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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 باسم الشعب       

 برملان كوردستان ـ العراق
 

املعدل، وبناًء  1991/لسنة( 1)من القانون رقم ( 65)من املادة ( 1) حكام الفقرةأىل إاستنادًا 
( 12)، قرر برملان كوردستان ـ العراق جبلسته االعتيادية املرقمة جملس الوزراءعلى ما عرضه 

  :تشريع القانون اآلتي 12/6/1213يخ واملنعقدة بتار
 0213لسنة ( 8)قانون رقم 

 قانون الصحة النفسية يف إقليم كوردستان ـ العراق
 الباب االول

 ونطاق سريان القانون التعاريف
 الفصل االول
 التعاريف

 :وىلاملادة األ
 :كل منهايقصد بالتعابري واملصطلحات اآلتية ألغراض هذا القانون املعاني املبنية إزاء 

 .وزارة الصحة: الوزارة :أواًل

 .جملس الصحة النفسية يف اإلقليم: اجمللس: ثانيًا

يقصد بها االستقرار النفسي والتوافق االجتماعي والتفكري السليم والقدرة : الصحة النفسية: ثالثًا
درات على التعامل اإلجيابي مع الضغوط ومواجهة التغريات اليت تفرزها احلياة واستثمار الق

 .العقلية مبا يفيد الفرد واجملتمع

هو املريض املصاب بإحدى أو أكثر من االضطرابات الذهنية أو العصبية : املريض النفسي: رابعًا
 .أو االضطرابات األخرى اليت حيددها الطبيب االختصاصي

اضطراب يف قوى عقلية أساسية ناجم عن اعتالل شديد ذي منشأ : ـ االضطراب الذهين1
أو وظيفي يؤثر يف إرادة املريض وبصريته وإدراكه وتفكريه وسلوكه وشعوره وقدرته عضوي 

 .على التكيف االجتماعي تبعًا لشدة االضطراب ومرحلته
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يقصد بها حالة من الكرب الشخصي والقلق : ـ اضطرابات العصابية أو اضطرابات القلق1
اجهة الضغوط دون النفسي وسلوك يعوزه التكيف االجتماعي وضعف القدرة على مو

 .تأثريها يف القدرات العقلية األساسية

الطبيب احلاصل على درجة ختصصية يف الطب النفسي واملسجل يف : الطبيب النفسي: خامسًا
 .نقابة األطباء يف جدول االخصائيني أو االستشاريني أو الطبيب املمارس يف الصحة النفسية

 الفصل الثاني
 نطاق سريان القانون

 :لثانيةاملادة ا
 :تسري أحكام هذا القانون على

 .املريض النفسي املعرف مبوجب هذا القانون :أواًل

 .املستشفيات واملؤسسات املتخصصة يف الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة: ثانيًا

 .أقسام الطب النفسي يف املؤسسات العامة واخلاصة: ثالثًا

 .ملرخص هلا بالعمل يف جمال الصحة النفسيةاملراكز الصحية احمللية واألجنبية ا: رابعًا

العيادات اخلاصة أو اخلارجية غري امللحقة مبؤسسات الصحة النفسية املشار إليها، وغري : خامسًا
 .املخصصة حلجز املرضى النفسيني

 :املادة الثالثة
ى إدارة مؤسسات الصحة النفسية اليت تسري عليها أحكام هذا القانون تكون بناًء عل :أواًل

سية وفق ترخيص يصدر من وزارة الصحة على أن تسجل يف سجالت جملس الصحة النف
 .ددها اجمللسالشروط واإلجراءات اليت حي

 .حيدد بتعليمات تصدرها الوزارة شروط وإجراءات منح وجتديد وإلغاء الرتخيص: ثانيًا
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 الباب الثاني
 جملس الصحة النفسية

 ولالفصل األ
 نفسيةجملس الصحة التأسيس 

 :املادة الرابعة
برئاسة الوزير وعضوية الوارد ذكرهم أدناه ( جملس الصحة النفسية)يشكل جملس بإسم  :أواًل

 :على أن ال تقل درجة ممثلي الوزارات عن درجة مدير عام

 .ـ وزارة الداخلية1

 .ـ وزارة العدل1

 .ـ وزارة العمل والشؤون االجتماعية3

 .ث العلميـ وزارة التعليم العالي والبح4

 .ـ وزارة الرتبية6

 .ـ وزارة شؤون الشهداء واملؤنفلني5

 .ـ ممثل اجمللس األعلى لشؤون املرأة7

 .ـ رؤساء جلان الصحة النفسية يف احملافظات8

 .ينظم عمل اجمللس واالجتماعات وكيفية اختاذ القرارات بنظام يصدره جملس الوزراء: ثانيًا
 الفصل الثاني
 مهام اجمللس

