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 نظر کارشناسی درباره: اظهار

 «الیحه حمایت از حقوق افراد مبتال به اختالالت روانی»
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 مقدمه

المللي به حقوق بشر طي دو دهه اخير، موجب توجه زياد پذيري و نيازمندي بيماران و توجه روزافزون جوامع بينآسيب

هاي اخير و پيچيدگي ارائه ها و اختالالت رواني در سالبه حقوق بيماران شده است. در اين بين افزايش بار بيماري

دهنده خدمات را با هاي آنان و جامعه ارائهكنندگان خدمات، خانوادهاشتن حقوق بيماران، دريافتخدمات با در نظر د

دهي رو كرده است. لذا سياستگذاري دقيق براي سامانههاي متعددي در ابعاد مختلف ازجمله فني و حقوقي روبچالش

هاي قانوني رفع خألاين راستا؛ دولت با هدف  نحو مطلوب اهميت بسزايي خواهد داشت. دربهاين حوزه و ارائه خدمات 

در مورد نحوه شناسايي اين بيماران و رعايت حقوق آنان در مراحل مختلف بستري، درمان و ترخيص، در جهت ارتقاي 

حمايت از حقوق افراد  اليحه آفرين در زندگي فردي و اجتماعي و قانونگذاريسالمت روان جامعه و رفع موانع تنش

را به مجلس ارائه كرده است. در اين گزارش ضمن بررسي محورها و نقاط قوت و ضعف  اختالالت روانيمبتال به 

 مذكور مواد آن مورد ارزيابي و پيشنهادهاي الزم در اين خصوص ارائه خواهد شد. اليحه
 

 وضعیت سالمت روان ايرانیان

ويژه افسردگي بهجتماعي است. شيوع اين اختالالت اي از عوامل زيستي، رواني و اشيوع اختالالت رواني تابع مجموعه

سال دچار يك يا  64تا  15درصد از افراد  6/23 1گرفته،در ايران قابل توجه است. مطابق آخرين پيمايش ملي انجام

 5/26 درصد و در زنان 8/20اين رقم در ميان مردان  اند.سال قبل از بررسي بوده ي در يكپزشكنرواچند اختالل 

 6150هاي مرتبط به كشور ايران تعداد داده 2،د است. براساس گزارش اطلس سالمت روان سازمان بهداشت جهانيدرص

 4/2، سال يك از كمتر اقامتدرصد آنها  4/89هاي سالمت روان وجود دارند كه بيمار بستري در مراكز ارائه مراقبت

كنند. تقريباً در مراكز را تجربه مي اقامت سال جپن از بیشدرصد آنها  1/8و  سال پنج تا يكدرصد اقامت بين 

در  هزار نفر جمعيت( 100نفر در هر  15/0)مختص كودكان و نوجوانان  پزشكنروا 120و  پزشكنروا 1600

مركز سرپايي سالمت روان وابسته به بيمارستان،  260كار هستند. درمجموع بههاي دولتي و غيردولتي مشغول بخش

مركز سرپايي مختص كودكان و نوجوانان )ازجمله  24نگر )غيربيمارستاني( و ايي سالمت روان جامعهمركز سرپ 3755

مركز بستري  11هاي جنرال و ي در بيمارستانپزشكنرواواحد  159بيمارستان رواني فعال،  39...(،  اختالالت رشد و

 مختص كودكان و نوجوانان، مشغول به ارائه خدمت هستند.

                                                                                       

پيمايش ملي سالمت  ،اسماعيليموقر، ونداد شريفي، معصومه امين يان، ميترا حفاظي، رضا رادگودرزي، آفرين رحيمياحمد حاجبي، عباس متول .1

 . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، معاونت بهداشت، دفتر سالمت رواني اجتماعي و دانشگاه علوم پزشکي تهران، 13۸۹ – 13۹۰روان 

2. Mental Health ATLAS 2017 Member State Profile, Islamic Republic of Iran 

 

 
 

 اليحهمشخصات 

 
 اول سالدوره يازدهم ـ 

 

 شماره ثبت:

136 

 

 شماره چاپ:

 

 تاريخ چاپ:

 

مطالعات  معاونت

 اجتماعي 

 

 

 گزارش مشخصات

 

 

 :مسلسل شماره

21017566 
 

 

 :انتشار تاريخ

25/3/1400 
 

 



 

 

2 

 قانوني هايبررسي

واني در كشور به قوانين موجود نشان داده است كه تاكنون قانون خاص در حوزه ضوابط بستري بيماران مبتال به اختالالت ر بررسي

 ون امور حسبيقان(، 1/2/1392)مصوب جمله قانون مجازات اسالمي ازصورت پراكنده در قوانين فعلي هبتصويب نرسيده اما احكامي 

حضانت  (، قانون واگذاري حق1/12/1391(، قانون حمايت خانواده )مصوب 20/1/1314)مصوب  قانون مدني، (2/4/1319)مصوب 

ران مبتال به و... وجود دارد كه به برخي ابعاد درخصوص حقوق بيما (8/10/1360فرزند صغير يا محجور به مادران آنها )مصوب 

بتال به اختالالت ور از حيث پرداختن به حقوق مرتبط به بستري بيماران مهاي رواني اشاره كرده است. بنابراين اليحه مذكبيماري

 شود. رواني مثبت ارزيابي مي

 

 ارزيابي اليحه پیشنهادي:

 ارائه شده است: محور زير 6شده در  وصول هاي صورت گرفته درخصوص اليحه نشان داده است كه مواد مندرج در اليحه اعالمارزيابي

 ماران مبتال به اختالالت روانيبستري اجباري بي 

 راهكار جايگزين بستري اجباري 

 حمايت از حقوق اجتماعي بيماران مبتال به اختالالت رواني در جامعه 

 و مراجع قضايي پزشكانروانمشترک بين  ايجاد ادبيات 

 رواني اختالالت به مبتال بيماران هايفوريت مورد در امدادي نحوه همكاري مراكز 

 سالمت روان حوزه در يامهيپوشش ب گسترشبر  ديكأت 

ق، نقاط قوت و هاي اساسي در حوزه بستري بيماران رواني و با در نظر داشتن محورهاي فوبا توجه به وجود برخي چالش

 شود:ضعف اليحه به شرح زير بيان مي

 

 نقاط قوت

، روند رو به رشد 1رواني هايباالي بيماري بار به توجه با :پذيرآسیبپرداختن به بیماري داراي بار باال و جمعیت بسیار  -

 همچنين و جانبههمه سالمت و سالم انسان رويكرد جوامع و همچنين و خانوارها بر آن از ناشي اقتصادي و اجتماعي هايهزينه آن و

 اليحه در اختالالت رواني حوزه به ، توجهسالمت كلي هايسياست« 3»و « 2»بندهاي  در آن هايشاخص و روان سالمت يارتقا

 رود.شمار ميبهامري مثبت  حاضر

كارگيري هاي ديگر؛ بهي برخالف بسياري از رشتهپزشكنرواكه در آنجايياز بستري اجباري بیماران مبتال به اختالالت رواني: -

د دارد، بنابراين زادي و حق انتخاب فركند و اين موضوع تأثير بسياري بر آهاي غيراختياري در برخي شرايط ضرورت پيدا ميمداخله

ان تبديل شده مهم قانون بهداشت رو هايموضوعبشر و اخالق پزشكي؛ بحث بستري اجباري به يكي از  حقوقنظر داشتن اصول  با در

موجود درخصوص  نيقانو خأل، معالج پزشكنرواحقوق و  حقوق بیماراست. بنابراين با توجه به ابعاد پيامدي اين مسئله از دو منظر 

 شود.بستري اجباري، پرداختن اليحه به اين مسئله مثبت ارزيابي مي

                                                                                       

 اختالل چند يا يك دچار کشور در سال 64 تا 15 افراد از درصد 23.6است،  شده انجام 13۹۰ سال در که روان سالمت مورد در ملي پيمايش آخرين . مطابق1

 سازمان گزارش براساس. ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(13۹۰)پيمایش ملی سالمت و روان، سال اندبوده بررسي از قبل يك سال در روانپزشكي
 مذکور گزارش در(. جهان در درصد 5.۰5 مقابل در ايران در درصد 7.74) است بيشتر جهاني متوسط از ايران در افسردگي بيماري بار( 2۰17) جهاني بهداشت

 .است درصد 3.1۸ جهان در ميزان اين که است رصدد 5.33 معادل ما کشور در نيز اضطراب بيماري بار که است شده اشاره
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تواند به ميله ئمساين بیماران:  ترخیص و بستري پیرامون گیريتصمیميند افر در پزشکانروان مسئولیت افزايش -

فت دستور بستري ويژه در موارد درياري بههاي درماني و بستگيري در مورد لزوم/ عدم لزوم مراقبتافزايش دقت در تشخيص و تصميم

، از پزشكاننروااي افراد بستري در اليحه توسط بيني معاينات دورهشود و با توجه به پيش منجر مراجع قضايي ازسويشده  صادر

 نگهداري غيرضروري ايشان در بيمارستان پيشگيري كند.

