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  تحليل و بررسي قراردادهاي اجاره آزمايشگاه

گرديده است يكي از موارد شايع در جامعه آزمايشگاهي كه در دهه هاي اخير نيز با استقبال دو چندان روبرو 

به اشتباه خريد مجوز پروانه  ايشگاهي در جهت  اجاره و ياغير آزم اران علوم آزمايشگاهي و يا بعضااقدام همك

  . تأسيس آزمايشگاه است

نخست به بررسي قواعدو مقررات مرتبط، مندرج در آيين نامه تأسيس و اداره امور آزمايشگاه هاي تشخيص 

  . حاصل گردد يه مبحث اصلپزشكي پرداخته تا زمينه ورود ب

در خصوص ، Ĥيين نامه تأسيس و اداره امور آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي مندرج در فصل دوم 5ماده  وفق

اجازه تأسيس آزمايشگاه به اشخاص حقيقي و  5ماده « : برداريĤزمايشگاه مقرر مي داردشرايط تأسيس و بهره 

  . هاي قانوني و شرايط ذيل داده مي شودحقوقي پس از تصويب كميسيون قانوني و اخذ مجوز

  تابعيت جمهوري اسالمي) الف

  نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر) ب

  :اشخاص حقيقي متقاضي تأسيس آزمايشگاه بايد داراي يكي از مدارك ذيل باشند) ج

  )ياهردو( دكتراي تخصص آسيب شناسي باليني يا تشريحي  -1

  دكتراي تخصصي علوم آزمايشگاي -2

  كتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهيد -3

  چندمورد از موارد مقيد در ماده  با گرايش باليني در يك يا) PHD(دكتراي تخصصي يا دارندگان مدرك  -4

خدمات بهداشتي و درماني متقاضي باشند و بايد  مي توانند در قالب شركتهاي تعاونياشخاص حقوقي صرفاً  - 5

ن داراي مدارك علوم آزمايشگاهي باشند و به هر حال معرفي مسئول فني نصف بعالوه يك نفر از موسسيحداقل 

  . واجد شرايط الزامي است
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آئين نامه ، اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه واجد شرايط دريافت مجوز تأسيس يا به  5با نگاهي به ماده 

  . پروانه تأسيسي آزمايشگاه مي باشند صراحتاً مشخص گرديده استعبارتي 

مشخصاً بيان گرديده انتقال پروانه تأسيس به غير توسط موسس بدون موافقت نيز آئين نامه مذكور  12ده در ما 

كميسيون قانوني ممنوع است، كه البته اين مورد  اشاره به واگذاري كامل پروانه تأسيس آزمايشگاه به افراد واجد 

  . آئين نامه دارد 5الشرايط مقرر در ماده 

ي به حاكم بر مجوزها و امتيازات اعطائ قوانين و مقررات وق الذكر و اصول و مقررات حقوقي ،فبا عنايت به موارد 

مايشگاه قائم به شخص واجدالشرايط اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي اين امر مشهود است كه پروانه تأسيس آز

شخص حقيقي يا حقوقي بايد در دارنده آن بوده و تفويض و اعطاي اين امتياز و يا مجوز از طرف دارنده آن به هر 

  . و مباني حقوقي جهوري اسالمي ايران صورت گيردچهارچوب اصول و مقررات حاكم بر مجوز مذكور 

 واگذاري از طريق فروش به اجاره يا  گاه قابليتحال اين سوال مطرح مي گردد كه آيا پروانه تأسيس آزمايش

  را دارد؟ اشخاص غير واجد شرايط 

پروانه تأسيس از  كسب موافقت اصولي براي اخذ ور ، منوط بهآئين نامه مذك 3ماده   وفق  تأسيس آزمايشگاه

سي و ركميسيون قانوني وزارت بهداشت بوده كه با رعايت قوانين مصوب و مفاد آئين نامه تأسيس اقدام به بر

