و نــام خانوادگــي ومحــل ســكونت و ســاير مشــخصات
تجديدنظرخوانده.
ج -راي صادره كه از آن تجديدنظرخواهي شده ،هيات بدوي صادر كننده
راي و تاريخ ابالغ .
د -داليل تجديدنظرخواهي .
ماده -70درخواســت تجديدنظــر و ضمائم آن بايد دردونســخه تنظيم
و هزينه آن به ميزاني كه توســط شــورايعالي تعيين شده ،پرداخت گردد.
چنانچه به تشــخيص رئيس هيات تجديدنظر و يا رئيس هيات مديره نظام
پزشكي محل ،متقاضي فاقد بضاعت باشد از پرداخت هزينه معاف است.
ماده -71مديــر دفتر هيات تجديدنظر ظرف مدت يــك هفته از تاريخ
وصول پرونده ،درخواست تجديدنظر و ضمائم آن را براي تجديدنظرخوانده
ارسال و يا آنرا به رؤيت وي رسانده و اخطار مي نمايد چنانچه پاسخي دارد
ظرف مدت ده روز تسليم نمايد.
ماده -72چنانچه درخواست تجديدنظر خارج از مهلت تقديم شده باشد،
هيات تجديدنظر قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي صادر مي نمايد .
ماده -73چنانچه متقاضي تجديدنظر درخواســت خود را مسترد دارد،
هيات تجديدنظر قرار رد آن را صادر نموده و راي هيات بدوي به قوت خود
باقي خواهد ماند.

فصـل چهارم  /سازمان و تركيب هيات تجديدنظرانتظـامي
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ماده -74تركيب هيات تجديدنظر و طــرز انتخاب اعضاي آن به ترتيبي
است كه در قانون آمده است  .هيات تجديدنظر داراي دفتري است كه تصدي
آن با رئيس دفتربوده و تحت نظارت رئيس هيات انجام وظيفه مي كند .
ماده -75درصورتيكه هيات تجديدنظرداراي شــعب متعدد باشد ،رئيس
شعبه اول امور اداري و ارجاع پرونده ها را عهده دار است.
ماده -76اعضاي هيات تجديدنظر در اولين جلســه با راي مخفي و به

اكثريت آرا از بيــن خود يكنفر را به عنوان رئيس و يكنفر را به عنوان دبير
هيات براي مدت دو ســال انتخاب مي نمايند .تجديدانتخاب ايشــان براي
دوره بعد بال اشــكال است .تعيين تعداد جلسات هيات و زمان تشكيل آنها
با توجه به تعدادو تناســب پرونده ها با مشــاوره اعضا توسط رئيس هيات
تعيين مي شود .
تبصره -1اداره جلسات هيات با رئيس و در غياب او با دبير هيات خواهد
بود و در صورتيكه هيچيك از ايشــان در جلسه هيات حضور نداشته باشند،
اعضاي حاضر از ميان خود و با اكثريت آرا يكنفر را براي اداره همان جلسه
انتخاب مي نمايند.
تبصره -2احكام رئيس و دبير هيات تجديدنظرانتظامي توسط رئيس كل
سازمان صادر مي گردد.
ماده -77اعضاي هيات تجديدنظر مكلفند به طور منظم در جلسات هيات
شــركت نمايند .در صورتيكه بدون عذرموجه يــا بدون موافقت قبلي رئيس
هيات ،ظرف مدت يكســال در  3جلســه متوالي يا  5جلسه متناوب غيبت
داشته باشند ،با اعالم رئيس هيات تجديدنظر به رئيس شوراي هماهنگي نظام
پزشكي هاي استان مربوط ،نسبت به جايگزيني ايشان اقدام خواهد گرديد.
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فصل پنجم /نحوه رسيدگيهيـاتتجديـدنظـرانتظـامي
ماده -78پس از وصول پرونــده به هيات تجديدنظــر ،هيات به نوبت
رســيدگي مي نمايد .مگراينكه به تشخيص رئيس هيات رسيدگي خارج از
نوبت الزم باشد .