و  تعامل نحوه فعلي قوانين در اران مبتال به اختالالت رواني:هاي بیمتعیین نحوه همکاري مراكز امدادي در مورد فوريت -

 تعيين شودمي ادايج رواني اختالالت به مبتال افراد مورد در كه اورژانسي شرايط در امدادرساني درخصوص امدادي هايدستگاه همكاري

 فراهم را بارهايندر ضعيف رسانيخدمت قباًمتعا و ربطذي هايدستگاه ناهماهنگي و پاسخگويي كاهش موجبات امر اين كه است نشده

 .شود برطرف مذكور هايچالش خصوص، اين در امدادي مراكز همكاري نحوه تصريح با تا شده سعي اليحه اين در. كندمي

 هاي حوزه سالمت روان در كشور است.اي ناكافي از چالشپوشش بيمه اي در حوزه سالمت روان:گسترش پوشش بیمه -

حساب هسالمت مردم ب يهانهيهزسبد از  خدمات شدن ايناي از عوامل مهم خارج پوشش بيمه ضعفرسد نظر ميبهه كطوريبه

د پيشگيري تواند بر تقويت بُعكه مي ضمن اينكه گسترش پوشش خدمات در اين حوزه درخصوص اولويت پيشگيري بر درمان .ديآيم

 .است «(2»بند  «1»هاي كلي سالمت )جزء ستراستا با سيادر اين حوزه كمك شاياني كند، هم

 

 نقاط ضعف:

اسي اليحه را اينكه عنوان اليحه و مقدمه توجيهي، هدف اسرغم بهان در مقايسه با بیماران: پزشکنرواحمايت بیشتر از حقوق  -

دهندگان دهنده حمايت از ارائهكه بيشتر نشاناليحه وجود داشته  حمايت از بيماران مبتال به اختالالت رواني قلمداد كرده است، اما مواردي در

م اخذ رضايت سرپرست كند كه مستلز( اليحه كه به بستري يا ترخيص اختياري بيمار اشاره مي2خدمت است تا بيماران. مانند موضوع ماده )

كند. لذا در اين شرايط است بستري ميبيمار با رضايت خود و آگاهي كامل به مركز درماني مراجعه و درخو ،قانوني است. در بستري اختياري

 تنها الزم نبوده بلكه ممكن است موجب تضييع حقوق بيمار شود. نهگرفتن رضايت از سرپرست قانوني 

 پزشكانروانبه  اختيارات نهايي براي بستري و ترخيص افراد را ( مصوبات كميسيون،6در ماده )به حاشیه رفتن مرجع قضايي:  -

 منتقله بيمارستان كند. اين درحالي است كه چنانچه بيمار براي گذراندن دوران مجازات خود با دستور قاضي ببيمارستان واگذار مي

 ياجراجازات و حكم به م( قانون اساسي، 36شده باشد، بيمارستان اجازه مداخله در دستور قاضي را نخواهد داشت. به موجب اصل )

اردي كه ازسوي دستگاه گيري نهايي در مورد بستري، در موتصميم بنابراين .ب قانون باشددادگاه صالح و به موج يقتنها از طر يدآن با

مواردي كه  . دراست پزشكانروانشود، از نظر قانوني خارج از صالحيت شود و درواقع اجراي حكم قلمداد ميقضا ارجاع داده مي

حال باز اينبالي اند كارشناس باشد و نظر كارشناسي ارائه دهد وتوتنها مي پزشكنروابستري فرد در راستاي اجراي مجازات باشد، 

 توان قاضي را ملزم به پذيرش نظر كارشناسي كرد.هم نمي

عالوه بر اينكه هدف از درج اين مواد در اليحه  2،(16و ) 1(9: در برخي مواد اليحه مانند ماده )و بالتکلیف ناقص احکام وجود -

صالح كه ازسوي مرجع ذي هايياقدامآن و يند افركه ادامه نحويبهوع به مراجع قضايي نيز مبهم است ارجاع موض داليلمشخص نبوده، 

 و يا بيمارستان بايد انجام گيرد نيز مشخص نشده است.
                                                                                       

در تمام موارد بستري اجباري، بيمارستان بايد رضايت آگاهانه سرپرست قانوني فرد را كسب نمايد. در صورت عدم امكان كسب رضايت سرپرست  -(۹ماده ) .1

 ع قضايي اطالع دهد.ساعت موضوع را به مرج 24بيمارستان مكلف است ظرف  قانوني فرد براي بستري ضروري،

ر يا در صورت عدم دسترسي به سرپرست قانوني يا خودداري او از تحويل گرفتن بيمار ترخيصي، بيمار با رضايت مادر يا همسر يا فرزندان يا براد -(16ماده ) .2

شود و كميسيون پزشكي بيمارستان ارجاع ميروانصورت موضوع جهت اتخاذ تصميم نسبت به ترخيص بيمار به كميسيون  شود. در غير اينخواهر وي ترخيص مي
 نمايد.در صورت لزوم موضوع را به مرجع قضايي منعكس مي
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( 26ماده ) «1»ي مطابق تبصره پزشكنرواي يقضاهاي ايجاد بيمارستاني: پزشکنرواي يقضاهاي گري بیمارستانتصدي -

دارد،  1( قانون مجازات اسالمي150ماده )« 2»توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عالوه بر اينكه مغايرت با تبصره اليحه 

شده ازسوي دستگاه قضا كه نيازمند حفاظت و  ارجاعن امراجعكنندگان عادي و ساير تقبل ايجاد مراكز درماني مشترک براي مراجعه

رسد نظر ميبهامنيتي و حفاظتي بيماران مرتبط به دستگاه قضا  هاياقدامدرمان هستند، با توجه به هاي امنيتي در پروسه مراقبت

هاي متعددي در ارائه خدمات و ساير مسائل مرتبط به بيماران با در نظر داشتن شرايط روحي و رواني ساز بروز چالشتواند زمينهمي

 استي قانوني برعهده دستگاه قضايي آن كشور پزشكنرواهاي ندازي بيمارستانااهدر ساير كشورها نيز وظيفه اداره و ر .دشوآنان 

ضمن زنداني بودن، تحت ن مامجرشود كه در آن ها استفاده ميبراي اين بيمارستان Criminal Hospitalكه از عنوان نحويبه

( 150ماده ) «2»صراحتاً در اليحه حکم تبصره  قابل ذكر است كه در صورت اصرار به تصويب اين ماده، بايداشند. بدرمان مي

 قانون مجازات اسالمي نسخ شود.

