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Iran's Criminal Policy Towards Crimes Based on Secrecy 

 

Abstract 

It is our right to keep various aspects of life hidden from others, and both the Shari'a 

and the law forbid spying on the work of others; But sometimes secrecy is not only 

not protected, but it is also a crime and punishable. Secrecy is not a crime in itself, 

but sometimes because we secretly endanger public order and security, the legislature 

has criminalized some forms of secrecy. The purpose of this study is to investigate 

Iran's criminal policy towards crimes based on secrecy with emphasis on the 

elimination or concealment of evidence and evidence of a crime. The method of 

compiling this research is descriptive-analytical. Findings indicate that the current 

and conventional criminal approach, given the growth and development of 

technology and the possibility of using it to conceal these crimes, is not 

comprehensive and sufficient and the criminal justice system in the process of 

detecting, prosecuting, and punishing perpetrators Crimes born of secrecy face 

hardship; Therefore, careful identification and investigation of such crimes is 

necessary due to the multiplicity of crimes and the difficulty of discovering, 

investigating and evaluating the evidence. Therefore, in the absence of such a policy, 

the legislature does not react to these major crimes, and the law needs to be amended 

in this regard, which can only be discovered and investigated through scrutiny and 

transparency in the constituent elements. It will be possible to punish these crimes. 

 

Keywords: concealment, effects, evidence, crime, punishment, Iranian criminal 

policy. 
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 چکیده

سس در کار دیگران را پنهان نگه شرع و قانون هر دو تج ست و  شتن وجوه مختلف زندگی از دیگران حق ما دا

 و مجازات دارد. شوووود هلکه جرس اسوووتتنها حمایت نمیکاری نهکنند؛ اما گاهی مخفی کاری و پنهانممنوع می

ست اما گاهی هه این دلیل که ها مخفیپنهان شور را هه کاری هه خودی خود، جرس نی کاری نظم عمومی و امنیت ک

هدف پژوهش حاضوور،  کاری را جرس اعالس کرده اسووت.های پنهاناندازیم قانونگذار هرخی از شووکلمخاطره می

 ی جرسامحا و یا اخفای آثار و ادلهها تاکید هر  پنهان کاریهررسووی سوویاسووت جنایی ایران در قاام جرایم ماتنی هر 

شد. روش تدوین این تحقیق توصیفی شد. یافته ها-می ها ست کهتحلیلی می ها رویکرد ، ی پژوهش حاکی از آن ا

کیفری موجود و متعارف، امروزه ها توجه ها رشوود و توسووعه فناوری و امکان اسووتفاده از آن هرای پنهانکاری در 

مذکور، جامع و کافی نیسووت و دسووتگاه عدالت کیفری در روند کشووف، رسوویدگی و مجازاتن مرتکاین جرایم 

جرایمی که ها پنهانکاری متولد می شوند ها عسر و حرج روهرو است؛ هناهراین شناسایی و هررسی دقیق موشکافانه 

ادله ی اثاات، ضوورورت و دقیق این گونه جرایم هه جهت تعدد ارتکاب و دشووواری کشووف، رسوویدگی و ارزیاهی 

لذا ها توجه هه عدس وجود چنین سوویاسووتی، نگاه قانون گذار در واکنش هه این جرایم کالن ناوده و قانون در  دارد.

صر  سازی در زمینه ی عنا شفاف  شکافانه و  سین مو ست که تنها از رهگذر هرر صالحات ا صوص نیازمند ا این خ

 این جرایم امکان پذیر خواهد هود. ی کشف و رسیدگی و مجازاتتشکیل دهنده، نحوه

 

 .اخفا، آثار، ادله، جرس، مجازات، سیاست جنایی ایران کلید واژگان:
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 مقدمه -1

پنهانکاری، هه خودی خود جرس نیسوووت اما گاهی هه این دلیل که ها مخفی کاری نظم عمومی و امنیت کشوووور هه 

مخاطره می افتد قانونگذار هرخی از اشوووکام پنهانکاری را جرس اعالس کرده اسوووت. هنهکاران همواره هه دناام 

ص شود و ا شان کشف ن سانتر راههایی هرای ارتکاب جرس هستند که اعمام مجرمانه  طالحاً امکان گرین از قانون، آ

