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آييننامه اجرايی نحوه نگهداری و درمان مجانين

١٠٠/۴٩١۵/٩٠٠٠٣١/١/١٣٩٨شماره

جناب آقای اکبرپور

رئيس هيأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 ریاست محترم قوه قضائيه در خصوص «نحوه نگهداری و درمان٣١/١/١٣٩٨ مورخ ١٠٠/۴٨۵٢/٩٠٠٠تصویر آیيننامه اجرایی شماره 
مجانين» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ایفاد میگردد.

محسن محدث ـ مدیرکل دبيرخانه قوه قضائيه

١٠٠/۴٨۵٢/٩٠٠٠٣١/١/١٣٩٨شماره

آیيننامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانين

 قانون آیين دادرسی کيفری «، آیيننامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان متهمان مجانين»  به شرح مواد٢٠٢ ماده ١در اجرای تبصره 
آتی است. 

 واژگان به کار رفته در این آیيننامه به مفهوم زیر میباشد:ـ١ماده

.۴/١٢/٩٢الف ـ قانون: قانون آیين دادرسی کيفری مصوب 

ب ـ آیيننامه: آیيننامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان متهمان مجنون.

 در حين ارتکاب جرم دچار اختالل١٣٩٢مصوب  قانون مجازات اسالمی ١۴٩پ ـ مجنون: در آیيننامه مجنون فردی است که مطابق ماده 
در مورد وی قرار موقوفی تعقيب صادر شده، ليکن جنون وی استمرار داشته و باشد و تمييز قوه یا به نحوی که فاقد اراده بودهروانی 

نياز به نگهداری و درمان داشته باشد.

 خطرناک: مجنونی است که آزاد بودن وی ممکن است موجب آسيب مالی، جانی یا حيثيتی به خود و یا دیگران شود یامجنونت ـ 
مخل نظم و امنيت عمومی باشد.

ث ـ مجانين: منظور مجنون یا مجنون خطرناک است.

 که در سازمان بهزیستی به منظور ارائه خدمات توانبخشی پزشکی،ميشودج ـ مرکز یا مراکز نگهداری و توانبخشی: به مرکزی اطالق 
.تأسيس گردیده یا ميشودروانی، اجتماعی، آموزشی و حرفه ای الزم برای مجنون 

- یا مراکز درمان و مراقبت: مرکزی در معيت بيمارستانهای روان پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی یا بخشی از بيمارستانمرکزچ ـ 
های مذکور است که به منظور درمان و مراقبت از مجنون خطرناک باید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسيس یا

اختصاص یابد.

زیر اتخاذ تصميم شود:، حسب مورد باید بهشرحمجانين پس از صدور قرار موقوفی تعقيب نسبت به ـ٢ماده

در یکی از مراکز درمان و مراقبت تعيين شده ازالف ـ در مورد مجنون خطرناک، بنا به دستور دادستان، تا پایدار شدن وضعيت روانی
.ميگيردطرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تحت درمان قرار 

 پزشکی قانونی نياز بهبستری شدن مجنون در بيمارستان روان پزشکیمقام قضایی با جلب نظرب ـ در صورتی که به تشخيص 
 درمان، جهت ترخيص وی ازبراینباشد و همچنين در صورت وصول گزارش از بيمارستان مبنی بر عدم ضرورت بستری بودن بيمار 

بيمارستان یا اعزام به مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز درمان و مراقبت دستور الزم توسط دادستان صادر خواهد شد.

 نياز به نيروهای حفاظتیمجانين بيمارستان روانپزشکی یا پزشکی قانونی برای نگهداری درخواست چنانچه حسب مورد به تبصره ـ
.ميکندباشد، در صورت لزوم، مقام قضایی دستور مقتضی به ضابطان دادگستری صادر 
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 دادستان کل کشور موظف است ظرف یکماه پس از ابالغ آیيننامه با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وـ٣ماده
سازمان بهزیستی فهرست مراکز نگهداری و توانبخشی و مراکز درمان و مراقبت و تغييرات آن را برای اطالع کليه مراجع قضائی ارسال

نماید.

 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی مکلفند پاسخ استعالمات دادستان کل کشور را در اسرع وقتتبصره ـ
اعالم داشته و همکاری الزم را معمول نمایند.

برای درمان و مراقبت به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای نگهداری ومجنون خطرناک  مسؤوليت پذیرش ـ۴ماده
توانبخشی مجنون با سازمان بهزیستی خواهد بود.

 چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی در حوزه قضایی استان یا شهرستانی فاقد مرکزتبصره ـ
یا مرکز مراقبت و درمان از  آنان مجانين باشد،نگهداری و توانبخشی  به مراکز دیگری که حسب مورد توسط وزارتدادستان  را 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان بهزیستی تعيين ميگردد، اعزام ميکند.

مراقبت، در اجرای دستور دادستان، به عهدهبه مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز درمان و مجانين حسب مورد  اعزام  ـ۵ماده
 درج در سابقهبرایمکلفند مراتب تحویل آنان به مراکز مذکور را با تنظيم صورتمجلس ضابطان دادگستری است. ضابطان دادگستری

.کنندقضایی وی به مرجع قضایی رسيدگیکننده منعکس و نسخهای از آن را به دادستان ارائه 

تابع ضوابط مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز درمان و مراقبت ميباشد.مجانين  مالقات با  ـ۶ماده

 در مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز درمان و مراقبت بهمجانين دادستان باید بر امر نگهداری و توانبخشی و مراقبت و درمان ـ٧ماده
صورت مستمر نظارت نماید و در صورت برخورد با تخلف و موارد کمبود امکانات و نيازهای مراکز یاد شده مراتب را جهت اقدام مقتضی و

عنداللزوم انعکاس آن به سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دادستان کل کشور اعالم کند.

 آیيننامه، مقام قضایی مربوط با جلب نظر٢ پس از طی دوره درمان و مراقبت یا توانبخشی و نگهداری در مراکز مذکور در ماده  ـ٨ماده
پزشکی قانونی دستور ترخيص مجانين را صادر ميکند.

قانون مجازات۵٧۶مشمول مقررات ماده مجانين  استنکاف از اجرای دستور دادستان در مورد نگهداری، مراقبت و درمان ـ٩ماده  
اسالمی (کتاب پنجم تعزیرات) میباشد.

 قانون آیين دادرسی کيفری هر ساله بودجه الزم را جهت اجرای قانون و آیيننامه و۵۶٧ دولت موظف است در اجرای ماده ـ١٠ماده
 به منظور تأمين هزینههای مربوط به نگهداری و توانبخشی و درمان و مراقبت١٣٩٢ قانون مجازات اسالمی مصوب سال ١۵٠مفاد ماده 

مجانين حسب مورد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور، تأمين نماید.

 نظارت بر حسن اجرای این آیيننامه به عهده دادستان کل کشور ميباشد.ـ١١ماده

 تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری                       وزرای بهداشت، درمان و آموزش٣ ماده و ١٢ این آیيننامه در ـ١٢ماده
 به تصویب ریيس قوه قضایيه رسيد.٢۶/١/١٣٩٨پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهيه و در تاریخ 

سيدابراهيم رئيسی ـ رئيس قوه قضائيه
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