ها هاي بيمه( اليحه؛ ميزان هزينه32: به موجب ماده )اي در افزايش پوشش خدمات سالمت روانعدم رعايت اصول بیمه -

ش زيادي از خدمات و همچنين نياز بخگستره زياد  دليلهببه جهت افزايش پوشش خدمات به ميزان زيادي افزايش خواهد يافت. )

ها محدود همغفول مانده است: نخست آنكه پوشش هزين خصوصحالي است كه دو نكته مهم در اين  جمعيت به اين خدمات(. اين در

ش رمان و آموزدبراساس راهنماهاي باليني ارائه شده وزارت بهداشت، از طريق نظام ارجاع به خدمات و داروهايي شود كه صرفاً 

 بيني شود.گر پايه پيشهاي بيمهشوند و همچنين منابع مالي الزم براي سازمانپزشكي، دريافت مي

 به عنوان موضوع مرتبط به ارائه خدمات در قوانین دائمي:« راهکار جايگزين بستري اجباري»پرداختن به موضوع  -

هاي زياد بر كه اين موضوع عالوه بر تحميل هزينه 2نهاستآبستري كردن در حال حاضر در ايران تنها راه درمان اجباري بيماران، 

حالي است كه در بسياري از كشورهاي جهان با  شود. اين درهاي بيمارستاني ميسالمت كشور باعث اشغال تخت سيستمها و خانواده

اند. كارگرفتههن در جامعه بسالمت روا يارتقارويكردهاي ديگري را براي بهبود و ( CMHM)نگر ايجاد جنبش سالمت روان جامعه

كه وزارت نحويبهدر راستاي فعاليت و وظايف ذاتي وزارت بهداشت بوده  هااقدامرسد اين قبيل نظر ميبهاهميت موضوع مذكور، رغم به

منابع الزم و هاي روز با در اختيار داشتن روزترين روشهعنوان متولي سالمت در كشور موظف به ارائه خدمات مطابق ببهبهداشت 

 هاي موجود در كشور است. لذا نيازي به درج در قوانين دائمي ندارد. مندي از ظرفيتبهره

وصول شده  اعالم مرتبط به مواد اليحهايرادهاي اگرچه در حين بررسي مواد اليحه در كميته طرح و لوايح كميسيون تخصصي، 

يب در كميسيون رسد برخي مواد پس از تصونظر ميبهشده،  ط قوت و ضعف مطرحمطرح و مورد اصالح قرار گرفت، اما با توجه به نقا

ناسي كارش هاينظر)پيوست گزارش(  1كه به شرح جدول  است هاييايرادهمچنان از ابعاد حقوقي و يا قانوني حائز تخصصي 

 به تفكيك مواد ارائه شده است.
 

 بندي و پیشنهادجمع

ديگر حمايت از اين بيماران به عنوان قشر سويازدر جامعه و نياز روزافزون مردم به اين خدمات و  وسعت و پيچيدگي مسائل سالمت روان

رو اليحه حمايت از بيماران مبتال به اينازپذير در جامعه، سبب توجه سياستگذاران و متوليان سالمت روان در كشور شده است. آسيب

سوي ازهاي حقوقي و اجرايي هاي مرتبط در حوزهاز بيماران و برطرف كردن برخي چالشي نيز با هدف حمايت پزشكنروااختالالت شديد 

                                                                                       

 «ي براي نگهداري افراد موضوع ماده )افراد مجنون( تدارك ببيند.يقوه قضائيه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضا» -(15۰ماده )« 2». تبصره 1

بيمارستان  76بيمارستان تک تخصصی و  34پزشكي در كل كشور بوده كه این تعداد تخت در تخت روان ۹۰۰۰، 13۹۸وزارت بهداشت در سال اساس گزارش بر .2

 .دهدیم ليتشک یپزشکروان دیشداختالل  درصد بيماران بستری در این مراکز را افراد مبتال به ۹۰عمومی پراکنده است. براساس آمار بيش از 



 

 

5 

قانوني در موضوع خأل از قبيل رفع  هاييموضوعاينكه اليحه حاضر، از حيث پرداختن به با وجود ها نشان داد كه دولت ارائه شد. نتايج بررسي

شود اما در گيري پيرامون بستري بيماران و ... مثبت ارزيابي ميتصميمفرايند ر ان دپزشكنروابستري اختياري و اجباري، افزايش نقش 

تقنيني در اين حوزه و همچنين احتمال بروز خأل كه از حيث اهميت آن،  استمتعددي در ابعاد گوناگون متوجه اليحه ايرادهاي مقابل 

اليحه »بود. بر اين اساس ضمن پيشنهاد تغيير عنوان اليحه به تر خواهد مشكالت در اجرايي شدن مواد، همچنان نيازمند بررسي دقيق

با حضور ايرادها اليحه مجدد به كمیسیون تخصصي براي بررسي و رفع ، «نحوه بستري بیماران مبتال به اختالالت رواني

 نفعان عودت داده شده و پس از آن مجدد به صحن مجلس براي بررسي و تصويب ارائه شود.ذي
 

 ارجاع به كمیسیون مخالف موافق شماره ماده
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شماره 

 ماده
 مخالف موافق مصوبات كمیسیون

ارجاع به 

 كمیسیون
 متن اصالحي نظر كارشناسياظهار

      روند:كار ميبهدر اين قانون اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط  1

 

ي است پزشكگروهي از اختالالت روانزير پزشکي:. اختالل شديد روان1

ني فرد كه با تخريب موقتي يا دائمي در يك يا چند حوزه از عملكردهاي روا

ختالل مرتبط با تفكر، ادراک، هيجان، تكلم و رفتار همراه بوده و موجب ا

ل شود. اين اختالهاي زندگي فرد ميجدي در يك يا چند حوزه از فعاليت

  شود.پزشك تشخيص داده ميتوسط روان

وق، ر به تنهايي و بدون وجود شرايط مندرج در تعريف فموارد زي -تبصره

 گردد:پزشكي تلقي نمياختالل شديد روان

 يي ديگر.گردان، الكل يا هر نوع دارو و ماده شيمياروانالف( مصرف مواد مخدر، 

 نحو آگاهانه.بهب( رفتار غيرقانوني 

 پ( تمايل شديد به تغيير جنسيت.

ا فلسفي يده يا فعاليت مذهبي، سياسي، علمي ت( ابراز و اصرار بر نظر و عقي

 طور غيرمتعارف.بهخاص 

  

 

اگرچه مستثني كردن برخي شرايط در راستاي حمايت از حقوق 

ما اي مثبت خواهد بود پزشكنرواافراد، از فهرست اختالالت شديد 

رسد تعيين يك فهرست در قوانين دائمي، ممكن است نظر ميبه

تي درخصوص ساير رفتارهايي كه خارج از ساز بروز مشكالزمينه

شود، تبصره ذيل ماده توصیه مياين فهرست قرار دارند، شود. 

 .دشوحذف و يا اصالح 

 

 
، منظور انجام اقدامات تشخيصيبهپذيرش فرد در بيمارستان  . بستري:2

صورت اختياري بهدرماني و مراقبتي مطابق ضوابط مندرج در اين قانون كه 

 شود.انجام مييا اجباري 

  

 

عبارت « شده بستري» 1مطابق تعريف مورد تأييد وزارت بهداشت،

شده و براي دريافت  است از بيماري است كه در بيمارستان پذيرش

 هاي درماني به بخش بستري منتقل شده باشد. خدمات و مراقبت

در اليحه نيازمند اصالح  «بستري»رسد تعريف عبارت نظر ميبه

تشخيصي بستري محسوب نشده و  هاياقدامكه انجام چرااست. 

ن بندي اختياري و اجباري و ساير مواد مرتبط با ايمشمول دسته

 موضوع در اليحه نيز نخواهد شد.

 هاياقداممنظور انجام بهپذيرش فرد در بيمارستان  بستري:

ه درماني و مراقبتي مطابق ضوابط مندرج در اين قانون كه ب

 شود.ا اجباري انجام ميصورت اختياري ي

 
بر مبنياعالم موافقت كتبي فرد واجد صالحيت  . رضايت آگاهانه:3

ت، گيري درماني يا تحقيقاتي به دنبال آگاهي از ماهيمشاركت در تصميم

 هدف و الزامات آن.

  

 

يندهاي افرمشاركت بیمار در آگاهانه،  هدف از كسب رضايت

خواهد بود.  هااقدامافي از نحوه با اطالعات ك درماني يا تحقیقاتي

 بنابراين پذيرش بيمار با مشاركت وي متفاوت است. ضمن اينكه

ضروري است براي مشاركت بيمار در مداخالت تحقيقاتي رضايت 

دف هاين تعريف با  رو بايدازاينجداگانه از بيمار دريافت شود. 