فراهم هاشوود هه عاارت دیگر منیت ارتکاب جرس تاهعی اسووت از فرصووت، هدف، خطر و تالش؛ در واقع مجرمان 

ستگیری و مورد  سختی های ارتکاب آن، خطر د شکالت و  صل از جرس را در هراهر م ستند که منافع حا افرادی ه

س سپس د سنجد و  سایی قرار گرفتن می  ت هه ارتکاب آن می زنند. منظور از جرایم ماتنی هر پنهانکاری آن شنا

شدن، جن  ست در واقع پنهانی انجاس  صورت پنهانی ممکن ا ست که امکان تحقق آنها فقط هه  سته از جرایمی ا د

ها نگاهی اجمالی هه قانون مجازات اسووالمی در می یاهیم که پنهانکاری هه  .شوورایط تحقق عنصوور مادی آن اسووت

ضاً قانون گذار رفتارهایی را جرس انگاری  ست. هع شده ا صوص هرخی جرایم قایح عنوان  صورت خاص در خ

صر مادی آن ماتنی هر  صو ٥٥4ی جرس )ماده اخفای آثار و ادله امحا و یانموده که عن سالمی، م ب قانون مجازات ا

ق.س.ا، تعنیرات، مخفی کردن اسووناد و اوراق دولتی سووپرده شووده(،  604)ماده  مخفی نمودن ادله(، 13٧٥سووام 

ضوع سروقه(، مرتکب 662)ماده  مو ق.س.ا، تعنیرات، مخفی کردن  ٥10 )ماده ق.س.ا، تعنیرات، مخفی کردن مام م

 . م حاصل از جرس( جرس ارتکاهی استقانون پولشویی، اخفای ماهیت واقعی ما 2 )ماده جاسوس( و یا منشا

نظاس کیفری هاید هتواند ها افنایش خطر کشووف و تعقیب جرس و محکومیت و نین ها واکنش جنایی در این راسووتا 

متناسب و هازدارنده، مرتکاان جرایم ماتنی هر پنهانکاری را که غالااً حساهگر هستند، متقاعد سازد که ههتر است از 

سجم و هدفمند ارتکاب اعمام مجرمان ست کیفری من سیا ستلنس هه کارگیری یک  ست هردارند. این کارکرد م ه د

اسووت؛ چرا که عنصوور مادی این جرایم لنوماً ها مخفی کاری ارتکاب می یاهند و الگو و روش آنها تا حدودی ها 

ستند. نحوه ارتکاب، ادله ستگیری و ی اثاات، نحوهسایر جرایم متماین ه سیدگی و د شف، ر تماینات و عدس ی ک

کارایی نظاس کیفری سووونتی در مقاهله ها این جرایم اسوووت که تایین رویکرد افتراقی در قلمروی جرایم ماتنی هر 

)حوزه، مسئولیت کیفری و  پنهانکاری را ضروری می نمایاند. رویکرد افتراقی هر دو قلمرو حقوق کیفری ماهوی

شکلی سخ گذاری( و حقوق کیفری  سیدگی و ادله)تحقیقات مقدمات پا شریفات ر  .گیردی اثاات( را در هر میی، ت

رویکرد کیفری موجود و متعارف، امروزه ها توجه ها رشد و توسعه فناوری و امکان استفاده از آن هرای پنهانکاری 

دسوتگاه عدالت کیفری در روند کشوف، رسویدگی و مجازاتن مرتکاین در جرایم مذکور، جامع و کافی نیسوت و 

ها پنهانکاری متولد می شوند ها عسر و حرج روهرو است؛ هناهراین شناسایی و هررسی دقیق موشکافانه  جرایمی که

و دقیق این گونه جرایم هه جهت تعدد ارتکاب و دشووواری کشووف، رسوویدگی و ارزیاهی ادله ی اثاات، ضوورورت 

ین جرایم کالن ناوده و قانون در لذا ها توجه هه عدس وجود چنین سوویاسووتی، نگاه قانون گذار در واکنش هه ا .دارد

سازی در زمینه شفاف  شکافانه و  سین مو ست که تنها از رهگذر هرر صالحات ا صوص نیازمند ا صر این خ ی عنا