 :اخلامسةاملادة 
 .وضع السياسة العامة للصحة النفسية: أواًل

 .إعداد اخلطط لضمان حقوق وسالمة املرضى النفسيني: ثانيًا

التنسيق مع اجلهات ذات العالقة لتأمني املستلزمات املادية واملعنوية لرعاية املرضى ودور : ثالثًا
 .اإليواء
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يادات املتخصصة يف الطب النفسي يف إصدار التعليمات للمستشفيات واملؤسسات والع: رابعًا
 .كل ما يتعلق برعاية املرضى

 .التنسيق مع اجلهات ذات العالقة لتهيئة وإعداد الربامج الثقافية واالجتماعية والرتفيهية: خامسًا

وضع املعايري ملنح الرتاخيص الصادرة من وزارة الصحة اخلاصة بإدارة املؤسسات : سادسًا
 .ري عليها أحكام هذا القانونالصحية النفسية اليت تس

 .التعاون مع اجلهات العلمية إلعداد الدراسات والبحوث يف جمال الصحة النفسية :سابعًا
 الباب الثالث

 دخول املريض النفسي ملؤسسات الصحة النفسية
 ولالفصل األ

 الدخول الطوعي
 : املادة السادسة

لب الدخول إلحدى مؤسسات حيق لكل مريض نفسي ممن أكمل الثامنة عشرة من العمر ط
الصحة النفسية بإرادته، كما حيق له طلب اخلروج منها يف أي وقت، وللطبيب املسؤول املوافقة 
على ذلك، إال إذا انطبقت عليه شروط الدخول اإللزامي ويف هذه احلالة تتبع اإلجراءات املقررة 

 .وافق على ذلكيف هذا الشأن، ويف مجيع األحوال يتم إخطار أهل املريض متى ما 
 :املادة السابعة

جيوز للطبيب النفسي املسؤول بناًء على تقييم نفسي مسبب أن مينع مريض الدخول الطوعي من 
 :ساعة يف أي من احلالتني اآلتيتني( 71)مغادرة املؤسسة ملدة ال تتجاوز 

ه أو إذا رأى أن خروجه يشكل إحتماال جديًا حلدوث أذى فوري أو وشيك على سالمت :أواًل
 .صحته أو حياته أو على سالمة أو صحة أو حياة اآلخرين

 .إذا رأى أنه غري قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة املرض النفسي: ثانيًا

والجيوز للطبيب يف احلالتني املذكورتني إعطاء املريض أي عالج دون موافقة خالل تلك املدة فيما 
 . عدا عالج الطوارئ
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من هذا القانون إبالغ ( 14)ظام الدخول غري الطوعي طبقًا ألحكام املادة ويتعني إلخضاعه لن
جلنة الصحة النفسية يف احملافظة وإجراء تقييم طبـي مستقل وجيوز متديد الفرتة املشار إليها مبا ال 

أيام إذا استمرت املربرات املنصوص عليها يف هذه املادة ومل يكن يف اإلمكان ( 7)تتجاوز 
التقييم الطبـي املستقل خالل األيام الثالثة األوىل من منع املريض من مغادرة احلصول على 

 .املؤسسة على أن خيطر جلنة الصحة النفسية يف احملافظة باألسباب اليت أدت إىل متديد احلجز
 :املادة الثامنة

 جيوز ألي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص املريض النفسي ناقص األهلية
لعالجه بإحدى مؤسسات الصحة النفسية، على أن يستشار األخصائي االجتماعي أو من ينوب 
عنه بتلك املؤسسة يف هذا الطلب وعلى أن تبلغ جلنة الصحة النفسية يف احملافظة خالل يومي 
عمل من تأريخ الدخول، كما جيوز ألي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج يف 

ال إذا انطبقت على املريض شروط احلجز اإللزامي ويف هذه احلالة تتبع اإلجراءات أي وقت إ
 .املقررة يف هذا الشأن

 الفصل الثاني
 الدخول غري الطوعي

 : املادة التاسعة
ال جيوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعالج بإحدى مؤسسات الصحة النفسية إال مبوافقة  :أواًل

لك عند وجود عالمات واضحة تدل على وجود طبيب متخصص يف الطب النفسي وذ
مرض نفسي شديد يتطلب عالجه الدخول إلحدى مؤسسات الصحة النفسية وذلك يف 