ماده -79پرونده ها به نوبت توســط رئيــس هيات به يكي از اعضا ارجاع مي
شود .عضو هيات مكلف است ظرف يك هفته خالصه اي از جريان پرونده و داليل
طرفين و جهات تجديدنظرخواهي را ضمن اظهارعقيده خود كتباً اعالم نمايد تا
دراولين جلسه پس از آن مطرح شود .هيات با توجه به تحقيقات به عمل آمده و
گزارش كتبي عضومحقق و مشاوره ،به شرح آتي اتخاذ تصميم مي نمايد:

79

الف -چنانچه با توجه به مدافعات طرفين و داليل آن  ،حضور طرفين براي
اخذ توضيح الزم باشد با تعيين وقت از آنان دعوت به عمل مي آورد .موارد
ســؤال در صورت مجلس هيات ودراحضاريه ها قيد مي شــود .عدم حضور
مانع رسيدگي نمي باشد.
تبصره -احضار طرفين و ســاير ترتيبات مربوط بــه آن مطابق مقررات
هيات بدوي انتظامي است .
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ب -اگر راي تجديدنظرخواسته در حدود قانون و مقررات مربوط صادر شده
باشد ،ضمن تائيد ،آن را به هيات بدوي صادر كننده راي اعاده مي دهد.
ج -چنانچه راي از هيات بدوي فاقد صالحيت صادر شــده باشــد ،هيات
تجديدنظر آنرا نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع مي نمايد .
د -اگر عملي كه محكوم عليه به علت ارتكاب آن محكوم شــده به فرض
ثبوت تخلف نباشــد يا به لحاظ ســاير جهات قانوني قابل تعقيب نبوده يا
متوجه محكوم عليه نباشــد و هيات تجديدنظر برائت محكوم عليه را احراز
كند ،راي بدوي را نقض و برائت او را صادر مي كند .
ه -چنانچه به نظرهيات  ،تحقيقات كامل نباشد يا اخذ توضيح از كارشناس
الزم باشــد ،هيات مي تواند راساً تحقيقات مورد نظر را انجام يا از كارشناس
استعالم نموده يا اينكه انجام آنرااز دادسرا و يا هيات بدوي انتظامي بخواهد.
و – اگر راي هيات بدوي به صورت قرار باشــد و به هر علت نقض شــود ،
پرونده جهت رسيدگي به هيات مذكور ارسال مي شود .هيات بدوي مكلف
است به ماهيت موضوع رسيدگي و راي صادر نمايد.
ز -چنانچه ســمت تجديدنظرخواه محرزنباشــد ،هيات قراررد درخواست
تجديدنظرخواهي صادر مي نمايد.
ح -هيات تجديدنظر مي تواند ازدادستان يا جانشين قانوني او براي دفاع از
كيفرخواست دعوت به عمل آورد .عدم حضورايشان مانع از رسيدگي نيست.
تبصره -دادستان مي تواند در موارد ضروري براي دفاع از كيفرخواست با
هماهنگي رئيس هيات تجديدنظر در جلسه هيات شركت نمايد.

ماده -80هيات تجديدنظر به آنچه كه موضوع رسيدگي هيات بدوي قرار
گرفته و نســبت به آن تجديدنظر خواهي شده رسيدگي مينمايد و خارج از
آن حق رسيدگي ندارد.
تبصره -نسبت به موارديكه هيات بدوي رسيدگي ننموده ،هيات تجديدنظر با
ذكر موارد ،پرونده را جهت رسيدگي و صدور راي به هيات بدوي اعاده مي نمايد.
ماده -81چنانچه راي هيات بدوي در اساس قضيه وچگونگي احرازتخلف،
صحيحاً صادرشــده ولي ازحيث تطبيق آن باماده استنادي مواجه با اشكال
باشد،هيات تجديدنظرضمن اصالح آن،راي صادره را تائيد مينمايد.
ماده -82هيات تجديدنظرحق تشــديد مجــازات انتظامي را ندارد مگر
اينكه شاكي از راي صادره تجديدنظرخواهي كرده باشد .