این جرایم امکان پذیر خواهد هود. ها توجه هه مطالب معنونه،  مجازات ی کشف و رسیدگی وتشکیل دهنده، نحوه

اطاله کالس در هررسوووی مجرمانه مانتی پنهانکاری و متعاقااً پیشوووگیری از ه دلیل اهمیت و کثرت عناوین متعدد ه

ارکان  گونه جرایم،نگارنده هر آن شده است تا در هررسی فرایند چگونگی ارتکاب و وقوع اینتمامی این عناوین، 

 ه قرار دهد.مرا مورد مداقی جرس جرس امحا و یا اخفای آثار و ادلهو عناصر 
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 جناییمفهوس سیاست  -2

شمند آلمانی  سام « حقوق جنا»وئرهاخ در کتاب فهرای اولین هار دان ست جنایی» 1803در را اینگونه تعریف « سیا

ها  «.های سرکوهنده و کیفری که دولت ها توسل هه آنها در مقاهل جرس واکنش نشان می دهدمجموعه روش»نمود: 

 .(9: 1392 الزرژ،)توجه هه این عقیده می توان گفت هاخ سیاست جنایی را دارای مؤلفه های زیر می داند: 

 ماتنی هر تداهیر و وسایل قهرآمین و تنایهی است؛  -

شته می  - شکیل دهنده ی حاکمیت هه اجرا گذا سط قوای عمومی ت صرفاً تو سمی و دولتی دارد. یعنی  جناه ی ر

 شود. 

فقط هه ماارزه علیه جرس می پردازد و هه سووایر رفتارهای انحرافی که جناه ی کیفری و ضوومانت اجرای جنایی  -

 ندارند، توجه ندارد. 

 پیشگیری از جرس صرفاً ها سرکوهی و اجرای مجازات محقق می شود. -

ض ست که نظاس کیفری از طریق قوه ق ست جنایی مجموعه ای از اقدامات ا سیا ستن هه این ترتیب  اییه و هکار ه

قوانین جنایی هدان می پردازد و تنها هرخوردی حقوقی ها پدیده جنایی دارد و اهنار آن مجازاتها و اقدامات تأمینی 

و ترهیتی اسووت، و شووامل اقداماتی قضووایی اسووت که مرهول هه مرحله پیش از محاکمه، مرحله محاکمه،مرحله 

. لذا (66: 1386)قیاسوووی،  کلی پس از ارتکاب جرس می هاشووودرسووویدگی و در نهایت مرحله اجرا یعنی هه طور 

همانطور که از تعریف سوویاسووت جنایی هرمی آید تنها هرخوردهای کیفری در قاام جرس را درهرمی گیرد چرا که 

شریک می  سیدگی هه جرایم را دارد، الاته هرخوردهای ماارزه ها هنه و هنهکار  صالحیت ر ستم کیفری فقط  سی

 داند.

 مفهوس اخفاء -3

کردن است، و در اصطالح تجوید، کم اعتمادی یکی از احکاس حروف، در لغت هه معنای پوشاندن و پنهان« اخفاء»

در  ی خفی(.: ماده1383)آذرنوش،  هر مخرج حرف یا پنهان کردن حرف هنگاس تلفظ آن در شرایطی خاص است

شیده دا سی واژی اخفاء هه معنای پو شکار فرهنگ های واژه ی پار شانیدن و آ شتن، نهان کردن ،پو شتن، پنهان دا

 .(٥6: 1386)معین، نکردن آمده است

اخفا را در اصووطالح حقوق جنا، هه پنهان کردن شووخا، مام یا ماهیت واقعی مام، ها هدف مجرمانه تعریف می 

ضوع   .(٧4: 1383)ایمانی، نمایند شود؛ اما گاهی مو سوب نمی اخفاء عملی مخفی نمودن هه خودی خود جرس مح

اسووت که نظم عمومی را هه مخاطره انداخته و قانونگذار هرای جلوگیری از آن، این عمل را جرس انگاری نموده و 

 هرای آن مجازات تعیین می نماید.