 :احلالتني اآلتيتني

 .ـ احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية1

ـ إذا كانت أعراض املرض النفسي متثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسالمة أو صحة أو حياة املريض 1
 .و سالمة أو صحة أو حياة اآلخرينأ

ويف هاتني احلالتني يتعني أن يكون املريض رافضًا لدخول املؤسسات لتلقي العالج الالزم على أن 
يتم إبالغ األهل ومدير املؤسسة وجلنة الصحة النفسية يف احملافظة بقرار إدخال املريض إلزاميًا 

 .يتضمن تقييمًا حلالته الصحية خالل أربعة وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بتقرير
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للطبيب املختص بالطب النفسي يف مستشفيات املؤسسات النفسية، إذا وجد أن حالة : ثانيًا
املريض النفسية تشكل خطرًا على نفسه أو على غريه، أن يقرر إيداعه يف وحدة عالجية 

جلنة طبية  أيام على أن يعرض املريض خالل هذه املدة على( 7)مغلقة ملدة ال تتجاوز 
 .متخصصة لتقدير حالته املرضية

تتوىل الوحدة العالجية املغلقة اليت تتوفر فيها وسائل املعاجلة التحفظية أو االحرتازية اختاذ : ثالثًا
من هذه املادة وهلا االستعانة بالشرطة ( ثانيًا)اإلجراءات املناسبة لتنفيذ ما ورد يف البند 

 .زمةاليت عليها اختاذ اإلجراءات الال
 : املادة العاشرة

إذا وجدت اللجنة الطبية املختصة أن املريض يشكل خطرًا على نفسه أو على غريه فلها أن 
ثالثون يومًا على أن تعرض توصية ( 32)توصي بإيداعه يف وحدة طبية عالجية مغلقة ملدة أقصاها 

ر القرار باملوافقة اثنتني وسبعني ساعة إلصدا( 71)اللجنة على قاضي التحقيق املختص خالل 
 . على اإليداع  للمعاجلة

 : املادة احلادية عشرة
للطبيب غري املتخصص يف الطب النفسي إحالة املريض النفسي دون إرادته إىل إحدى مؤسسات 
الصحة النفسية عند وجود عالمات واضحة تدل على وجود إضطراب نفسي شديد، وملدة ال 

ه ويكون بناًء على طلب مكتوب يقدمه للجهة العالجية ساعة ليتم تقييم حالت( 48)تزيد على 
 .ويعرض خالهلا على الطبيب املختص

 : املادة الثانية عشرة
جيوز للطبيب النفسي املسؤول أن ميدد فرتة الدخول اإللزامي املنصوص عليها يف املادتني 

استمرت املربرات  مدة أقصاها سبعة أيام وذلك إذا ما من هذا القانون إىل( عة، والعاشرةالتاس)
من هذا القانون ومل يكن يف اإلمكان احلصول على التقييم ( التاسعة)املنصوص عليها يف املادة 

الطبـي خالل الثالثة أيام األوىل من الدخول اإللزامي مع إخطار اجلهات املشار إليها يف املادة 
 .من هذا القانون( التاسعة)
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 : املادة الثالثة عشرة
اء املريض النفسي إلزاميًا بإحدى مؤسسات الصحة النفسية ألكثر من أسبوع إال بعد ال جيوز إبق

إجراء التقييم النفسي للمريض بواسطة اللجنة الطبية املختصة، على أن يرسل التقييم إىل جلنة 
الصحة النفسية يف احملافظة خالل سبعة أيام من إبقاء املريض إلزاميًا، ويرفق بهما النموذج 

ويف مجيع األحوال تنتهي حالة الدخول اإللزامي للمريض إذا مل تصادق جلنة . م لذلكاملستخد
 . الصحة النفسية يف احملافظة على نتائج التقييم النفسي املقدمة إليها

 : املادة الرابعة عشرة
يف احلاالت اليت يتعذر فيها إحضار املريض المتناعه، يتعني على أحد أقارب املريض من الدرجة 

وىل أو الثانية أو أية جهة رمسية خمتصة عرض األمر على قاضي التحقيق إلصدار قرار بانتداب األ
أحد األطباء النفسيني لغرض فحص حالة املريض وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول 
اإللزامي ملؤسسات الصحة النفسية وللقاضي املذكور أن يأمر بنقله إىل إحدى مؤسسات الصحة 

 .العامة للعالج إذا ما قرر الطبيب النفسي حاجة املريض إىل ذلك النفسية
 : املادة اخلامسة عشرة