ماده -83چنانچه در راي هيات بدوي از نظراحتســاب مدت محكوميت
يا تعيين مشــخصات طرفين و يا تنظيم و نوشــتن راي ،سهو قلم رخ داده
باشــد( مانند از قلم افتادن كلمه اي يا زياد شدن آن) هيات تجديدنظر آنرا
تصحيح مي نمايد .
ماده -84چنانچه يكي ازصاحبان حرفه هاي پزشــكي يا وابسته درشعب
متعدد هيات تجديدنظر مركزيك اســتان و در پرونــده هاي متعدد تحت
تعقيب باشــد ،رئيس شــعبه اول پس ازاطالع  ،به منظور رسيدگي توأم و
رعايت مقررات تعدد ،پرونده ها را به شــعبه اي كه تاريخ ارجاع آن مقدم
است ارجاع مي دهد.
ماده -85درصورتيكــه يكنفر به ارتكاب تخلفــات متعددي در پرونده
تعقيب و محكوم شــده باشــد و به نظر هيات تجديدنظر  ،تحقيقات پرونده
نســبت به بعضي از آن تخلفات كامل بــوده و تفكيك آن بخش نيز ممكن
باشــد ،هيات همان قسمت را مورد رســيدگي و صدور راي قرار مي دهد و
پرونده در مورد ساير قسمتها مفتوح مانده و رسيدگي ادامه خواهد يافت.
ماده -86چنانچه اشخاص متعددي موضوع رسيدگي در هيات تجديدنظر
باشند و به نظر هيات ،رسيدگي نسبت به شخص يا اشخاصي از آنان مهياي
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صدور راي باشد ،نسبت به آنان تعيين تكليف خواهد شد.
ماده -87آراي صادره از هيات تجديدنظر جز در مورد احكام محروميت
از اشتغال ،قطعي است .
ماده -88راي هيات تجديدنظر به اكثريت آرا صادر و ابالغ مي شــود.
نظراقليت نيز در صورت مجلس هيات ثبت مي گردد .
ماده -89هيــات در مــورد آراي قابل تجديدنظر مكلف اســت قابليت
اعتراض ،مهلت و مرجع تجديدنظر رادر ذيل راي تصريح كند .
ماده -90هيات تجديدنظر انتظامي در مواردي كه مطابق تبصره ( )5ماده
( )35قانون مكلف به رســيدگي به اعتراض نســبت به نظريه كارشناسي و
تخصصي اســت ،چنانچه نظريه كارشناســي هيات بدوي مطابق مدارك و
اوضاع و احوال مســلم و معلوم قضيه باشــد ،آنرا تائيــد و به مرجع مربوط
اعالم مي نمايد ودر صورتيكه اظهار نظر نســبت به آن مســتلزم جلب نظر
كارشناسان ديگرباشد ،مي تواند نظر آنان را استعالم نموده و سپس با اظهار
نظر صريح خود به مراجع قضائي اعالم نمايد.
تبصره -هيات تجديدنظر مكلف است درمهلتي كه از طرف مراجع قضائي
تعيين ميشود ،نسبت به موضوع اظهار نظرنموده و چنانچه اين امر در مهلت
معين مقدور نباشد ،از مرجع مزبور استمهال نمايد.
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بـــابچهــارم-هيـاتعــاليانتظـامي
فصــــلاول/سازمـــانوتشكيــالت
ماده -91مقر هيات عالي در تهران اســت و تركيب و طرزانتخاب اعضاي
آن همان است كه در قانون پيش بيني شده است.
ماده -92چنانچه هيات عالي داراي شعب متعدد باشد ،رئيس شعبه اول،
عهده دارمسئوليت اموراداري از جمله ارجاع پرونده ها است.
ماده -93هرهيات داراي يك رئيس و يك دبير مي باشد كه در اولين جلسه
و با راي مخفي اكثريت اعضا ،براي مدت 2سال انتخاب مي شوند .تجديد انتخاب
آنها براي دوره بعد بال اشــكال است .تعداد جلسات هيات و زمان تشكيل آنها
با توجه به تناســب پرونده ها و تراكم امور با مشاوره اعضا توسط رئيس هيات
تعيين مي شود.
