
   قوانين مربوط به صدور گواهی های پزشکی

يکی از , در مقابل وظيفه ای که هر پزشک در خودداری از افشای اسرار بيماران دارد
اقدام , اين است که بنابه تقاضای بيمار خود, وظايف روزمره پزشکان در ارتباط با حرفه خود
برخی . مايدبيماری يا نقص عضو او بن, به صدورگواهی در خصوص وضعيت سالمت
 می گردد تا از انجام وظايف و تکاليفی  موجب, بيماريها و نواقصی که افراد به آن مبتال هستند

بنابراين بيمار حق دارد از پزشک خود . بر عهده آنان است بتوانند معاف گردند” که قانونا
را گواهی بخواهد و پزشک هم بايد به درخواست بيمار جواب مساعد داده و گواهی الزم 

متأسفانه يکی از روشهای غيراخالقی برای فرار از انجام . براساس واقعيت صادر نمايد
خود ء فرد متخلف برای رسيدن به مقصود سو. تمسک به عذر بيماری است, تکاليف قانونی

 برای خود می نمايد يا اينکه با مراجعه به  اقدام به جعل گواهی نامه به نام پزشک” شخصا
اين نوع گواهی های خالف به .  به صدور چنين گواهی نامه ای می نمايدپزشک او را راضی

جهت آثار سوئی که دارند و ممکن است موجب ضرر و زيان دولت يا اشخاص حقيقی يا 
 قانون مجازات اسالمی مقرر می ۵٣٨ ماده      .جرم شناخته می شوند, حقوقی ديگر گردند

افيت خود يا شخص ديگری از خدمت دولت يا توسط ديگری برای مع” هرکس شخصا«: دارد
يا نظام وظيفه يا برای تقديم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبيب جعل کند به حبس از شش 

 موارد مذکور در     .»ماه تا يک سال يا سه تا شش ميليون ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد
ای اخذ گواهی خالف واقع به از مهمترين و شايع ترين دالئلی است که فردی بر, ماده فوق

بدين لحاظ است که قانونگذار برای جلوگيری از صدور چنين . پزشک مراجعه می نمايد
عالوه , گواهی هايی که نتيجه آنها ممکن است ايراد خسارت به دولت يا اخالل در امور باشد

ری را ارتکاب آن را توسط پزشکان بطور مستقل پيش بينی و مجازات شديدت, ۵٣٨بر ماده 
هرگاه طبيب «:  قانون مجازات اسالمی۵٣٩مطابق ماده . برای آنان در نظر گرفته است

تصديق نامه برخالف واقع درباره شخصی برای معافيت از خدمت در ادارات رسمی يا نظام 
وظيفه يا برای تقديم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده 

 جرم صدور گواهی خالف واقع توسط     .»ل جزای نقدی محکوم خواهد شدميليون ريا
اما اين جرم در فصل پنجم کتاب پنجم قانون . به جرم شهادت کذب شباهت دارد, پزشک

جرم صدور گواهی خالف . آورده شده است» جعل و تزوير«مجازات اسالمی تحت عنوان 
زيرا مرتکب ابتدا با قلب حقيقت . باشدواقع توسط پزشک در واقع از انواع جعل معنوی می 

امری خالف حقيقت را در ذهن می سازد و سپس آن را بصورت نوشته درآورده , در ذهن خود
احراز ارتکاب اين جرم تنها از طريق گواهی خالف ممکن نيست بلکه از . و تأييد می نمايد

ه شخصی برای معافيت در حالتی ک. طرق ديگر از قبيل انجام معاينه مجدد عملی خواهد بود
اين نوع جعل از انواع جعل مادی می باشد که احراز , خود به اسم طبيب مرتکب جعل می شود

 گواهی ممکن است به     .آن نيز با کارشناسی از خود نوشته و گواهی امکان پذير می باشد
تقديم به گواهی بيماری برای , مانند گواهی اعالم تولد يا فوت, علل مختلف صادر شده باشد