ثالثني يومًا خالل فرتة ( 32)حالة املريض النفسي تستدعي عالجًا لفرتة أكثر من  تإذا كان
 بناءًا على تقرير الطبيب النفسي املسؤول للجنة الصحة النفسية يف احملافظةالدخول غري الطوعي ف

أن توصي بعالجه ملدة حمددة وتعرض توصية اللجنة على قاضي التحقيق خالل ثالثة أيام إلصدار 
 .قراره باملوافقة على اإليداع للمعاجلة

 : املادة السادسة عشرة
جيوز لكل ذي مصلحة أن يطعن خالل مدة اإليداع بقرار الدخول اإللزامي أو االستمرار فيه أو 

 .إلغائه
 : رةاملادة السابعة عش

جيوز نقل املريض النفسي اخلاضع للدخول أو العالج اإللزامي من مؤسسات الصحة : أواًل
النفسية املوجود فيها إىل مستشفى عام للعالج إذا ما أصابه مرض جسدي ومل يتوفر له 

 . العالج باملؤسسة املوجود فيها
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إللزامي بناًء على طلب أحد ملدير مؤسسة الصحة النفسية إنهاء حالة الدخول أو العالج ا: ثانيًا
أقرباء املريض من الدرجة األوىل أو الثانية أو من يقوم مقامه إذا أصيب املريض مبرض 

احملكمة  علىجسماني ينذر باملوت بعد أن يتم عرض الطلب على اللجنة الطبية املختصة و
لك جلنة زامي على أن خيطر بذلعالج إالالدخول أو الاملختصة للموافقة على أنها حالة 

 . الصحة النفسية يف احملافظة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام
 : املادة الثامنة عشرة

من املادة التاسعة من هذا القانون من ( ثانيًا)و( أواًل)إذا هرب املريض املشمول بأحكام الفقرتني 
 .املستشفى فإلدارتها االستعانة بالشرطة إلختاذ اإلجراءات الالزمة إلعادته

 : دة التاسعة عشرةاملا
ملدير املستشفى أن يأذن من وقت آلخر ألي من املرضى املستقرين من الناحية النفسية بقضاء مدة 

مثانية وأربعني ساعة خارج املستشفى حتت رقابة كافية أو بتعهد من ذويه بإعادته ( 48)ال تتجاوز 
 .ب االختصاصي املعاجلإذا كان هذا اإلجراء يشكل جزءًا من عالجه بناء على توصية الطبي

 الباب الرابع
 عالج املريض النفسي

 : املادة العشرون
يف حالة متتع املريض بالقدرة العقلية على فهم وإدراك اإلجراءات واملعلومات املقدمة إليه وإختاذ 
قرار مبين على هذا اإلدراك والتعبري عنه تعبريًا صحيحًا يلتزم الطبيب النفسي املسؤول بعدم 

ي عالج ملريض الدخول اإلرادي دون احلصول على موافقته املسبقة املبنية على إرادة إعطاء أ
حرة، كما يلتزم بتسجيل اخلطة العالجية املقرتحة، وتثبيت موافقة املريض أو عدم موافقته يف 

وتقع مسؤولية تقرير قدرة املريض العقلية على إعطاء موافقة صرحية من . امللف الطبـي اخلاص به
ويف مجيع األحوال يلتزم أعضاء الفريق العالجي بتسجيل . على الطبيب النفسي املسؤول عدمها

 . كل تدخل عالجي يقوم به أي منهم مبلف املريض
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 : املادة احلادية والعشرون
ال جيوز إعطاء املريض النفسي أي عالج حلالته سواء كان هذا العالج دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا 

أو أي عالج آخر يستخدم يف الطب النفسي دون إحاطته علمًا بذلك ويتعني إحاطته  أو كهربائيًا
علمًا بطبيعة هذا العالج والغرض منه واآلثار اليت قد تنجم عنه والبدائل العالجية له، فإذا امتنع 
مريض الدخول اإللزامي عن تناول العالج املقرر حيق للطبيب النفسي املسؤول إلزامه بالعالج 

أن يستويف الطبيب إجراءات العالج اإللزامي قبل الشروع يف ذلك، وجيب عليه مراجعة على 
إجراءات العالج اإللزامي كل أسبوعني على األقل، كما جيب إعادة النظر يف تلك اإلجراءات 
عند قيام الطبيب املعاجل بإجراء أي تغيري جوهري يف اخلطة العالجية املصرح بها، واذا استمر 

 .لزامي مدة أكثر من ثالثة أشهر يتعني احلصول على تقييم طبـي آخرالعالج اإل
 : املادة الثانية والعشرون