تبصره -1اداره جلســات بــا رئيس و در غياب وي با دبيــر هيات بوده و
چنانچه هيچيك از ايشــان در جلسه حضور نداشــته باشند ،اعضاي حاضر
از ميــان خود و با اكثريت آرا يكنفر را براي اداره همان جلســه انتخاب مي
نمايند.
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تبصــره -2احكام رئيس و دبير هيات عالي انتظامي توســط رئيس كل
سازمان صادر مي گردد.
ماده -94هيات عالي داراي دفتري اســت كــه تصدي آن با رئيس دفتر
بوده و تحت نظارت رئيس هيات انجام وظيفه مي كند.

فصــل دوم /صالحيت و حدود وظايف هيات عالي انتظامي
ماده -95صالحيت و حدود وظايف هيات عالي به شرح ذيل است:
الف -تجديد نظرنســبت به آراي موضوع بندهاي (د)(,ه)(,و) و(ز) تبصره
يك ماده  28قانون.
تبصره :منظور از آراي قابل تجديد نظر اعم اســت از آراي محكوميت يا
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برائت صاحبان حرفه هاي پزشكي و وابسته در مورد محروميت از اشتغال.
ب -رسيدگي مجدد نسبت به آراي قطعي بدوي يا تجديد نظر كه خالف
قانون صادر شده است  ،به درخواست رئيس كل سازمان.
تبصره  :منظور از آراي قطعي آرايي اســت كه يــا در مهلت مقرر از آن
تجديد نظر خواهي نشــده يا آرايي كــه از هيات تجديد نظر انتظامي صادر
شده باشد.
ج -رســيدگي به اعتراضات و شــكايات اشــخاص از طرز كاردادسراها و
هياتهاي بدوي و تجديد نظرانتظامي.
د -نظارت عاليه بردادسراها و هياتهاي بدوي و تجديد نظرانتظامي.
ه -ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در امورهياتهاي انتظامي.
و -رســيدگي به اعتراض طرفين يانمايندگان قانوني آنان نسبت به نظريه
كارشناسي هيات بدوي انتظامي موضوع تبصره ( )5ماده ( )35قانون.
قوانین نظام پزشکی
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فصــــل سوم /درخواسـت تجديــد نظــر از هيـــات
عـالي انتظـامي و مقـدمات و نحــوه رسيــدگي هيـات
ماده -96اشــخاص ذيل حق درخواســت تجديد نظــر از هيات عالي را
دارند:
الف -محكوم عليه يا نماينده قانوني او.
ب -شاكي يا نماينده قانوني او.
ماده -97مهلت تجديد نظر خواهي بيســت روز از تاريخ ابالغ راي تجديد
نظرخواسته است  .چنانچه اعتراض خارج از مهلت به عمل آمده باشد ،هيات
قرار رد درخواست تجديد نظر خواهي صادر مي نمايد.
ماده -98هزينه تجديــد نظرخواهــي در هيات عالــي مطابق مصوبه
شورايعالي اســت  .چنانچه متقاضي به تشخيص رئيس هيات يا رئيس كل
سازمان ،فاقد استطاعت باشد ،ازپرداخت آن معاف خواهد بود.
ماده -99چنانچه محكوم عليه از تعقيب دعوي تجديد نظرخواهي در هيات عالي
منصرف شود و درخواست خود را مسترد نمايد ،هيات قراررد درخواست تجديد نظر

خواهي صادر نموده و راي تجديدنظرخواسته به قوت خود باقي خواهد ماند.
تبصره -چنانچه پس از اســترداد درخواست تجديدنظر ،هيات عالي راي
صادره را مخالف قوانين و مقررات و يا موازين علمي و فني تشــخيص دهد،
مي تواند راسا به موضوع رسيدگي نموده و راي مقتضي صادر نمايد.
ماده -100رســيدگي درهيات بــه نوبت به عمل مي آيــد ،مگراينكه به
تشخيص رئيس هيات ،رسيدگي خارج ازنوبت ضرورت داشته باشد.