, گواهی عدم توانائی انجام کار, گواهی نقص عضو, گواهی از کارافتادگی برای بيمه, محاکم
به بيماريهای مسری برای ازدواج و ء گواهی عدم ابتال, گواهی برای استخدام در مؤسسات

دهها نوع گواهی ديگر که بيمار مراجعه کننده بنا به نياز از پزشک درخواست صدور آن را 
 همين قانون و ماده پنجم ۵۴٠ماده ,  قانون مجازات اسالمی۵٣٩عالوه بر ماده . ايدمی نم

 . اين عمل را جرم شناخته اند, قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج

   عناصر جرم گواهی خالف واقع توسط پزشک

را به شرح ذيل بيان می  قانون مجازات اسالمی ارکان اين را جرم ۵٣٩ با توجه به ماده    
 : شود



   خصوصيت مرتکب_ الف

. از طبيب و جراح به عنوان مرتکب اين جرم نام می برد,  قانون سابق تعزيرات٣١ ماده    
ماده مزبور نيز ,  با اصالحاتی که در قانون مجازات اسالمی به عمل آمد١٣٧۵در سال 

 ۵٣٩حذف گرديد و شماره ماده نيز به از جمله کلمه جراح از متن ماده . مقداری تغيير يافت
البته با توجه به اينکه طبيب لفظ عامی است و جراح را نيز در بر می گيرد حذف . تغيير يافت

به هر حال برای تحقق اين جرم . تغييری در قلمرو شمول ماده نداده است” کلمه جراح عمال
 در صورت صدور گواهی بنابراين ساير اشخاص. الزم است که مرتکب طبيب يا جراح باشد

 . مشمول اين ماده نخواهند بود, خالف واقع به اسم طبيب

يعنی بايد آموزش .  از طرفی مرتکب اين جرم بايد صالحيت عنوان طبيب را داشته باشد   
های الزم در رشته پزشکی را به اتمام رسانده باشد و گواهی نامه ای که او را به عنوان 

دانشجويان , قابله ها, دامپزشکان, بنابراين داروسازان. ذ کرده باشداخ, پزشک معرفی می نمايد
 قانون مجازات ۵٣٩پزشکی و ساير متصديان علوم وابسته به علم پزشکی از شمول ماده 

البته مرتکب اين جرم ممکن است پزشک يا جراح با هر نوع تخصصی . اسالمی خارج هستند
 همچنين     .کم ماده مزبور خواهند بودباشد که در هر صورت مشمول عنوان طبيب و ح

. موجب تشديد مجازات او در صدور گواهی خالف واقع خواهد شد, نظامی بودن پزشک
 قانون مجازات اسالمی جرائم نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران ۵٨ و ۵۶براساس مواد 
ت يا اعزام هر نظامی که در ارتباط با انجام وظيفه خود موجبات معافي «١٣٧١مصوب سال 

مشمولی را به خدمت نظام وظيفه عمومی بناحق فراهم سازد يا سبب شود نام کسی که مشمول 
چنانچه اعمال مذکور به , قانون خدمت وظيفه عمومی است در ليست مشموالن ذکر نگردد

موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال 
خدمت از شش ماه تا يک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نيروهای موقت از 

در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در . مسلح برای مرحله دوم محکوم می شود
 تا ۵نيروهای مسلح باشد عالوه بر مجازات فوق به محروميت از اشتغال به طبابت به مدت 

 .  سال محکوم می گردد١٠

   ن گواهیغيرواقعی بود_ ب 

 برای تحقق اين جرم الزم است که متن گواهی نامه مبنی بر وجود بيماری يا نقص عضو    
متهمی را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی شود و چون بايد ” مثال. برخالف حقيقت باشد
گواهی خالف واقع دائر بر وجود مرض از طبيب اخذ می کند و به , عذر موجه داشته باشد