جيوز يف حالة الضرورة إعطاء املريض النفسي العالج دون احلصول على موافقته متى كان ذلك 
ه أن يعرض الزمًا ملنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو اجلسدية للمريض الذي من شأن

حياته أو صحته أو حياة أو صحة اآلخرين خلطر جسيم وشيك على أن ال تتجاوز مدة العالج 
 . اثنتني وسبعني ساعة( 71)

 : املادة الثالثة والعشرون
ال جيوز إجراء العالج الكهربائي الالزم حلالة املريض النفسي إال حتت تأثري خمدر عام وباسط 

يض الصحية تسمح بذلك ويتعني احلصول على موافقته على ذلك للعضالت، إذا كانت حالة املر
كتابًة بناًء على إرادة حرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العالج والغرض منه، واآلثار اجلانبية 
اليت قد تنجم عنه، والبدائل العالجية له، فإذا رفض املريض اخلاضع إلجراءات الدخول أو 

العالج وكان الزمًا حلالته يفرض عليه بعد إجراء تقييم طبـي من  العالج اإللزامي هذا النوع من
 .قبل اللجنة الطبية املختصة

 : املادة الرابعة والعشرون
جيوز فرض العالج خارج نطاق مؤسسات الصحة النفسية على املريض النفسي اخلاضع  :أواًل

 :للدخول والعالج اإللزامي إذا توافرت الشروط اآلتية

 .لة املريض النفسي باستمرار عالجه دون احلاجة إىل البقاء يف املؤسسةـ أن تسمح حا1
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 .ـ إذا كان من شأن توقف العالج تدهور حالة املريض النفسي1

 .ـ أن ال متثل حالة املريض خطرًا جسيمًا على حياته أو سالمة أو حياة اآلخرين3

ة النفسية املوصوفة له على حنو ـ إذا كان للمريض تاريخ معروف بعدم اإلنتظام يف تعاطي األدوي4
 .أدى إىل تدهور حالته ودخوله وعالجه إلزاميًا بإحدى مؤسسات الصحة النفسية

 .ـ تقييم طبـي يوصي بذلك6

 .ـ أن يتم إبالغ جلنة الصحة النفسية يف احملافظة5

جيب أن ال تزيد مدة العالج خارج مؤسسات الصحة النفسية على ستة أشهر وجيوز : ثانيًا
 .يدها بعد موافقة جلنة الصحة النفسية يف احملافظةمتد

 : املادة اخلامسة والعشرون
بإعالم  املؤسسةيف حالة وفاة املريض اخلاضع إلجراءات الدخول أو العالج اإللزامي تلتزم إدارة 

احملكمة املختصة وذوي املريض وجلنة الصحة النفسية يف احملافظة خالل أربع وعشرين ساعة من 
وفاة، وإرسال تقرير مفصل إىل اللجنة املذكورة أعاله مصحوبًا بصورة كاملة من ملف تاريخ ال

 .املريض املتويف شاماًل مجيع الفحوصات واألحباث وطرق العالج اليت مت استخدامها
 الباب اخلامس

 رعاية املرضى املتهمني
 : املادة السادسة والعشرون

ن ثالثة أطباء اختصاصيني يف الطب النفسي العام تشكل جلنة طبية نفسية يف كل حمافظة م: أواًل
يسميهم وزير الصحة أو من خيوله وال تقل ممارسة كل منهم يف هذا اجملال عن ثالث 
سنوات تتوىل فحص املتهمني احملالني إليها لتقدير حالتهم النفسية ومدى خطورتهم على 

 .أنفسهم وعلى اجملتمع

لتحقيق أو احملاكمة يف قضية متهم ضرورة فحص حالته إذا وجدت اجلهات اليت تتوىل ا: ثانيًا
النفسية بناًء على اشتباه بإصابته باضطراب نفسي أو بناًء على طلب املتهم أو ذويه أو 
حمامي الدفاع أو اإلدعاء العام فيحال إىل اللجنة الطبية النفسية لفحصه ووضعه حتت 

 .حبقهاملشاهدة واملراقبة الدقيقة وتقديم التقرير الطبـي 
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من هذه املادة إىل اللجنة الطبية النفسية خالل مدة ( ثانيًا)تتم إحالة املتهم املذكور يف الفقرة : ثالثًا
سبعة أيام من تاريخ اإلحالة من احملكمة املختصة وفق منوذج خاص مشفوع ( 7)أقصاها 

ماعية عن مبلخص عن القضية املتهم بها ومالبساتها وأية معلومات أو تقارير طبية أو اجت
 .حالته وتعطى نسخة من منوذج اإلحالة إىل جلنة الصحة النفسية يف احملافظة