 . الزم است در ايندشوحمايت از حقوق بيمار تكميل و اصالح 

 كار رود.به« جاي تحقيقاتبهعبارت پژوهش »ماده 

 

 

مركب از سه نفر  كميسيوني :بیمارستان يپزشکنروا. كمیسیون 4

هاي سوي رئيس بيمارستان كه بايد در بيمارستانزمنصوب ا پزشكنروا

 ي سراسر كشور تشكيل شود. پزشكنرواداراي تخت بستري 

، نداشته باشد پزشكنرواعداد كافي كه بيمارستان به تصورتيدر –تبصره 

 بيمارستان جايگزين خواهد شد.يس ئريك نفر پزشك به انتخاب 

  

 

در كميسيون مذكور كافي نباشد؛  پزشكنرواشرايطي كه تعداد  در

طبيعي است كه ساير متخصصان حوزه سالمت روان همچون 

 روانشناس باليني يا روانشناسان سالمت نسبت به پزشكان عمومي

پزشكي )قلب، هاي غير از روانيا پزشكان متخصص در ساير زمينه

گيري در مورد درمان ارتوپدي، گوارش و ...( در تشخيص و تصميم

كميسيوني مركب از  ي بیمارستان:پزشکنرواكمیسیون 

ز سوي رئيس بيمارستان كه بايد منصوب ا پزشكنرواسه نفر 

ي سراسر پزشكنرواهاي داراي تخت بستري در بيمارستان

 كشور تشكيل شود. 

                                                                                       

  https://treatment.tbzmed.ac.ir/uploads/30/CMS/user/file/47/aennameh/140.pdf ه علوم پزشكي تبريز؛دانشگا .1

https://treatment.tbzmed.ac.ir/uploads/30/CMS/user/file/47/aennameh/140.pdf
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شماره 

 ماده
 مخالف موافق مصوبات كمیسیون

ارجاع به 

 كمیسیون
 متن اصالحي نظر كارشناسياظهار

و يا ارزيابي بيماران داراي اختالالت رواني تخصص بيشتري دارند 

و لذا بايد در اولويت قرار گيرند و صرفاً در صورت فقدان متخصصان 

ر بيمارستان از ظرفيت ساير پزشكان استفاده حوزه سالمت روان د

در تبصره « به تعداد كافي»شود. ضمن اينكه الزم است عبارت 

نحوي اصالح شود كه به جهت رسميت يافتن كميسيون، حداقل به

 حضور داشته باشند. پزشكنروادو 

 پزشكنروانفر  3در صورتي كه بيمارستان كمتر از  -تبصره 

 باليني يا روانشناس سالمت روانشناسداشته باشد، يك نفر 

 جايگزين خواهد شد.

 
شده ازسوي سازمان پزشكي قانوني  يمعرف پزشكنروا . پزشك قانوني:5

 كشور.
 

   
 

2 

افراد مبتال به اختالل رواني با تأييد پزشك مقيم  بستري اختیاري

معالج و با رضايت آگاهانه فرد يا سرپرست قانوني  پزشكنروابيمارستان يا 

 گيرد. وي انجام مي

م سال، در صورت عد 18براي بستري اختياري افراد كمتر از  -تبصره

 كند.كفايت مي رضايت مادردسترسي به سرپرست قانوني، 

 

 

 

ماده از اين جهت كه مشخص نكرده است در چه مواردي بايد 

 رضايت سرپرست قانوني گرفته شود، حائز ايراد است.

بوده و  اختیاريرسد در شرايطي كه بستري از نوع نظر ميبه

ي وي باشد؛ كسب رضايت سرپرست قانون رضايت آگاهانه فرد

 ضرورتي ندارد.

 «سرپرست قانوني»ايراد ديگر اين ماده تعريف نشدن عبارت 

تعريف شود، نيازي  ((1)در ماده ) اليحه اگر اين عبارت در است.

 اين ماده نيز نخواهد بود. به وجود تبصره

افراد مبتال به اختالل رواني با تأييد پزشك  بستري اختیاري

معالج و با رضايت آگاهانه فرد  پزشكنروامقيم بيمارستان يا 

 و يا در خصوص افراد صغیر رضايت سرپرست قانوني

3 
، با رضايت آگاهانه فرد يا سرپرست قانوني ترخیص از بستري اختیاري

 گيرد.معالج انجام مي پزشكنرواوي يا تشخيص 
 

 

 

در اين ماده نيز با توجه به اختياري بودن ترخيص و وجود دو 

رضايت آگاهانه »و « معالج پزشكنوارتشخیص »متغير 

سال  18، رضايت سرپرست قانوني به جز براي افراد كمتر از «فرد

 ضرورت نخواهد داشت.

، با رضايت آگاهانه فرد يا ترخیص از بستري اختیاري

سال يا تشخيص  18سرپرست قانوني براي افراد كمتر از 

 گيرد.معالج انجام مي پزشكنروا

4 

پس از انجام معاينات الزم و در صورت تشخيص اختالل  بستري اجباري

پزشكي و وجود خطر آسيب جدي براي خود و يا ديگران و فقدان شديد روان

راه مناسب ديگر براي اقدامات درماني فرد، مطابق ترتيبات مقرر در مواد 

 گيرد.بعدي اين قانون صورت مي

 

 

 

 

 

5 

و تشخيص لزوم  اينه شدهپزشك معفرد بیمار توسط روانكه درصورتي

تواند فرد را همراه با نتيجه معاينات به بستري اجباري داده شود، وي مي

پزشك مراجعه بيمارستان معرفي كند. در مواردي كه فرد براي معاينه به روان

بر لزوم ارزيابي وي براي بستري اجباري مبنيپزشك شواهد كند ولي رواننمي

به مرجع قضايي يا نيروي انتظامي گزارش كند. مراجع داشته باشد، بايد مراتب را 

مذكور پس از طي مراحل قانوني و اخذ نظر كارشناسي پزشكي قانوني در مورد 

 نمايد.گيري ميلزوم يا عدم لزوم بستري اجباري، تصميم

 

 

 

هم از طرفي بار مسئوليت براي  اين ماده حائز ايراد است.

رفي بار كاري و تجمع مراجعات را كند هم از طايجاد مي پزشكنروا

ضمن اينكه مرجع انتظامي از نظر  كند.براي مراجع قضايي ايجاد مي

تواند اين اختيار را داشته باشد و لذا فقط بايد به مرجع نميساً أرقانوني 

قضايي ارسال شود. با توجه به تعدد مراجع قضايي، بهتر است از حيث 

جاي بهمشخص شود. لذا در اين ماده نوع اقدامات در هر يك از مراجع، 

 .دشواعالم « دادستاني»بهتر است عبارت مرجع قضايي 

 

6 
يا دستور مرجع قضايي به  پزشكنروافرد از طريق ارجاع كه صورتيدر

بيمارستان در حداقل زمان  پزشكنروابيمارستان معرفي يا اعزام شده باشد، 

و در صورت تشخيص اختالل ممكن در همان نوبت كاري فرد را معاينه 
 

 

 

 ماده به جهت وجود ابهام نیازمند اصالح است:

بايد در بيمارستان ي يقضاآيا اين ماده مواردي را كه به دستور مقام 

گيرند؟ يا بستري و دوره محكوميت خود را بگذرانند را نيز دربرمي
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شماره 

 ماده
 مخالف موافق مصوبات كمیسیون

ارجاع به 

 كمیسیون
 متن اصالحي نظر كارشناسياظهار

پزشكي و وجود آسيب جدي براي خود و يا ديگران، وي را بستري شديد روان

صورت موقت بستري شده و حداكثر ظرف بهكند در غير اين صورت، فرد مي

شود. ديگري معاينه مي پزشكنرواساعت از زمان بستري موقت، توسط  24

 است.االجرا قطعي و الزم پزشكنروانظر اين 

آنكه منظور مواردي است كه قاضي براي تشخيص به بيمارستان 

 ارجاع داده است؟ 

ل؛ عدم پذيرش نظر قاضي در اين خصوص حتي ازسوي در نوع او

 متخصصان قابل پذيرش نيست. 