ماده -101رئيس هيات ،پرونده هاي ارجاعي را شخصاً بررسي و گزارش آنرا
تنظيــم نموده يا به نوبت به يكي از اعضا ارجاع مي نمايد .عضو هيات مكلف
اســت ظرف يك هفته خالصه اي از جريان پرونده و داليل طرفين و جهات
تجديد نظرخواهي را ضمن اظهار عقيده خود كتبا اعالم نمايد تا در جلســه
بعدي هيات مطرح شــود  .هيات با توجه بــه گزارش عضومحقق وتحقيقات
بعمل آمده ،مشاوره نموده و به شرح آتي اتخاذ تصميم مي نمايد:
الــف -در صورتي كه به نظر هيات اخذ توضيحي از طرفين الزم باشــد ،با
تعيين وقت رسيدگي از طرفين دعوت به عمل مي آيد .موارد اخذ توضيح در
صورت مجلس هيات و در احضاريه هاي طرفين قيد مي شــود .عدم حضور
مانع از رسيدگي نيست.
ب -در مــواردي كه از طرفين دعوت به عمل مي آيــد ،ابتدا از تجديد نظر
خواه يا شهود و كارشناس در صورتي كه دعوت شده باشند و سپس از تجديد
نظرخوانده تحقيق مي شــود  .خالصه اظهارات طرفين بايد در صورت مجلس
ثبت شود.
ً
ج -هيات عالي منحصرا درحــدود تجديدنظرخواهي و آنچه كه درمرحله
تجديدنظر بررســي شده است حق رسيدگي دارد .چنانچه درجريان بررسي
به تخلف جديدي برخورد نمايد ،پرونده را جهت رســيدگي به رئيس هيات
مديره نظام پزشكي محل ارسال مي نمايد.
د -چنانچه راي از هيات بدوي يا تجديد نظر فاقد صالحيت صادر شده باشد،
هيات عالي ضمن نقض آن ،پرونده را به مرجع صالح ارسال مي نمايد.
ه -در صورتيكه راي تجديدنظرخواسته به صورت قرار باشد و به هر علتي نقض
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شود ،پرونده جهت رسيدگي به هيات تجديد نظر ارسال مي شود  .هيات تجديدنظر
مكلف است به ماهيت موضوع رسيدگي نموده و حكم مقتضي صادر نمايد.
و -چنانچه راي تجديدنظرخواسته در حدود قانون و مقررات صادر شده باشد،
هيات ضمن تائيد راي هيات تجديدنظر ،پرونده را به مرجع مربوط اعاده مي دهد.
ز -در صورتيكه به نظر هيات ،تحقيقات پرونده كامل نباشد و اخذ توضيح
از كارشناس يا شهود براي احراز و كشف واقع الزم باشد ،هيات ميتواند راساً
و با دعــوت از آنان تحقيقات مورد نظر را انجام داده يا كتباً از كارشــناس
استعالم نمايد يا رفع نقايص و تكميل پرونده را با ذكرموارد نقص از دادسرا
يا هياتهاي انتظامي بخواهد.
ح -چنانچه راي تجديد نظر از حيث رعايت مقررات يا اصول و موازين علمي وفني،
مخدوش يا غير موجه باشد ،هيات راي رانقض و راي مقتضي صادر مي نمايد.
ماده -102مقرراتي كه در دادرســي بدوي يا تجديد نظر رعايت مي شود،
در مرحله رســيدگي در هيات عالي نيز جاري اســت ،مگر اينكه به موجب
قانون يا مقررات آئين نامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده -103هيات عالي مي تواند از دادســتان صادركننده كيفرخواســت
يا جانشــين قانوني او براي دفاع از كيفر خواست دعوت به عمل آورد .عدم
حضورايشان مانع از رسيدگي نيست .
تبصره -دادستان صادركننده كيفرخواست يا جانشين قانوني او مي تواند
در موارد ضروري با هماهنگي رئيس هيات عالي براي دفاع از كيفرخواست
درجلسه هيات شركت نمايد.
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ماده -104هيات عالي بايد در ذيل راي خود قطعيت آنرا تصريح نمايد.