يا اينکه وکيلی در ساعت مقرر جهت محاکمه حاضر نشده است و طبق .  فرستدمحکمه می
 قانون وکالت بايد دارای عذر موجه بوده و بدين منظور از طبيب گواهی خالف واقع ٢٧ماده 

 ]. ١[می گيرد و به محکمه می فرستد

نی  در واقع همانطوری که گفته شد اين جرم يکی از مصاديق جعل معنوی می باشد يع   
به عبارت ديگر پزشک . پزشک امر غيرحقيقی را به صورت واقعه حقيقی جلوه می دهد

قلب نموده و گواهی نامه خالف حقيقت صادر ” حقيقت وضع مزاجی و سالمتی کسی را قبال
مثل ,  غيرواقعی بودن گواهی نامه ممکن است تمام محتوای آن را در برگيرد    .می نمايد

 در شخص موردنظر وجود خارجی نداشته است در برگه گواهی اينکه نوع بيماری را که
يا ممکن است بخشی از گواهی نامه غيرواقعی باشد مانند موردی که . منعکس نموده باشد

شخصی به پزشک جراح برای انجام عمل جراحی مراجعه نموده باشد و پس از انجام عمل از 
مارستان چند روز جلوتر برده و در پزشک خود می خواهد که تاريخ بستری شدن او را در بي

 چنانچه بيان     .حالت اخير نيز مشمول عنوان مجرمانه فوق خواهد بود. گواهی منظور نمايد



متن آن می بايست حاکی از وجود بيماری يا نقص , عالوه بر غيرواقعی بودن گواهی نامه, شد
,  باشد و در آن پزشکبنابراين اگر گواهی صادره برخالف واقع. عضو برخالف واقع باشد

, شخصی را که بيماری يا نقص عضو يا عيوب جسمانی ديگر دارد به دروغ سالم اعالم کند
اين نوع گواهی ها برای ”  قانون مجازات اسالمی نخواهد بود؛ زيرا معموال۵٣٩مشمول ماده 

که برعکس معافيت از خدمت در ادارات يا نظام وظيفه يا ارائه به دادگاهها صادر نمی گردد بل
صادر می , برای استخدام يا بهره برداری های ديگر که خارج از منظور ماده مزبور است

 . در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است, اينکه اين نوع اقدام جرم است يا خير. شود

 _ج 

نيت يا قصد جنائی در اين جرم عبارت است از اينکه طبيب ء  سو    نيت يا قصد مجرمانهءسو
به عبارت ديگر پزشک . اح تغيير حقيقت را آگاهانه و از روی عمد انجام داده باشديا جر

بيماری يا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم 
 قانون مجازات اسالمی عالوه ۵٣٩به موجب ماده . از روی عمد گواهی نمايد, و آگاهی دارد

معافيت از خدمت در ادارات رسمی يا ,  منظور از صدور گواهیبر قصد ارتکاب جرم بايد
 انگيزه و ۵٣٩در واقع قانونگذار در ماده . نظام وظيفه يا برای تقديم به مراجع قضائی باشد

نيت ءدر تحقق جرم مؤثر نمی باشد به عنوان سو” هدف از نوشتن گواهی خالف را که اصوال
راين برای تحقق جرم صدور گواهی خالف توسط بناب. خاص در تحقق جرم الزم دانسته است

 البته بايد توجه داشت     ].٢[نيت خاص نيز نياز استءنيت عام به سوءعالوه بر سو, پزشک
در احراز جرم مؤثر نمی , که تحقق هدفی که در اين جرم برای مرتکب موردنظر بوده است

 به شخص موردنظر جرم بلکه به مجرد تحرير گواهی خالف توسط پزشک و تسليم آن. باشد
کامل می باشد و الزم نيست ادارات دولتی نيز فرد را از خدمت معاف نموده باشند يا محاکم 

نيت خاص در مرتکب جرم ء هرچند وجود سو به عبارت ديگر. گواهی نامه را پذيرفته باشند
ق است و بلکه جرم مطل. نمی باشد» مقيد به نتيجه«اما اين جرم از دسته جرائم , الزم است