كه در نوع دوم ارجاع، نظر متخصص در دستور قاضي درحالي

 اثرگذار است. 

در ماده بين مواردي كه به بيمارستان شود بنابراين پیشنهاد مي

شود براي تشخيص و اخذ تصميم مقتضي با رواني معرفي مي

بنا به تصميم مقتضي بايد در آن بيمارستان دوران مواردي كه 

 محكوميت خود را بگذرانند تفاوت قائل شود.

بيمارستان  پزشكنرواها و يا شهرها كه تعداد در برخي استان -

براي اجراي اين ماده كافي نبوده، وضعيت بيمار از حيث بستري 

 يا ترخيص با مشكل مواجه خواهد بود.

خواهد  پزشكنروامار برعهده كدام مسئوليت بستري موقت بي

ي كه بيمار را به بيمارستان ارجاع داده و يا پزشكنروابود؟ 

 .ي كه مخالف بستري بيمار خواهد بودپزشكنروا

7 

و يا دستور مرجع  پزشكنروافرد به طريقي غیر از ارجاع كه صورتيدر

يمارستان در به بيمارستان منتقل شده باشد، ابتدا پزشك مقيم بقضايي 

كند. در صورت حداقل زمان ممكن در همان نوبت كاري وي را معاينه مي

پزشكي و وجود آسيب جدي براي خود و يا تشخيص اختالل شديد روان

ساعت  24صورت موقت بستري شده و بايد حداكثر ظرف به، فرد  ديگران

پزشك معاينه و در صورت تأييد نظريه  پزشكنروااز زمان پذيرش، توسط 

ساعت از  48اول، فرد را بستري كند. در غير اين صورت، حداكثر ظرف 

 پزشكنرواشود. نظر اين ديگري معاينه مي پزشكنرواتوسط  زمان پذيرش،

 االجرا است.قطعي و الزم

 

 

 

رسد روش ارجاع بيمار مشخصاً قيد شود نه اينكه با ابهام نظر ميبه

 . شودمطرح 

هاي بيمارستاني هاي تختمحدوديت همهد وجود اين مواد باي -

نظر داشته باشد. هرگونه بستري موقت  ي را درپزشكنروادر حوزه 

هاي ساعت منجر به افزايش تقاضا براي تخت 48تا  24براي 

 بستري خواهد شد.

 ( در اين ماده نيز وارد است.6نكات اشاره شده در ماده )
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رضايت آگاهانه ستان بايد ، بيماربستري اجباريدر تمام موارد 

را كسب نمايد. در صورت عدم امكان كسب رضايت  سرپرست قانوني فرد

سرپرست قانوني فرد براي بستري اجباري، بيمارستان مكلف است ظرف 

 ( ساعت موضوع را به مرجع قضايي اطالع دهد.24)

 

 

 

و يا بيمارستان  پزشكنروااين ماده در جهت حمايت حقوقي از 

تري اجباري بيمار صورت گرفته است و حمايت از بيمار براي بس

 در اين ماده مدنظر نخواهد بود. 

شود؟ اطالع به مرجع قضايي در اين ماده با چه هدفي انجام مي 

در اين ماده نحوه برخورد مرجع قضايي با موضوع ذكر نشده است. 

الزم است اين آيا بايد منتظر صدور دستور از مرجع بود يا خير؟ 

 بهام برطرف شود.ا

رسد نوع مرجع قضايي ذكر شده در اين ماده از نظر ميبههمچنان 

 حيث پرداختن به سطوح مختلف موضوعات بايد مشخص شود.
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شماره 

 ماده
 مخالف موافق مصوبات كمیسیون

ارجاع به 

 كمیسیون
 متن اصالحي نظر كارشناسياظهار

9 

يف پس از بستري اجباري فرد در بيمارستان، بايد كليه حقوق وي و تكال

ترين ر كوتاهپايوران )كادر( درماني در قبال او، كه در اين قانون آمده است، د

ي ونحو كتبي و شفاهي به بهصورتي كه قابل فهم باشد،  بهزمان ممكن و 

دليل بهري اگر فرد در ابتداي بست و سرپرست قانوني او اعالم گردد.

ور شرايط خود توانايي درک توضيحات مذكور را نداشته باشد، موارد مذك

( ساعت اوليه به سرپرست قانوني وي و در صورت عدم 24بايد ظرف )

برادر  دسترسي به يكي از بستگان فرد )مادر، همسر، فرزند بالغ، خواهر يا

 بالغ( اطالع داده شود.

 

 

 

خصوص در( قانون امور حسبي 82و )( 79كه مطابق ماده )آنجايياز

اختيارات و مسئوليت قيم )سرپرست قانوني( اصالح محجور و 

معالجه او را در حيطه مسئوليت سرپرست قانوني قرارداده است 

خصوص بستري ضروري و حقوق محجور و تكاليف كادر دربنابراين 

باشد به خود درماني چنانچه خود محجور توانايي درک را دارا مي

و گفته شود و اگر اين توانايي را دارا نبود به سرپرست قانوني بنا ا

بر مسئوليتي كه قانونگذار براي او تدارک ديده است گفته شود و 

همچنين درخصوص ترخيص محجور از مركز درماني نيز 

به لزومي بايست سرپرست قانوني در جريان امور قرار گيرد و مي

. لذا چنانچه سرپرست نيسته او دادن اعضاي خانواد جريان قرار در

بيني فرد ماده پيشنهادي قانوني در دسترس نباشد بنابر پيش

 1گير باشد.كميسيون در اين رابطه تصميم

 

10 

مكلف  ي بیمارستانپزشکنرواكمیسیون در تمام موارد بستري اجباري، 

است ظرف يك هفته از زمان بستري فرد، وضعيت بيمار را بررسي و در 

د را تجويز نمايد. تمدي حداكثر دو ماهلزوم ادامه بستري براي صورت 

ظر بستري اجباري بيش از دو ماه، منوط به تأييد مرجع قضايي با كسب ن

 باشد.پزشك قانوني مي

 

 

   

11 
( ساعت يك بار 24شده است بايد حداقل هر ) بستري اجباريفردي كه 

تري معالج ادامه بس پزشكنروامعاينه شود و هر زمان كه  پزشكنرواتوسط 

 ايد.اجباري را ضروري تشخيص ندهد، نسبت به لغو بستري اجباري اقدام نم
 

 

  

 24شده است بايد حداقل هر  بستري اجباريفردي كه 

معاينه شود و هر زمان كه  پزشكنرواساعت يك بار توسط 

( در ضرورت بستري اجباري برطرف 4شروط مندرج در ماده )

 ه لغو بستري اجباري اقدام نمايد.شود، نسبت ب

12 

ه ، فرد يا سرپرست قانوني وي حق دارند كبستري اجباريدر طول دوران 

معالج درخواست لغو بستري اجباري نمايند. در صورت  پزشكنروااز 

ه بمعالج با اين درخواست، موضوع براي تعيين تكليف  پزشكنروامخالفت 

 شود.ارجاع ميي بيمارستان پزشكنرواكميسيون 

 

 

  دارد. موضوعيت نيز ماده اين در( 6) ماده درخصوص كارشناسي نظر 

13 

باري ( اين قانون با دستور مرجع قضايي بستري اج5فردي كه مطابق ماده )

دست  شده است اما بعداً معيارهاي الزم براي ادامه بستري اجباري را از

رسد. مرجع قضايي ميبدهد، از بيمارستان ترخيص و مراتب به اطالع 

چنانچه مرجع قضايي، شخص يا مرجعي را براي تحويل وي معين كرده 

 باشد، همان شخص يا مرجع مكلف است بيمار را تحويل بگيرد.

 

 

 

 ( در اين ماده نيز موضوعيت دارد6ظر كارشناسي درخصوص ماده )ن.  