 

 موارد و مصادیق پنهان کاری -4

ست اما گاهی هه این دلیل که ها مخفیپنهان شور را هه کاری نظم عمومی و کاری هه خودی خود، جرس نی امنیت ک

ندازیم قانونگذار هرخی از شوووکلمخاطره می ها های پنهانا کاری را جرس اعالس کرده اسوووت. مواردی که در آن

 :کاری جرس است هه این شرح استپنهان

 اخفای ادله جرس-

 اخفای اسناد دولتی-

 اخفای جسد-
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 اخفای زندانی-

 اخفای طفل-

 اخفای جاسوسان-

 اخفای مام مسروقه-

 ای ماهیت واقعی عواید حاصل از جرساخف-

 

 ی جرس  جرس امحا و یا اخفای آثار و ادلهارکان و عناصر  -٥

اصوووالً هر نوع جرس حادش شووده واجد ارکان متفاوتی می هاشوود که از آن هه عنوان ارکان یا عناصوور جرس یاد می 

هرخی عناصر، عناصر مشترک شود. هرخی عناصر، منحصر هه جرمی خاص است که عناصر اختصاصی ناس دارد و 

  .(12٥: 1389)اردهیلی، تمامی جرایم است. این دسته، عناصر عمومی جرس ناس دارد

ی عنصر قانونی )قانونگذار این رفتار را جرس شناخته و هرای آن مجازات تعیین نموده عناصر عمومی هه سه دسته

ی فعلیت هرسد( و عنصر روانی )ها علم و رحلهی ظهور و هه مهاشد( عنصر مادی )فعل یا ترک فعلی که هه منصه

جرس اخفا در شود. در ادامه هه توضیح ماسول عناصر سه گانه اختیار و هدون اجاار و اکراه واقع شود( تقسیم می

 پردازیم.میسیاست جنایی ایران 

 

   عنصر قانونی جرس امحا و یا اخفای آثار و ادله ی جرس -1-٥

یک ماده هه موضوووع جرس انگاری اخفا و یا امحای آثار و ادله ی جرس پرداخته اسووت. در قانون مجازات اسووالمی 

سام  ٥٥4ی ماده صوب  سالمی، م صوص چنین هیان میدارد: 13٧٥قانون مجازات ا هر کس از وقوع »، در این خ

م تهیه جرمی مطلع شده و هرای خالصی جرس از محاکمه و محکومیت، مساعدت کند از قایل این که هرای او منن

کند یا ادله ی جرس را مخفی نماید یا هرای تارئه ی مجرس، ادله ی جعلی اهراز کند، حسب مورد هه یک تا سه سام 

 حاس محکوس خواهد شد.

صره شد.  ٥٥3در موارد مذکور در ماده ی  -تا صورتی که مرتکب از اقارب درجه ی اوم متهم ها و این ماده، در 

 .«حداکثر تعیین شده، هیشتر نخواهد هود مقدار مجازات در هر مورد از نصف

گیرد که یکی از آنها، همین امحا و ی شووموم وسوویعی دارد و موارد و مصوودایق زیادی را در هرمیاین ماده، دایره

  شناخته می شود. جرس امحا و یا اخفای آثار و ادله ی جرسهه عنوان رکن قانونی  ق.س.ا ٥44 اخفا است. لذا ماده

  

  مادی جرس اخفا و یا امحای آثار و ادله ی جرسعنصر  -2-٥

صر مادی جرس عده ای از حقوقدانان  صر مادی جرس از  3هرای عن شده اند و هیان نموده اند که عن صور  جنء را مت

شود 3کنار هم آمدن این شکیل می  ست از  جنء ت صر مادی، عاارت ا ستین جنء عن . هه نظراین عده، اولین و نخ

ست، می تواند فعل اعم از کردار یا گفتار و رفتار فینیکی، که ه صیفی که قانونگذار از هر جرس کرده ا ا توجه هه تو

یا ترک فعل هاشووود. اکثر جرایم نین از این نوع می هاشوووند. لیکن هرخی از جرایم ها عدس انجاس کاری که قانون هر 

وارد می توان، عدس قاوم یا عهده ی یک فرد مکلف گذاشوووته اسوووت ارتکاب می یاهند. هه عنوان نمونه این م

ضوع ماده ی  ضایی مو سوی مقامات ق شکایت یا تظلم از  سیدگی هه  قانون تعنیرات و یا گنارش نکردن  ٥9٧ر