 . صرف ارتکاب عمل بدون توجه به نتيجه مجرمانه موجب تحقق جرم خواهد بود

   مجازات مرتکب جرم صدور گواهی خالف واقع

بدين ترتيب که ,  قانونگذار در تعيين مجازات مرتکب اين جرم قائل به تفکيک گرديده است   
مجازات او . الف نموده باشدچنانچه پزشک بدون اخذ وجه يا مالی اقدام به صدور گواهی خ

حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا ,  قانون مجازات اسالمی۵٣٩مطابق قسمت اول ماده 
در ادامه ماده مزبور مقرر شده است که هرگاه . دوازده ميليون ريال جزای نقدی خواهد بود

 استرداد و ضبط آن گواهی نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهی انجام گرفته باشد عالوه بر
مجازات رشوه . به مجازات مقرر برای رشوه گيرنده محکوم می گردد, به عنوان جريمه
و اختالس و کالهبرداری مصوب ء  قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا٣گيرنده در ماده 

 :  مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ذيل معين گرديده است١٣۶٧

  

ا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال در صورتيکه قيمت مال ي. «………
موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مديرکل يا همطراز مدير کل يا باالتر 

باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار 
معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت ريال از يکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی 

از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مديرکل يا باالتر باشد به 
 در صورتی که     .جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد



يليون ريال باشد مجازات مرتکب قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يک م
دو تا پنج سال حبس به عالوه جزای نقدی معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از 

 ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائين تر از مدير ٧۴خدمات دولتی و تا 
ا سه سال محکوم کل يا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه ت

 در صورتی که قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يک ميليون ريال باشد مجازات     .خواهد شد
مرتکب پنج تا ده سال حبس به عالوه جزای نقدی معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال 

ر از  ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائين ت٧۴دائم از خدمات دولتی و تا 
مدير کل يا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم 

 » .………خواهد شد

قانونگذار مجازات بسيار شديدی را برای رشوه گيرنده در ,  همانطور که مالحظه می گردد   
زشک در قبال چنانچه پ,  قانون مجازات اسالمی۵٣٩نظر گرفته است و با توجه به ذيل ماده 

 بنمايد مشمول اين مجازات ۵٣٩اخذ مال يا وجهی اقدام به صدور گواهی های مذکور در ماده 
البته مواردی که به عنوان انفصال از خدمت بيان . خواهد شد, با توجه به ارزش مال مأخوذ, ها

شده است مربوط به کارکنان دولت می باشد و برای پزشکان موجبی برای محروميت از 
 . نمی باشد) به استناد به اين ماده(ابت خصوصی طب

   ساير موارد گواهی خالف واقع

 قانون مجازات اسالمی پيش بينی گرديده است و در آن ۵٣٩ عالوه بر مواردی که در ماده    
پزشک به منظور معافيت ديگری از خدمت در ادارات رسمی يا نظام وظيفه يا برای تقديم به 

ممکن است صدور گواهی خالف درغير از موارد , واقع صادر می نمايددادگاه گواهی خالف 
در اين صورت چنانچه شرايط در نظر گرفته شده در ماده . مذکور در ماده فوق واقع گردد

عالوه بر اين در .  قانون مجازات اسالمی را دارا باشد مشمول اين ماده خواهد بود۵۴٠
اج باشد مجازات خاصی در نظر گرفته شده صورتی که گواهی خالف واقع برای امر ازدو

 قانون مجازات اسالمی پيش بينی نشده است در ۵٣٩بنابراين ساير مواردی که در ماده . است
 : دوقسمت به شرح ذيل تقسيم بندی می شود

 ۵۴٠مطابق ماده : گواهی های خالف واقع که موجب ضرر به اشخاص ثالث گردد_ الف 
 ساير تصديق نامه های خالف واقع که موجب ضرر شخص برای«: قانون مجازات اسالمی