                                                                                       

بايست دچار قصور و تقصير )افراط كه مسئوليت محجور با سرپرست قانوني است و او ميآنجايييان امور قرار دادن خانواده را پذيرفت اما ازتوان وجه در جردرخصوص تسهيل در امر ترخيص و همچنين بستري محجور مي .1

 گيري كنند.اين رابطه تصميم تر است و چنانچه او در دسترس نبود كميسيون و مقام قضايي دررسد همان در جريان قرار دادن سرپرست قانوني موجهنظر ميو تفريط( نگردد به
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 مخالف موافق مصوبات كمیسیون

ارجاع به 

 كمیسیون
 متن اصالحي نظر كارشناسياظهار

14 

ايت در موارد ترخيص از بستري اجباري يا بستري اختياري كه با رض

سرپرست قانوني انجام شده است، در صورت عدم دسترسي به سرپرست 

قانوني يا خودداري او از تحويل گرفتن بيمار ترخيصي، بيمار با رضايت مادر 

شود. در يا همسر يا فرزندان بالغ و يا برادر يا خواهر بالغ، وي ترخيص مي

ر به غير اين صورت، موضوع جهت اتخاذ تصميم نسبت به ترخيص بيما

شود و كميسيون در صورت ي بيمارستان ارجاع ميپزشكنرواكميسيون 

 .نمايدلزوم، موضوع را به مرجع قضايي منعكس مي

 

 

 

ز ( در اين خصوص ني9كارشناسي ماده ) نكته مورد اشاره در نظر

 صادق است.

ضمن اينكه در موارد بستري اختياري كه فرد با رضايت آگاهانه 

نيازي به تحويل دادن وي به سرپرست  خود بستري شده است

 قانوني يا ساير بستگان وجود ندارد.

 

15 

بوده يا ازسوي  خانمان يا ناتوانبيبيماران ترخيص شده از بيمارستان كه 

شوند. گيرند، به مرجع قضايي معرفي ميخانواده مورد پذيرش قرار نمي

يين تكليف مرجع قضايي موظف است حداكثر طي يك هفته براي بيمار تع

هاي مربوطه نمايد. بيمار بعد از تعيين تكليف مرجع قضايي در اختيار سازمان

اجتماعي و بازتواني سسات ؤماز قبيل سازمان بهزيستي و يا ساير نهادها و 

يادشده موظف هستند از طريق سسات ؤمها، نهادها و گيرد. سازمانقرار مي

دمات نگهداري و توانبخشي به خه ئاراسازوكارهاي قانوني مربوط، نسبت به 

هاي مربوطه هر سال توسط سازمان آنان اقدام نمايد. بديهي است بودجه

 برنامه و بودجه كشور در نظر گرفته خواهد شد.

 

 

 

در متن ماده ابهام دارد. آيا منظور فرد داراي ناتوان عبارت 

 ( قانون حمايت از حقوق معلوالن است؟ 1معلوليت موضوع ماده )

به ماده « خانماندر صورت تمايل فرد بي»است عبارت  الزم

مذكور اضافه شود تا حقوق وي در برخورداري از حمايت سازمان 

 بهزيستي رعايت شده و اجبار در اين موضوع وجود نداشته باشد.
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نوعي از درمان است كه با هدف بازگشت مجدد فرد  «نگردرمان اجباري جامعه»

سالمت روان  مراكزشود و توسط مي «تري اجباريبس»جامعه جايگزين به 

نگر و شود. مرجع صدور دستور درمان اجباري جامعهارائه مي نگرجامعه

ي بيمارستان يا پزشك قانوني است و پزشكنرواتعيين مدت آن، كميسيون 

 باشد. نگر ميدهنده درمان اجباري جامعهارائهاجراي آن با مراكز و مؤسسات 

ه ئارات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است امكان وزار -تبصره

نگر را در مراكز و مؤسسات يادشده، طبق قوانين درمان اجباري جامعه

مراكز و مؤسسات مذكور و نظارت  موجود فراهم كند. صدور مجوز تأسيس

 باشد.بر آنها برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي

   

اهيت ماده پيشنهادي از نوع ارائه خدمات بوده با توجه به اينكه م

و از طرفي با پيشرفت علم و تخصص در اين حوزه تغييرپذير خواهد 

 بود، لذا درج آن در قوانين دائمي ضرورتي ندارد.

عنوان متولي سالمت موظف به بهضمن اينكه وزارت بهداشت 

شد، و باهاي ارائه خدمات به جامعه ميروزترين روشهاستفاده از ب

 نيازمند مجوز قانوني نيست.  هااقداماين قبيل 

 شود ماده مذكور حذف شود.پیشنهاد مي

 پيشنهاد حذف ماده

17 

معالج و تصويب  پزشكنروامستلزم پيشنهاد  اجباري تشنج درماني

ي بيمارستان است و بايد منحصراً در بيمارستان و با پزشكنرواكميسيون 

ود. شرايط استفاده از اين روش درماني ازسوي انجام ش پزشكنرواحضور 

 شود.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابالغ مي

 

 

 اضافه شود.منحصراً  بعد از كلمه« درمان بیماريند افردر » عبارت 

معالج و  پزشكنروامستلزم پيشنهاد  اجباري تشنج درماني

حصراً ي بيمارستان است و بايد منپزشكنرواتصويب كميسيون 

 پزشكنروادر بيمارستان و با حضور  درمان بیماريند افردر 

سوي وزارت ازانجام شود. شرايط استفاده از اين روش درماني 

 شود.بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابالغ مي

18 

بستري و براي يند افرمهار حركتي و جداسازي فيزيكي منحصراً در 

هاي ه خود يا ديگران، اخالل در برنامهپيشگيري از رفتار آسيب زننده فرد ب

درماني خود يا ساير بيماران يا جلوگيري از تخريب اموال، در حد ضرورت و 

ها براي تنبيه فرد شود. استفاده از اين روشمتناسب با رفتار بيمار انجام مي

 علت كمبود امكانات و كاركنان ممنوع است.بهيا 
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و جداسازي فيزيكي فرد و تمديد صدور دستور مهار حركتي  -«1»تبصره 

 معالج يا پزشك مقيم بيمارستان است.  پزشكنرواآن فقط برعهده 

نامه و استانداردهاي مهار حركتي و جداسازي فيزيكي آيين -«2»تبصره 

توسط وزارت بهداشت در طي شش ماه، مشتمل بر نحوه انجام، حداكثر 

ضعيت جسمي افراد، ها متناسب با سن و وزمان استفاده از اين روش

چگونگي تكرار آن در طول دوران بستري، آموزش نيروي انساني و امكانات 

و تجهيزات الزم توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب و 

 شود.ابالغ مي

19 

بر افراد محجورِ داراي اختالل شديد  براي انجام هرگونه پژوهش -(19ماده )

در پژوهش و كننده شركتر اخذ رضايت آگاهانه فرد پزشكي، عالوه بروان

سرپرست قانوني وي، الزم است استانداردها و موازين اخالق در پژوهش 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز رعايت گردد.