 . (24: 1390)صادقی، قانون تعنیرات 606جرایم مالی توسط روسا، مدیران یا مسئوالن سازمانها مصنوع ماده ی 
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ط و اوضاع و احوالی است که مقنن، وجود و یا فقدان آنها را هرای دومین جنء هه نظر این عده، مجموعه ی شرای

صی رخ  شرایط خا ضروری میداند. هه عاارت دیگر، هرای تحقق هر جرمی، فعل یا ترک فعل هاید در  تحقق جرس 

داده هاشوود که این شوورایط ممکن اسووت مرهول هه جرس، قرهانی، زمان و مکان ارتکاب جرس و یا هر چین دیگری 

هه عالوه، این شرایط ممکن است ایجاهی و وجودی و یا، سلای و عدمی هاشند. هه عاارت دیگر، گاه مقنن هاشد. 

 .داندوجود شرایطی را هرای تحقق جرس خاصی ضروری دانسته است و گاه عدس آن را الزس می

هاشد. می سومین جنیی که هرای تکمیل عنصر مادی جرس الزس است، وقوع نتیجه ی مشخا شده از سوی مقنن

هدون تحقق این نتیجه، جرس تاس رخ نخواهد داد و مرتکب تنها ممکن اسوووت هه شوووروع هه ارتکاب جرس محکوس 

شود. هدیهی است، تحقق جرایمی که مقنن آنها را مطلق و نه مقید هه نتیجه ی خاص دانسته است، نیازی هه جنء 

فعل یا ترک فعل هه نتیجه ی خاص، هه وقوع می سوووس عنصوور مادی ندارد. این جرایم هدون نیاز هه منتین شوودن 

ی جرس می . ما هم هه همین ترتیب هه هررسووی عنصوور مادی جرس اخفا و یا امحای آثار و ادله(2٥)همان:  پیوندند

 .پردازیم

 

   رفتار فینیکی جرس اخفا و یا امحای آثار و ادله ی جرس -2-1-٥

رفتاری است که از مرتکب سر مینند و منتن  آثار و ادله ی جرس، منظور از رفتار فینیکی در جرس اخفا و یا امحای

از لفظ مساعدت استفاده  ٥٥4ی ی مورد نظر، یعنی خالصی مجرس از محاکمه و محکومیت می شود. مادههه نتیجه

صداق های مذکور در ماده را ها قید  ست«از قایل»نموده و م سهناهراین دایره. ، آورده ا سیار گ شموم ماده ه ترده ی 

. صورت هپذیرد، هیچ شک و شاهه ای وجود ندارد« فعل»در این که این جرس هتواند هه وسیله ی انجاس یک  است.

صورت ترک فعل نین محقق گردد؟ سش هاید معنای  اما آیا این جرس می تواند هه  سخ هه این پر « ترک فعل»در پا

   دارد؟توجه نماییم، ترک فعل در حقوق کیفری چه معنا و تعریفی 

عده ای از حقوقدانان، در مقاس تعریف ترک فعل اهراز داشوووته اند که ترک فعل، هه معنی امتناع از ایفای تکلیفی 

صر  شود، عن سخن، در جرمی که ها ترک فعل محقق می  ست. هه دیگر  ضوع حکم قانونگذار هوده ا ست که مو ا

ست که نفس آن قطع نظر از آثاری  ست هه وجود آورد، مقصود قانونگذار مادی جرس، امتناع از عملی ا که ممکن ا

 (.210: 1389)اردهیلی، استهوده 

هرخی دیگر از حقوقدانان، هرای ترک فعلی که جرس تلقی گردد چهار شووورل ذکر کرده اند که عاارتند از وجود 

صله از جرس، توانای ساایت میان ترک فعل و نتیجه ی حا شده از آن، راهطه ی  ی تارک هر وظیفه ی قانونی تخلف 

 انجاس فعل و چهارس، وجود عنصووور معنوی، دامر هر حصووووم نتیجه هه وسووویله ی ترک فعل را ذکر نموده اند

ی دوس تا چهارس، هه نظر می رسد، تعریف نخست، جامع و مانع هاشد و عناصر هرشمرده شده (.43: 1390)صادقی،