ثالثی باشد يا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب عالوه بر جبران خسارت 
 ضربه يا به دويست هزار تا دوميليون ريال جزای نقدی محکوم خواهد ٧۴وارده به شالق تا 

قلمرو وسيعتری , ۵۴٠ گردد که ماده مالحظه می, ۵٣٩با مقايسه متن اين ماده با ماده » .شد
 مبنی بر ۵۴٠اما تأکيدی که در ماده . دارد و شامل هرگونه گواهی نامه خالف واقع می گردد

, قابل بررسی می باشد, ضرر شخص ثالث يا وقوع خسارت به خزانه دولت آورده شده است
 خالق واقع زيرا ممکن است مطابق يک نظر برای تحقق اين جرم صرف صدور گواهی نامه

. کفايت نکند و ضروری باشد تا ضرری به شخص ثالث يا خزانه دولت وارد گرديده باشد
الزم است ضرر هم واقع , بنابراين برای ايجاد مسؤوليت کيفری عالوه بر احراز ارتکاب عمل
آرائی نيز توسط . شده باشد و اين ضرر با گواهی نامه خالف رابطه سببيت داشته باشد

 شعبه ١۶٨۵از جمله به موجب رأی شماره . کشور در اين رابطه صادر گرديده استديوانعالی 
 سببيت گواهی نامه خالف واقع در ايراد خسارت به ٣١/۵/١٣١٩دوم ديوانعالی کشور مورخ 

خزانه دولت يا به ديگری از عناصر تشکيل دهنده بزه انتسابی است و اين جز از عمل می 
 . بايست مورد رسيدگی قرار گيرد



الزمه تحقق جرم : ٢٩/١٢/١٣٣۶ همان شعبه مورخ ۶٨١٠ شماره   همچنيـن مطابـق رأی   
 قانون مجازات عمومی ايراد خسارت می باشد و دادگاه بايستی معين نمايد ١١٢مذکور در ماده 

چنانچه در نتيجه ,  بنابراين مطابق نظر فوق    .چه خسارتی از عمل انتسابی وارد شده است
اگر به منظور عدم حضور ” مثال. ی خالف واقع ضرر مادی متوجه کسی نگرددصدور گواه

در کالس درس گواهی خالف واقع صادر گرديده باشد در اين صورت مشمول ماده مزبور 
 . زيرا بنا به فرض درچنين حالتی خسارتی وارد نگرديده است. نخواهد بود

  

 که مطابق آن قلمرو اجرای اين ماده  نظر ديگری را در اين رابطه می توان ارائه داد   
بدين ترتيب که هر چند رکن ضرر در تحقق اين جرم ضروری می . مقداری وسيع تر می باشد

ضرری که ممکن است به اشخاص وارد گردد دو نوع : ”اما بايد توجه داشت که اوال, باشد
ل شخص است يک نوع ضرر مادی و ديگری ضرر معنوی ضرر مادی متوجه دارائی و اموا

در حاليکه ضرر معنوی متوجه حيثيت و آبروی اشخاص , اعم از حقيقی يا حقوقی می گردد
می شود با توجه به قسمت اول ماده که برای ضرر قيدی ندارد اين ضرر می تواند مادی يا 

:  شعبه دوم ديوانعالی کشور١/۵/١٣٣۵ مورخ ٢١١٣براساس رأی شماره «. معنوی باشد
همانطور _ ” ثانيا» ..…ضرار به غير اعم از مادی و معنوی است رکن تحقق جرم جعل ا«

که رويه قضايی در خصوص بزه جعل تأکيد بر رکن اضرار به غير به عنوان يکی از ارکان 
از جمله رأی اصراری . (اما صرف قابليت سند را برای اضرار کافی می داند, الينفک آن دارد

جعل سند «: ديوانعالی کشور اشعار می دارد هيأت عمومی ١۵/٨/١٣۴۴ مورخ ٣١۶٢شماره 
قصد تقلب و امکان , تغيير حقيقت(در صورت وجود عناصر سه گانه تشکيل دهنده بزه مزبور 