 

 

   

20 

هاي پزشكي كشور موظف است در صورت مركز مديريت حوادث و فوريت

با خطر  هپزشكي همراالل شديد روانبر وجود اختمبنيدريافت گزارش 

آسيب به خود يا ديگران، در محل حضور يافته و در صورت لزوم و حسب 

دهنده درمان اجباري هئارامورد فرد را به بيمارستان يا مراكز و مؤسسات 

نگر منتقل نمايد. نيروي انتظامي موظف است با درخواست مركز جامعه

 عمل آورد.بهينه را هاي الزم در اين زممربوط همكاري
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نيروي انتظامي موظف است فردي را كه در خطر اقدام به خودكشي يا 

منظور بررسي وضعيت وي به بهباشد رساندن آسيب جدي به خود مي

 عمل آورد. بيمارستان در انتقال ايشان همكاري الزم را به

مان هاي پزشكي كشور و سازمركز مديريت حوادث و فوريت -تبصره

گونه موارد به محض اطالع با نشاني و خدمات ايمني موظفند در اينآتش

 رساني در محل حاضر شوند.امكانات و تجهيزات الزم به منظور كمك

 

 

   

22 

هرگاه در جريان رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري، قبل از اجراي مجازات 

متهم و يا  ،عنهكييا در حين اجراي آن, شواهد و قرائني دال بر اينكه مشت

پزشكي در شرايطي باشد كه متوجه عليه ممكن است از نظر روانمحكوم

روند و ماهيت دادرسي و عواقب احتمالي آن نباشد با اخذ نظر كارشناسي 

شود و فرد روند دادرسي تا زمان رفع اين شرايط متوقف مي، پزشكي قانوني

گيرد. اگر ي قرار ميبا نظر پزشكي قانوني تحت درمان سرپايي يا بستر

براي وي سرپرست  ،اساس نظر پزشكي قانوني شرايط فرد قابل رفع نباشدبر

 قانوني تعيين خواهد شد. 
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23 

هاي كيفري بايد حداقل متضمن نظر كارشناسي پزشكي قانوني در پرونده

 موارد زير باشد:

 ا ذكر درجه شدت.. ابتال يا عدم ابتالي فعلي يا قبلي فرد به اختالل رواني ب1

 . در صورت ابتال به اختالل رواني، ارتباط آن با بزه ارتكابي.2

 . قابليت فرد براي محاكمه.3

 . امكان وخامت اختالل رواني فرد در اثر اعمال نوع خاصي از مجازات.4

 . قابليت محاكمه فرد در آينده در صورت عدم ارتباط بيماري با بزه ارتكابي.5

طر جدي براي خود يا ديگران در صورت آزاد شدن فرد يا . امكان ايجاد خ6

 اعمال نوع خاصي از مجازات.

 ي مورد نياز در صورت اعمال مجازات يا آزادي فرد.پزشكنروا. نوع درمان 7

 . لزوم يا عدم لزوم دستور بستري اجباري و تعيين مدت آن.8
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مجازات، متهم يا چنانچه در جريان رسيدگي كيفري يا در حين اجراي 

عليه با اخذ نظر كارشناسي پزشكي قانوني مبتال به اختالل شديد محكوم

اي كه نيازمند اقدامات مراقبتي و گونهبهپزشكي تشخيص داده شود، روان

ي پزشكنروادرماني باشد، مرجع قضايي مكلف است وي را به بيمارستان 

ر حكم مدت محكوميت قانوني منتقل نمايد. مدت بستري در بيمارستان د

 شود.يا بازداشت فرد محاسبه مي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف  -«1»تبصره 

االجرا شدن اين قانون، به تعداد مورد نياز بيمارستان سه سال از تاريخ الزم

ها از ظرفيت ي قانوني ايجاد نمايد. تا زمان تشكيل اين بيمارستانپزشكنروا

 شود.هاي موجود كشور استفاده ميتانبيمارس

عهده نيروي انتظامي بههاي مذكور تأمين امنيت بيمارستان -«2»تبصره 

اي است كه نامهباشد. چگونگي همكاري نيروي انتظامي به موجب آيينمي

با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نيروي انتظامي به 

 رسد.تصويب هيئت وزيران مي

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اعتبارات الزم جهت  -«3»بصره ت

 بيني نمايد.اجراي اين ماده را در لوايح بودجه سنواتي پيش

 

 

 

ي ارجاع و بسته به نوع بیماري، پزشکنروابه مراكز »... عبارت 

خدمات الزم سرپايي يا بستري را دريافت كنند. در صورت لزوم 

 اضافه شود....« مرجع قضايي مكلف است وي را »بارت بعد از ع« بستري،

( 150ماده ) «ب»، ضمن مغايرت با بند «1»در موضوع تبصره 

قانون مجازات اسالمي بايد اشاره كرد كه واگذاري ايجاد و اداره 

معناي نفي بهي قانوني به قوه قضائيه پزشكنرواهاي بيمارستان

در كشور نيست. بحث توليت نظام سالمت توسط وزارت بهداشت 

رسد در نظر ميبهگري دو موضوع متفاوت بوده كه توليت با تصدي

بيماران رواني، ي يقضااين موضوع، به جهت تخصصي بودن حيطه 

تربيت نيروي انساني )كادر بهداشت و درمان( شاغل در 

 ييقضاهاي ي قانوني و ... واگذاري تختپزشكنرواهاي بيمارستان

 رسد.نظر نميبهت منطقي به وزارت بهداش

عنوان متولي نظام سالمت در كشور مسئول ارائه كليه بهوزارت بهداشت 

ها و استانداردهاي الزم جهت ارائه خدمات به بيماران خواهد دستورالعمل

دهنده خدمات وابسته به قوه قضائيه با در نظر بود اما اداره مراكز ارائه

 است.اي قوه، برعهده آن نهاد هداشتن كليه قوانين و دستورالعمل

كه ماهيت اقدام قضايي است، آنجايياز؛ «2»در موضوع تبصره 

 به تأييد رئيس قوه قضائيه نيز برسد.نامه نييآالزم است به 
ضمن اينكه، در صورت اصرار به تصويب، بايد صراحتاً حكم تبصره 

 نسخ شود. «2»

اي نانچه در جريان رسيدگي كيفري يا در حين اجرچ

عليه با اخذ نظر كارشناسي پزشكي مجازات، متهم يا محكوم

پزشكي تشخيص داده قانوني مبتال به اختالل شديد روان

مراقبتي و درماني باشد،  هاياقدامكه نيازمند ايگونهبهشود، 

ي پزشكنروامرجع قضايي مكلف است وي را به بيمارستان 

سرپايي يا ارجاع و بسته به نوع بیماري، خدمات الزم 

مدت  بستري را دريافت كنند. در صورت لزوم بستري،

بستري در بيمارستان در حكم مدت محكوميت يا بازداشت 

 شود.فرد محاسبه مي

قوه قضائيه مكلف است ظرف سه سال از تاريخ  -«1»تبصره 

االجرا شدن اين قانون، به تعداد مورد نياز بيمارستان الزم

 .نمايدي قانوني ايجاد پزشكنروا

 ... 

25 

رسيدگي و تا يند افرهاي كيفري، پزشكي قانوني بايد در در مورد پرونده

پايان اجراي حكم حداكثر هر شش ماه يك بار وضعيت فرد را رسيدگي 

( اين 23كرده و تغييرات احتمالي ايجاد شده در موارد مندرج در ماده )

 .قانون را حسب مورد به مرجع قضايي مربوط اعالم نمايد
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شماره 

 ماده
 مخالف موافق مصوبات كمیسیون

ارجاع به 

 كمیسیون
 متن اصالحي نظر كارشناسياظهار

26 
در موارد مربوط به بستري، پزشك قانوني موظف است قبل از اتمام مدت 

بستري، فرد را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد تا درباره نگهداري، مراقبت و درمان 

 ي و امكان تحمل كيفر وي اظهارنظر نمايد.پزشكنروابيمار در بيمارستان 
 

 

 

الحيت ارزيابي و ص پزشك قانوني مستقالًدر اين موارد 

با اخذ نظر از پزشكي قانوني ي يقضااظهارنظر نداشته لذا مقام 

 تواند نسبت به ارزيابي و ... اظهارنظر كند.مي

 

27 
مرجع قضايي در صدور احكام محجوريت موظف است فرد را براي انجام 

 ي و اخذ نظر كارشناسي به پزشكي قانوني ارجاع دهد.پزشكنروامعاينات 
 

 
   

28 

( 27نظر كارشناسي پزشكي قانوني در مورد محجوريت افراد موضوع ماده )

 اين قانون بايد حداقل متضمن موارد زير باشد:

گيري راجع به امور مالي از . حدود ناتواني ذهني و روانشناختي فرد در تصميم1

 قبيل تهيه لوازم اوليه و تعيين سقف اختيارات مالي وي و امور غيرمالي.