پروانه تأسيس آزمايشگاه را  صدور پروانه بهره برداري خواهند نمود و از آنجا كه افراد با شرايط خاص مي توانند

  . دريافت نمايندهرگونه اعطاي امتياز پروانه تأسيس در قالب فروش يا اجاره وجاهت قانوني ندارد

علي رغم موارد فوق االشاره بسياري از همكاران اقدام به انعقاد قرارداد و اجاره دادن و يا متعاقباً اجاره نمودن 

اردادهاي مذكور ماهيت قرارداد اجاره را نداشته و تنها يك قرارداد خصوصي پروانه تأسيس آزمايشگاه نمود كه قر

مي قانون مدني جمهوري اسالمي ايران  10قلمداد گرديده كه فيمابين طرفين الزم االتباع بوده و مشمول ماده 

كه مخالف  قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي« : كه بيان مي داردباشد

  . بر آن ناميدمي توان را  قرارداد همكاريعنوان  به عبارتي»  .صريح قانون نباشد نافذ است

  :مواردي كه در قرارداد مذكور بايد مورد توجه قرار گيرد ، از دو منظر قابل بررسي مي باشد

  همكار يا در اصطالح عام شخص اجاره كننده) ب      موسس) الف
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ن نامه تأسيس آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي وظايف و مسئوليت هاي موسس را آئي 16ماده  :موسس ) الف

 ي در برابر مراجع قانوني در همه پاسخگوي« : آن اشاره مي دارد »ج « صراحتاً مشخص نموده است كه در بند 

نيز  امهآين ن 24ماده »ز  « بند ي باشد وموارد بجز مواردي كه به عهده مسئول فني مي باشد به عهده موسس م

امور تخصصي و علمي آزمايشگاه و مراجع ذيربط نظير وزارت ،  پاسخگوي به شكايات در مورد« : مقرر مي دارد 

  ».نظام پزشكي و مراجع قضايي و غيره به عهده مسئول فني مي باشد

ني را آئين نامه مذكور، موسس مسئول پاسخگويي نسبت به بيمه هاي درما 16عالوه بر موارد مصرحه در ماده 

بايد موارد و حدود مسئوليت خودر ا بدانند و اينكه هرگونه قرارداد  اين نوع قراردادهاموسسين حين انعقاد . دارد

خصوصي نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و الزم االتباع نمي باشد و موسسين در حدود مسئوليت خود 

  . مسئوليت نمايند مسئول بوده و در قالب قرارداد نمي تواند از خود رفع

وجه التزام در قراردادهاي و بندها  ديل اين مسئوليت و گنجاندن قيود ،تنها راه عالج در اين نوع قراردادها تع

بتوان خسارت وارده را از ايشان مطالبه ، همكار يا اجاره كننده ورود خسارت از جانب مذكور بود تا در صورت 

  .نمود

  اجاره كننده همكار يا در اصطالح عام شخص) ب

اد اين نوع قراردادها نموده و  اجازه بهره برداري از امتياز تأسيس آزمايشگاه را پيدا قهمكاراني كه مبادرت به انع

مي كنند مي بايست آگاه باشند كه قراردادهاي مذكور هيچگونه حق و حقوقي نسبت به پروانه تأسيس موسس 

دن بندهايي در قرارداد مي براي آنها ايجاد نكرده و ايشان نقش همكار يا سرمايه گذار دارند و تنها از طريق گنجان

  . توانند ثبات و  استحكام بيشتري در جايگاه خود ايجاد كنند

تنظيم قراردادهاي همكاري در امور آزمايشگاه و يا هر نوع قرارداد ديگر نياز به داشتن اطالعات تخصصي در مورد 

ه مسائل حاكم بر قرارداد در حال موضوع قرارداد و مهمتر از آن اطالعات حقوقي جهت تحرير قرارداد بوده تا كلي

و آينده بررسي و پيش بيني گردد ، بر اين مبنا توصيه مي گردد قراردادهاي مذكور تحت نظر فردي آگاه تنظيم 

  .گردد

  