  .در تعریف دوس، مستغرق در همان وظیفه ی قانونی هاشد

سالمی در تعریف جرس، 2در ماده یق و تایین ها تدق شویم و  قانون جدید مجازات ا هه یک نتیجه ی مهم نایل می 

ست، پس  شد جرس ا شته ها ست که وقتی قانونگذار می گوید هر رفتاری که ترک آن در قانون مجازات دا آن این ا

ادن کاری هاشد که از عدس انجاس آن، هالضروره می هایست این ترک فعل، در ذات امر، یک تکلیف مانی هر انجاس د

در قوانین نین ها استقرایی کلی در آنها می توان هه این نتیجه رسید که قانونگذار، . تارک، مستحق مجازات می گردد

ست. ماده  صی مجرس از محاکمه را در حقن تارک نین تحمیل نموده ا ساعدت در خال در پاره ای اوقات مجازات م

ساهق  106ی  صادیق این جرس را هدین گونه مقرر می کرد:از قانون  سی کیفری یکی از م هرگاه متهم، » آیین دادر
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ضی می تواند  شد، قا سپرده ها شخا دیگری  ست هه وکیل خود یا  شف جرس ا نوشته های خود را که موثر در ک

مستنکف  آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخا هررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه ی آنها،

شد صی متهم از محاکمه محکوس خواهد  سش مهمی که می توان مطرح نمود «. هه مجازات مقرر هرای خال اما پر

ی جرس هم محسوب می شود یا خیر؟ هه عاارت این است که آیا، عدس شهادت دادن مصداقی از جرس اخفای ادله

هه جرس اخفاین ادله ی جرس مورد پیگرد و  دیگر، اگر شووخصووی از ادای شووهادت امتناع نماید، آیا می توان او را

   تعقیب قرار داد؟

در »کند: در این ارتاال مقرر می 4/12/1392قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،مصوب  204ی یکم ماده ی تاصره

صورتی که  شود. اما در  شد، جلب می  شته ها ضور خود عذر موجهی ندا شاهد یا مطلع هرای عدس ح صورتی که 

«. داشته هاشد و هازپرس آن عذر را هپذیرد. مجدداً احضار و در صورت عدس حضور، جلب می شود عذر موجهی

هناهراین و ها توجه هه این ماده، نخستین ضمانت اجرای عدس حضور هرای ادای شهادت، جلب شاهد می هاشد. اما 

نده ای در پیش روی وی این ماده مقرر نمی کند که در صورت جلب و عدس ادای شهادت از سوی شاهد، چه آی

   قرار خواهد گرفت؟

صره صره:  212ی ی مادهتا ست. مطاهق این تا سش را داده ا سخ این پر ست از »همان قانون، پا هازپرس، مکلف ا

«. شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء، اثر انگشت یا ادای شهادت را هپرسد و پاسخ را در صورت مجلس قید کند

صی هرای عدس ادای ماده، هه نظر می ها تدقیق در مفاد این ضمانت اجرای کیفری خا سد، که نمی توان هیچگونه  ر

   شهادت مقرر کرد.

   شرایط و اوضاع و احوام الزس هرای تحقق جرس اخفاء و یا امحای آثار و ادله ی جرس -2-2-٥

ماده نسات هه ضاهطین و استفاده شده است. در خصوص شموم « هرکس»ی از لفظ و واژه ٥٥4در اهتدای ماده ی 

مقامات دادسوورا هیچگونه تردید و اختالفی نیسووت و اگر این افراد شوواهد و ناظر جرس عمومین  غیرقاهل گذشووتی 

هاشند و از اقداس قانونی امتناع کنند حتماً عمل آنها اگر مصداق عنوان مجرمانه ی دیگری نااشد، مصداق این ماده 

سن شی که کمتر نوی س شد. اما پر ست که اگر یک می ها ستری»دگان هدان پرداخته اند این ا اقداس هه « وکیل دادگ

شموم این  شود، هاز هم مشموم این ماده هست؟ در صورت  عملیاتی کند که موجب خالصی مجرس از محاکمه 

مقرر می  648چگونه ممکن می شوووود؟ ماده ی  648ها ماده ی  ٥٥4ماده هر چنین اقدامی، پس از جمع ماده ی 

سرار ا»: کند شغل یا حرفه ی خود محرس ا سات  سانی که هه منا شان و کلیه ی ک طااء، جراحان و ماماها و داروفرو