من هذه املادة يف وحدة عالجية ( ثالثًا)و( ثانيًا)يودع املريض املتهم احملال مبوجب الفقرتني  :رابعًا
مغلقة حتت اإلشراف الطبـي النفسي ويعرض على اللجنة الطبية النفسية بشكل دوري 

( 32)قرير عن حالته النفسية ومدى إدراكه لتصرفاته ومسؤولياته خالل مدة لوضع ت
 .ثالثني يومًا قابلة للتمديد

 
 : املادة السابعة والعشرون

من هذا القانون ( 15)تتخذ اللجنة الطبية النفسية فيما خيص املريض احملال إليها مبوجب املادة 
 : اإلجراءات اآلتية

 .ة ومدى تأثريها على إدراكه وإرادته وقت ارتكابه اجلرميةتقدير حالته النفسي: أواًل

 .إمكانية مثوله أمام احملكمة والدفاع عن نفسه: ثانيًا

 .مدى خطورته على نفسه وعلى اجملتمع: ثالثًا

 .التوصية بعالجه يف وحدة عالجية مغلقة إىل حني زوال خطورته: رابعًا
 :املادة الثامنة والعشرون

من هذا ( 17)حملكمة بناًء على تقرير اللجنة الطبية املنصوص عليها يف املادة إذا قررت ا: أواًل
القانون، أن املتهم غري مسؤول جزائيًا وقت ارتكابه اجلرمية تصدر احملكمة قرارًا حبجزه يف 

 .وحدة عالجية مغلقة إىل حني زوال خطورته

ملادة إىل برنامج عالجي وتأهيلي حلني من هذه ا( أواًل)خيضع املريض املشمول بأحكام الفقرة : ثانيًا
زوال خطورته ويقدم الطبيب املختص تقرير دوري عن حالته إىل اللجنة الطبية النفسية 

 .العدلية
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من هذه املادة من ( أواًل)ال جيوز للمحكمة املختصة إخراج املريض املشمول بأحكام الفقرة : ثالثًا
 .ة الطبية النفسية يؤيد زوال خطورتهاملؤسسة إال بناًء على تقرير طبـي من اللجن

لإلدعاء العام وذوي املريض املتهم استئناف قرار اللجنة الطبية النفسية لدى اللجنة الطبية : رابعًا
 .ثالثني يومًا من تأريخ التبلغ بالقرار( 32)النفسية االستئنافية خالل 

ضائية اآلمرة باإليداع وجيب مراجعة ال جيوز إنهاء اإليداع إال بعد الرجوع  إىل اجلهة الق: خامسًا
 .ثالثني يومًا( 32)تقييم قرارات اإليداع كل 

 : املادة التاسعة والعشرون
خيضع املريض املتهم بعد زوال خطورته لربنامج التأهيل االجتماعي على أن يكون خارج الوحدة 

 .العالجية املغلقة
 :املادة الثالثون

فلها أن جزئيًا اللجنة الطبية النفسية أن املريض يقدر مسؤولياته إذا تبني للمحكمة بناًء على تقرير 
 .تقرر بقاءه يف الوحدة العالجية املغلقة حلني شفائه

 : املادة احلادية والثالثون
من هذا القانون بعرضه على الوحدة العالجية ( 18)يلتزم ذوو املريض املشمول بأحكام املادة 

 .طبيب املعاجلاملختصة لفحصه بشكل دوري يقرره ال
 : املادة الثانية والثالثون

إذا اشتبه بإصابة نزيل إو مودع إثناء قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية بإضطراب  نفسي : أواًل
تتم إحالته إىل أقرب وحدة عالجية مغلقة لعرضه على اللجنة الطبية النفسية وتقرير ما تراه 

 .بشأنه

ملريض النزيل أو املودع تتطلب عالجًا فعليها أن حتدد مدته يف إذا وجدت اللجنة أن حالة ا: ثانيًا
 .التقرير ويتم إشعار دائرة اإلصالح يف إقليم كوردستان بذلك

 .مباشرة ودع إىل دائرة اإلصالح  بعد شفائهيعاد النزيل أو امل: ثالثًا
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 : املادة الثالثة والثالثون
األمراض العضوية السماح خبروجه حبراسة  جيوز ملدير املؤسسة يف حالة إصابة املودع بأحد

الشرطة للعالج بإحدى املستشفيات املتخصصة، ويف هذه احلالة تلتزم الشرطة حبراسته طوال فرتة 
 .عالجه وإعادته إىل مكان اإليداع