 وم نصب سرپرست، شرايط و حدود اختيارات وي. . لز2

 اي.. تعيين فواصل زماني معاينات دوره3

 گيري.بيني مدت ناتواني فرد در تصميم. پيش4

 

 

   

29 

سوي ازپزشكي، فردي در كليه مواردي كه براي تشخيص اختالل شديد روان

است  شود، پزشكي قانوني موظفمرجع قضايي به پزشكي قانوني ارجاع مي

( اين 1و تبصره ذيل آن بند در ماده ) «1»براساس معيارهاي مندرج در بند 

پزشكي اعالم قانون، نسبت به ابتال يا عدم ابتالي فرد به اختالل شديد روان

 نظر كارشناسي نمايد.
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پزشكي متناسب با توانايي خود از كليه حقوق افراد مبتال به اختالل روان

مندي از خدمات بهداشت و دي از قبيل حق اشتغال، بهرهقانوني و شهرون

درمان، حق تحصيل، اعمال رضايت آگاهانه، برخورداري از محيط فيزيكي 

، احترام به حريم خصوصي، امكان انتخاب آزادانه، رسيدگي به مطلوب و ايمن

گيري براي شركت در پژوهش برخوردار شكايات، مشاركت در درمان و تصميم

يك هربرداري از حقوق مذكور و يا نقض گونه مانع در بهرهايجاد هرباشند. مي

از اين حقوق حسب مورد، عالوه بر اعاده وضعيت و جبران خسارت وارده، 

باشد، مي 6دو از درجه  جزاي نقدي يا محروميت اجتماعي يا هرمستوجب 

 مگر اينكه در قوانين ديگر مجازات شديدتري تعيين شده باشد.

پزشكي از حق اعمال خورداري افراد مبتال به اختالل شديد روانبر -تبصره

رضايت آگاهانه و انتخاب آزادانه صرفاً در زمان وجود عالئم حاد بيماري 

 ي بيمارستان است.پزشكنروامنوط به تشخيص كميسيون 

 

 

 
 عبارت مشخص شده در ماده نياز به اصالح به شكل زير دارد:

 يا هردو 6اعي از درجه جزاي نقدي يا محرومیت اجتم

... حسب مورد، عالوه بر اعاده وضعيت و جبران خسارت وارده، 

 6جزاي نقدي يا محرومیت اجتماعي از درجه مستوجب 

باشد، مگر اينكه در قوانين ديگر مجازات مي يا هردو

 شديدتري تعيين شده باشد. ... 

 

31 

هاي پزشكي در رسانهنتحقير و توهين به افراد به جهت ابتال به اختالل روا

جمعي، اعم از دولتي و غيردولتي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي 

ايران حسب مورد مستوجب جزاي نقدي يا محروميت اجتماعي يا هر دو از 

 باشد.مي 6درجه 

 

 

 

( 608شده در اين ماده در حال حاضر به موجب ماده ) رفتارهاي ذكر

هستند.  وب شده و مشمول مجازاتقانون مجازات اسالمي جرم محس

اي ويژه به موضوع تحقير و توهين رسد اختصاص مادهنظر ميبهرو ازاين

به اين بيماران، منجر به ايجاد انگ اجتماعي براي آنان خواهد شد. 

 شود اين ماده حذف شود.بنابراين توصيه مي
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شماره 

 ماده
 مخالف موافق مصوبات كمیسیون

ارجاع به 

 كمیسیون
 متن اصالحي نظر كارشناسياظهار

و  كلمه تحقير در اينجا تعريف حقوقي ندارداز بعد حقوقي؛ همچنين 

 كند.داراي ابهام مفهومي است و امر قضايي را دچار مشكل مي

( قانون مجازات اسالمي كه براي جرم 608با توجه به اصالح ماده )

را تعيين كرده  6توهين در همه موارد مجازات جزاي نقدي درجه 

شود بيني اين مقرره عمالً تشديد حمايت محسوب نمياست، پيش

ع مجازات براي يك جرم عمالً راه تخفيف چراكه از طرق ارائه دو نو

 كند.مجازات را باز مي

32 

طور عمد مانع از اعمال مقررات مندرج در اين قانون، به هر شخصي كه به

جزاي نقدي از درجه ( گردد، حسب مورد به 31غير از موارد مذكور در ماده )

انون، رغم مسئوليت در اجراي اين قگردد. چنانچه فرد عليمحكوم مي 6

 5يا به تكاليف خود عمل نكند، به جزاي نقدي از درجه  مانع از آن شود

 گردد.محكوم مي

 

 

 

زائد بوده و مفهوم را « از»، حرف در عبارت مشخص شده در ماده

 نمايد لذا بايد حذف شود.داراي ايراد مي

بايد اشاره « مانع شدن از اجراي قانون»همچنين درخصوص 

قانون مجازات اسالمي  (576)ر ماده كرد كه اين موضوع د

انگاري محسوب شده است و در آن فرد خاطي به انفصال از جرم

 شود.خدمات دولتي يك تا پنج سال محكوم مي

 

33 

هاي آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است دوره

الت پزشكي و حفظ حقوق افراد مبتال به اختالمرتبط با اختالالت شديد روان

، نيروي انتظامي، يهئقضامذكور را براي كاركنان مرتبط با اين قانون در قوه 

نشاني و اورژانس اجتماعي كشور طراحي و هاي پزشكي، آتشمركز فوريت

اجرا نمايد. دستورالعمل و محتواي آموزشي مربوطه، ظرف شش ماه از تاريخ 

و آموزش پزشكي  االجرا شدن اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمانالزم

 گردد.ربط تهيه و ابالغ ميهاي ذيبا همكاري دستگاه

 

 

   

34 
االجرا شدن آن توسط نامه اجرايي اين قانون ظرف شش ماه از تاريخ الزمآيين

هاي تعاون، كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با هماهنگي وزارتخانه

 رسد.به تصويب هيئت وزيران مي و رفاه اجتماعي، دادگستري و كشور تهيه و
 

 
   

   

 

 

اي خدمات درماني به نحوي كه افزايش پوشش بيمهازآنجايي

حذف ماده در اين  حمايت از بيمار محسوب شده از اين حيث

عدم تحميل  براياما الزم است شود. اليحه مثبت ارزيابي نمي

اي ول بيمهبراساس اصيند افراي، اين هاي بيمهبارمالي بر صندوق

 صورت گيرد.

هاي سازمان» به عبارتگر هاي بیمهسازمان عنوان -

 اصالح شود.« گر پايهبیمه

هاي بيماران در كه در حال حاضر بخشي از هزينهازآنجايي -

شود، لذا گر پايه پوشش داده ميهاي بيمهاين حوزه توسط سازمان

حال بايد حكم حاضر محدود به خدمات و داروهايي شود كه در 

 حاضر تحت پوشش بيمه قرار ندارد.

 اي(پيشنهاد ماده الحاقي )گسترش پوشش بيمه
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شماره 

 ماده
 مخالف موافق مصوبات كمیسیون

ارجاع به 

 كمیسیون
 متن اصالحي نظر كارشناسياظهار

ها به جهت با توجه به تحميل بارمالي مضاعف بر صندوق -

هاي گستردگي خدمات و جمعيت متقاضي برخورداري از حمايت

ها محدود به خدمات اي در اين حوزه، الزم است پوشش هزينهبيمه

نظام ارجاع و براساس و داروهايي شده كه صرفاً از طريق 

 شوند. دريافت مي ي بالینيراهنماها

ايراد ديگر ماده فعلي اين است كه تعهدات برعهده  -

 داده شده ولي منابع مطابق تبصره گر دولتي قرارهاي بيمهصندوق

حالي است  گيرد. اين درماده، در اختيار وزارت بهداشت قرار مي

اي بوده و موجب برهم خوردن كه اين موضوع مغاير اصول بيمه

 هاي بيمه دولتي خواهد شد.بع و مصارف صندوقتعادل منا

شود تا اعتبار ميپيشنهاد با تصويب اين ماده در اليحه،  همچنين

هاي تحت عنوان رديفي مشخص ذيل اعتبارات صندوقبور زم

 .بيني شوددر بودجه عمومي پيش گربيمه
 