بزه محسوب می ” اعم از آنکه بالمباشره ارتکاب يافته باشد يا به واسطه قانونا) ضرر غير
:  دوم ديوانعالی کشور شعبه٢۶/٢/١٣١۶ مورخ ٩۴۵۶همچنين براساس رأی شماره . »گردد

) ».…چيزی که از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابليت سند است برای اضرار غير «
در محکوميت جاعل نيازی به استناد به ضرری که ,  قضايی معمول محاکم پس مطابق رويه

در نتيجه جعل تحقق يافته است نمی باشد و صرف صدور يا ساختن سندی که قابليت اضرار به 
 ]. ٣[غير را اعم از ضرر مادی يا معنوی داشته باشد کافی است

نظر اخير ,  با توجه به مجموع مقررات و رويه هايی که در خصوص جرم جعل وجود دارد   
موجه تر به نظر می رسد يعنی صدور گواهی نامه وقتی که قابليت اضرار به غير يا دولت را 

در اين صورت . موجب تحقق جرم خواهد شداعم از خسارت مادی يا معنوی داشته باشد 
چنانچه پزشک گواهی نامه خالف را صادر نموده باشد اما آن گواهی مورد استفاده قرار 

نگرفته باشد يا منتهی به نفع مادی نگرديده باشد خللی در تعقيب کيفری مرتکب وارد نمی 
 عام می باشد و اختصاص به  قانون مجازات اسالمی۵۴٠ البته بايد ذکر شود که ماده     .نمايد

 است پزشک يا غير  به عبارت ديگر مرتکب جرم ممکن. ارتکاب جرم از ناحيه پزشک ندارد
پزشک باشد و اقدام به صدور گواهی نامه خالف نموده باشند که در صورت وجود ساير 

 . جرم محقق خواهد بود, شرايط

   گواهی خالف واقع جهت ازدواج: ب

وم قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب آذر  به موجب ماده د   
 عقد ازدواج از نامزدها گواهی نامه پزشک را  کليه دفاتر ازدواج مکلفند قبل از وقوع, ١٣١٧

مبنی بر نداشتن امراض مسريه مهم که نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معين و اعالم می 



بايگانی آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قيد موجود بودن گواهی گردد مطالبه نموده و پس از 
 . پزشک مبتنی بر تندرستی نامزدها اقدام نمايند

 حال چنانچه دختر يا پسری که قصد ازدواج دارد مبتال به مرض مسری باشد و توسط    
هر «, پزشکی موفق به اخذ گواهی خالف مبنی بر تندرستی شود بموجب ماده پنجم قانون فوق

پزشکی که برخالف واقع گواهی تندرستی به نامزد بدهد يا بدون جهت از دادن گواهی نامه 
 » .خودداری نمايد به حبس تأديبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

   نتيجه گيری

صاحبان اين حرفه . حرفه ای مقدس و مورداحترام هر جامعه ای می باشد,  حرفه پزشکی   
 عهده دارند که رعايت آنها موجب اعتماد و اطمينان   و اخالقی خاصی راتکاليف حرفه ای
با توجه به اين انتظارات بوده . مقام و جايگاه معنوی پزشکان خواهد بود, بيشتر و حفظ شأن

شديدی را برای متخلفان ملبس ” است که قانونگذار برای حفظ سالمت اين حرفه مجازات نسبتا
” در اين نوشتار سعی شد به مخاطبان گرامی که عمدتا. ته استدر کسوت پزشکی در نظر گرف

حقوقدانان و قضات محترم می باشند بخشی از يک عنوان کيفری که متأسفانه کم , از پزشکان
پزشکانی می باشند که اطالعات قانونی ” و بيش در جامعه اتفاق می افتد و مرتکبان آن غالبا

ؤوليت کيفری آن ندارند مورد بررسی قرار در خصوص مجرمانه بودن عمل و ميزان مس
 .گيرد

 