 الباب السادس
 حقوق املرضى

 : املادة الرابعة والثالثون
ملنصوص عليها يف املادة الثانية من هذا يتمتع املريض النفسي الذي يعاجل بإحدى املؤسسات ا

 : القانون باحلقوق اآلتية

 . تلقي العناية الواجبة يف بيئة صحية :أواًل

 . حظر تقييد حريته على خالف أحكام هذا القانون: ثانيًا

 . اإلحاطة علمًا بإسم ووظيفة كل أفراد الفريق العالجي الذي يرعاه باملؤسسة: ثالثًا

لومات الكاملة عن تشخيص حالته وعن اخلطة العالجية املقرتحة وعن احتمال تلقي املع: رابعًا
 . تطورات حالته

 . أن يكون العالج املقدم له طبقًا للمعايري الطبية املرعية واملعرتف بها يف األوساط العلمية: خامسًا

  .ضرورة أخذ موافقة جلنة أخالقيات البحث العلمي قبل تعرضه ألي حبث سريري: سادسًا

أن حيظى يف حالة املوافقة على اخلضوع إلجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل : سابعًا
عن هدف التجربة، على أن حيظر إجراء التجارب على املرضى اخلاضعني لقرارات الدخول 

 . والعالج اإللزامي

ملعلومات لغري محاية سرية املعلومات اليت تتعلق به ومبلفه الطبـي وعدم إفشاء تلك ا: ثامنًا
 : األغراض العالجية إال يف احلاالت اآلتية

 . ـ طلب املعلومات من جهة قضائية1

 . ـ وجود احتمال حبدوث ضرر خطري أو إصابة وخيمة للمريض أو اآلخرين1

 . ـ حاالت اإلعتداء على األطفال أو الشك يف وجود إعتداء3
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 . ع على سجالت املرضىـ للجنة الصحة النفسية يف احملافظة احلق يف اإلطال4

 . محاية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته باملؤسسات: تاسعًا

احلصول على تقرير طبـي كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات واإلجراءات : عاشرًا
العالجية اليت متت له أثناء عالجه باملستشفى، ويف حالة رغبته يف احلصول على نسخة كاملة 

امللف فله أن يلجأ إىل جلنة الصحة النفسية يف احملافظة وجيوز للجنة حجب هذا احلق من 
 . مؤقتًا ألسباب عالجية وحيق للمريض التظلم من هذا اإلجراء طبقًا ألحكام هذا القانون

التظلم من أي إجراء وفقًا للقواعد واإلجراءات اليت حتددها التعليمات الصادرة : عشر حادي
 . لقانونلتنفيذ هذا ا

 . مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما مل تتعارض املقابلة مع اخلطة العالجية: عشر ثاني

 . متكينه من مقابلة حماميه: عشر ثالث

 . احلصول على إجازات عالجية طبقًا للخطة العالجية املوضوعة له: عشر رابع

انتهت فرتة دخوله دون مصاحبة أحد من ذويه متى طلب اخلروج من املؤسسة : عشر خامس
 .إلزاميًا بعد احلصول على خطة لرعايته نفسيًا بعد اخلروج، مع مراعاة رعايته اجتماعيًا

احلماية من االستغالل االقتصادي واجلنسي ومن اإليذاء اجلسدي والنفسي واملعاملة : عشر سادس
 . املهينة

 . للخطة العالجية املقررة احلصول على خدمات االتصاالت الداخلية واخلارجية طبقًا: عشر سابع

 : يف حاالت العالج اإلرادي حيق للمريض النفسي :ثامن عشر

 . ـ تلقي املعلومات الالزمة إلعطاء موافقة صرحية حرة لكل عالج مقرتح من الفريق العالجي1

 . ـ رفض العالج املقدم له على أن حياط علمًا بتأثري هذا الرفض على صحته1

قرارات املتعلقة بعالجه وخروجه من املؤسسات واحلصول على تقرير ـ أخذ رأيه يف كل ال3
 . كتابي من إدارة املؤسسة عن خطة عالجه وخروجه
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 : املادة اخلامسة والثالثون
 : تلتزم املؤسسات املشمولة بأحكام هذا القانون مبا يأتي

لقانون عند دخول تسليم املريض وذويه صورة من حقوق املريض املنصوص عليها يف هذا ا :أواًل
املؤسسات مع إيداع نسخة من هذه احلقوق مبلفه الطبـي وأخرى بالسجالت الطبية بعد 