ماده -105باتوجه به تبصره الحاقي به ماده  40قانون ،اشــخاصي كه به آراي
قطعي هياتهاي بدوي ،تجديدنظر و عالي انتظامي اعتراض داشــته باشــندمي
بايســت ظرف مدت يكماه از تاريخ ابالغ راي ،اعتــراض خودرا به دفتر هيات
صادركننده راي قطعي تسليم و رسيد دريافت نمايند .دفتر هيات مكلف است
اصل پرونده راضمن برگ شــماري ،ظرف مدت يكهفته به دفتركل دادگاههاي
تجديدنظردادگستري استان مربوط ارسال نمايد.

تبصره -به درخواست تجديدنظرخواهي ،بر مبنای تعرفه مصوب قوه قضائیه
تمبر الصاق مي گردد.

فصـل چهــــارم /نحــوه رسيـدگي به اعتراضـــات
و شـكايات از طرزكـارهياتهاي بـدوي و تجديــد نظـر
انتظامي و اعمال نظـارت بر آنهـا
ماده -106چنانچه هيات عالي در جريان رسيدگي به پرونده هاي انتظامي
يا در تعقيب شكايت اشــخاص يا اعالم مقامات و مراجع اعم از شورايعالي،
رئيس كل ،هيات مديره ،شــوراي هماهنگي استان ،دادستان و معاونين او
هرگونه اخالل يا ســوء جرياني مشــاهده نمايد ،مي تواند راســاً به موضوع
رسيدگي كرده و مراتب را با ذكر چگونگي آن به هريك از اركان سازمان كه
مسئوليت موضوع به عهده آن است ،اعالم نموده و رفع آن را بخواهد.
ماده -107در صورتيكه ســوء جريان ناشي ازمســامحه در رسيدگي به
وظايف محوله يا عدم رعايت بيطرفي يا اعمال غرض يا جهات ديگري باشد
كه به حســن جريــان امور هياتها اخالل نمايد ،هيــات عالي مي تواندعزل
متخلف يا تعقيب انتظامي يا انحالل واحد را از رئيس كل سازمان درخواست
نمايد.
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بــاب پنجـم  /اجـــراي احكم و تصميمـــات
هيات هـاي انتظامي
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ماده -108اجراي احكام وتصميمات هياتهاي انتظامي جز در مورد تذكر
يا توبيخ شــفاهي كه در حضور هيات مديره نظام پزشكي محل صورت مي
گيرد  ،با دادسراي انتظامي است .
ماده -109احكام برائت و قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب كه از هياتها صادر
مي شود ،مستلزم اقدام از ناحيه دادسرا نبوده و ابالغ راي كفايت دارد.
ماده -110در مورد اجراي حكم تذكر يا توبيخ شــفاهي موضوع بند (الف)
ماده  28قانــون كه بايد در محضر هيات مديره بــه عمل آيد ،دفتر هيات
مديره هماهنگي الزم را به عمل مي آورد .
تبصره –مدت نصب آرای بند (ج) در تابلو اعالنات دو هفته می باشد .
ماده -111احكام الزم االجرا عبارتند از :
الف -حكم هيات بدوي كه در مهلت مقرر نسبت به آن تجديد نظر خواهي
نشده باشد.
ب -حكم هيات بدوي كه مورد تائيد هيات تجديد نظر قرار گرفته باشد
ج -حكم هيات تجديد نظركه پس از نقض راي بدوي صادرشده باشد.
د -حكم هيات تجديد نظر در مورد محروميت از اشــتغال در صورتيكه در
مهلت مقرر از آن تجديد نظر خواهي نشده باشد.
ه -حكم هيات عالي در موردمحكوميت كه پس ازنقض راي هيات تجديد
نظر صادر شده باشد.
و -حكــم هيات عالي كه در مقام رســيدگي به درخواســت رئيس كل
سازمان صادر شده باشد.
ز -حكم قطعي كه از دادگاه تجديدنظردادگستري استان صادر شده باشد.
ماده -112در مواردي كه اجراي حكم بايد توســط وزارت بهداشــت يا
دانشگاههاي علوم پزشكي يا مراجع و مقامات مؤسسات بهداشتي و درماني
اعم ازدولتي يا غيردولتي به عمل آيد ،دادستان ضمن ارسال رونوشت حكم
قطعي ،دســتور اجراي آنرا صادر مي نمايد .خــودداري و ممانعت از اجراي

دستور ،مستوجب تعقيب انتظامي است .
ماده -113رفع ابهام يا اجمال از حكــم هياتها ،با هيات صادر كننده حكم
قطعي است ،ليكن رفع اشكاالت مربوط به نحوه اجراي حكم با دادسرا است .
مــاده -114آموزش نحوه اجراي حكم و نظــارت كامل بر چگونگي اجرا
با دادســتان است  .دادســتان مي تواند معاون يا يكي از دادياران را به اين
منظور تعيين نمايد.
ماده -115هرگاه راي صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرربعضي
از ايشــان از آن ،تجديد نظر خواهي كرده باشند ،راي مزبور نسبت به بقيه
پس ازانقضاي مهلت تجديد نظرخواهي قطعي والزم االجراست.
ماده -116واحد اجراي احكام مكلف است محكوميت هاي صاحبان حرفه
هاي پزشكي و وابسته را در سوابق انتظامي ثبت و ضبط نموده و يك نسخه
از رونوشــت حكم را جهت درج در پرونده نظام پزشكي صاحبان حرفه هاي
پزشكي پروانه دار ،به آن مرجع ارسال نمايد.
ماده  -117چنانچه محكوم عليه در زمان اجراي حكم قطعي محروميت
از اشــتغال به حرفه مربوط ،در امر پزشكي يا حرفه مورد نظر دخالت نمايد،
دادســتان انتظامي مكلف اســت عالوه برتعقيب انتظامي محكوم عليه (در
مواردي كه محروميت از اشــتغال دائم نباشــد) فورا مراتب را به دادستان
عمومــي و انقالب جهت تعقيب كيفري به اتهــام دخالت غيرمجاز در امور
پزشكي اعالم نمايد.
ماده -118دادســتان انتظامي مي تواند براي اجراي احكام محروميت ،از
مقامات وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي و ساير مقامات ذيربط
استمداد نمايد.
ماده -119چنانچه هنــــــگام اجراي حكم ،محكوم عليه فوت نموده يا
دستخوش جنون شود ،اجراي حكــم موقوف مي شود.
ماده -120ابــاغ آراي هياتهــاي بــدوي و تجديدنظرانتظامي با هيات
صادركننــده راي بــوده و ابــاغ آراي هيــات عالــي انتظامي بــا هيات
تجديدنظرانتظامي استان مربوط مي باشد.
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باب ششم /نحوه رسيدگي بـه درخواست مجـدد
رئيس كـل سازمان بـراي تجديد نظر در آراي قطعي
مــاده -121چنانچه رئيــس كل ســازمان ،آراي قطعي هياتهــاي بدوي و
تجديدنظرانتظامي را خالف قانون تشخيص دهد ،مي تواند از هيات عالي انتظامي
درخواست بررسي مجدد پرونده را نمايد.
تبصره -در صورتيكه به تشــخيص رئيس كل  ،پرونده جهت بررسي به
هيــات عالي انتظامي ارســال گردد ،اجراي راي تا صــدور راي هيات عالي
متوقف خواهد شد.
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ماده -122در صورتيكه هيات عالي پس از رسيدگي هاي الزم ،راي صادره را
مخالف قوانين ومقررات تشخيص دهد ،آنرا نقض و راي مقتضي صادر مي كند،
در غير اينصورت قرار رد آنرا صادر مي نمايد.
ماده -123درخواســت رسيدگي مجدد نســبت به هرپرونده فقط براي
يكبار پذيرفته مي شود.
ماده -124درخواســت رئيس كل ســازمان فقط مي تواند ناظر به آرايي
باشد كه در زمان حكومت قانون جديد صادر شده است.
آيين نامه فوق مشــتمل بر 124ماده و  35تبصره ،در جلسه مورخ
 1390/6/19به تصويب شورايعالي سازمان رسید.
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