 . التوقيع عليها من قبل املريض

 .وضع نسخة من تلك احلقوق يف أماكن ظاهرة ليطلع عليها املرضى والزائرون: ثانيًا

كاوى واجلهة املناط بها استالمها إيضاح هذه احلقوق وإجراءات التظلم، وكيفية تقديم الش: ثالثًا
 .لكل مريض عند الدخول يف مؤسسات الصحة النفسية

 : املادة السادسة والثالثون
ال جيوز لغري أفراد الفريق العالجي أو القائمني بتنظيم السجالت الطبية اإلطالع على املستندات 

 . صحة النفسية يف احملافظةاخلاصة باملريض، كما ال جيوز استخراج نسخة منها إال بإذن جلنة ال
 : املادة السابعة والثالثون

ال جيوز تقييد حرية املريض جسديًا أو عزله بأية وسيلة دون إتباع اإلجراءات احملددة وفق 
 . التعليمات الصادرة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون

 الباب السابع
 أحكام عقابية

 : املادة الثامنة والثالثون
إلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة مع عدم ا: أواًل

 : مليون دينار كل من( 102220222)وبغرامة ال تزيد على 

ـ قدم بسوء نية معلومات أو بيانات أو تقارير ختالف احلقيقة بشأن احلالة النفسية لشخص 1
عنه، أو إعفائه من املسؤولية بقصد حجزه إجباريًا كمريض نفسي أو بهدف رفع احلجز 

 . اجلزائية كاًل أو جزءًا

 . من هذا القانون( 31)ـ أخل بااللتزام املنصوص عليه يف املادة 1
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يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة ال تقل عن مخسمائة ألف دينار وال تزيد : ثانيًا
 : على مليون دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني

أثبت عمدًا يف تقريره ما خيالف الواقع بشأن احلالة النفسية أو العقلية ألحد  ـ كل طبيب1
األشخاص بقصد إدخاله املؤسسات أو إخراجه منها أو بهدف إعفائه من املسؤولية اجلزائية 

 . كاًل أو جزءًا

ـ كل من حجز أو تسبب عمدًا يف حجز أحد االشخاص بصفته مصابًا بأحد األمراض النفسية 1
 . عقلية يف غري األمكنة أو األحوال املنصوص عليها يف هذا القانونأو ال

 : املادة التاسعة والثالثون
 : يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على ثالمثائة ألف دينار كل من

ده مّكن عمدًا شخصًا خاضعًا إلجراءات الدخول أو العالج اإللزامي من اهلرب أو ساع: أواًل
 . على ذلك أو إخفائه بنفسه أو بواسطة غريه مع علمه بذلك

 . حال دون قيام جلنة الصحة النفسية أو من ميثلها بإجراء التفتيش وفقًا ألحكام هذا القانون: ثانيًا

رفض إعطاء معلومات حتتاج إليها جلنة الصحة النفسية أو املفتشني يف أداء مهامهم أو أعطى : ثالثًا
 . فة للحقيقة مع علمه بذلكمعلومات خمال

 : املادة األربعون
، 11، 12، 9)من أحكام املواد يعاقب بغرامة ال تزيد على مليون دينار كل من خالف حكمًا 

 . من هذا القانون( 36، 11
 : املادة احلادية واألربعون

من أسرار  يعاقب بغرامة ال تقل عن مليون دينار وال تزيد على مليونني كل من أفشى سرًا: أواًل
 .املريض النفسي خمالفة ألحكام هذا القانون

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن مليون : ثانيًا
دينار وال تزيد على مليونني كل من قام بإعطاء املريض عمدًا أو بإهمال شديد دواًء بدون 

 . ماتهتعليمات الطبيب املختص أو خمالفة لتعلي
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 : املادة الثانية واألربعون
يعاقب بغرامة ال تقل عن ثالمثائة ألف دينار وال تزيد على مليون دينار كل من خالف أحكام 

 . من هذا القانون( 37)املادة 
 الباب الثامن

 :  املادة الثالثة واألربعون
 . ونعلى وزير الصحة إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القان

 : املادة الرابعة واألربعون
 . ال يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون

 :  املادة اخلامسة واألربعون
 (. وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون أعتبارًا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية 

 
 
 

                                                                      
 
 

 األسباب املوجبة
من أجل محاية حقوق املرضى النفسيني وتأمني العناية الصحية واالجتماعية هلم، وإعادة تأهيلهم 

 .كشرحية فعالة ونشطة يف اجملتمع، فقد شرع هذا القانون

 .تانمن قبل رئيس اقليم كوردس 1213لسنة  11صدر هذا القانون بقرار رقم  /الحظةم

 

 

 ارسالن بايز امساعيل. د
 رئيس برملان كوردستان ـ العراق