سام حاس و یا هه  سه ماه و یک روز تا یک شا کنند هه  سرار مردس را اف شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، ا می 

 .«دیک میلیون و پانصدهنار تا شش میلیون ریام جنای نقدی محکوس می شون

ی وکالت از طرف وکیل هاید اسووراری را که وسوویله»کند: مقرر می131٥قانون وکالت مصوووب  30 همچنین ماده

 «.موکل مطلع شده و همچنین اسرار مرهول هه حیثیات و شرافت و اعتاارات موکل را حفظ نماید

در اصطالح، امری است  پاسخ هه این پرسش آسان نیست. سرر در لغت هه معنای چین پوشیده از دیگری است و

شد شته ها . هرخی از حقوقدانان گفته اند که، منظور از (٥81: 138٧)لنگرودی، که نوعاً دادی هه اخفای آن وجود دا

محرس اسرار، حرمت رازداری است. یعنی مرتکب هاید هه مناسات شغل یا حرفه ی خود، از اسرار مردس آگاه شده 

شد و قانوناً موظف هه حفظ رازداری شد ها شکری، ها قانون وکالت و  30. ها توجه هه ماده ی (٧31: 1384)قادر و 

سرار ناس هرده، هه نظر میرسد که عمل وکیلی که هرای تارئه یا  ها توجه هه این که قانونگذار در آن ماده از لفظ عاسر ا

 ی جرس نااشد.ادلهمصداق جرس اخفا و یا امحای آثار و  تخفیف مجازات موکل خود، حقایقی را پنهان می کند،
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ها این حام، ههتر است هرای حفظ نظم در عدالت قضایی و ها توجه هه شان وکیل، قایل هر این نظر هاشیم که عمل 

ضوع  صداقی از جرس مو ست، م شود که قلب حقیقت ا سل هه دفاعی می  صی موکل خود متو وکیلی که هرای خال

شرل مهم دیگری که  ٥٥4ماده ی  شد. در هر حام،  ست می ها شد، آن ا صدق حکم ماده الزس می ها شموم  هرای 

که مساعدت کننده، علم هه جرس هودن موضوع پیش آمده داشته هاشد. هه عاارت دیگر، جرس هودن عمل متهم رکن 

ساب می آید و اگر وی، علم هه جرس  ساعدت کننده هه ح صر عمد در عمل ارتکاهی م معنوی و ایجاد کننده ی عن

ش شته ها ست. هر چند که در عمل اثاات عدس علم هه جرس ناودن عمل ندا شموم این ماده دان د، نمی توان وی را م

 هودن عمل ارتکاهی هسیار مشکل است.

صور جرس هودن عملی، در امحا و یا  صی هه ت شخ ست که اگر،  شود آن ا ضع مطرح می  شی که در این مو س پر

ز شود که عمل صورت گرفته جرس نیست، عمل اخفای آثار و ادله ی عمل صورت گرفته کمک کند اما هعداً محر

   وی دارای چه حکمی است؟

جلوگیری از عدس مجازات و محاکمه ی مجرمین است  ٥٥4ی در اینجا هاید گفت، از آنجا که فلسفه ی تقنین ماده

صداق ماده ست، هناهراین عمل کمک کننده م صور نی ساً مجرمی مت سا نمی تواند  ٥٥4ی و در فرض مورد هحث ا

ست که در ماده، از آنجا که از واژه ی  .شدها شامل معاون یا « مجرس»الزس هه ذکر ا ست، این اطالق  شده ا ستفاده  ا

ی جرس، هم شووامل جرایم عمدی می شووود و هم شووامل احیاناً معاونین جرس نین می شووود. همچنین اطالق کلمه

 جرایم غیرعمدی.

 

   ی حاصلهنتیجه -2-3-٥

شد و همان شده اند، جرس اخفا و یا امحای آثار و ادله ی جرس، گونه که هیان  سندگان نین متعرض آن  هرخی از نوی

شود سوب می  ضایی مح شا، از جرایم علیه عدالت ق ستناال (42: 1381)کو . آنگونه که از عاارات قانونگذار نین ا

الصی مجرس از می شود، این جرس، جرس مقید نیست هلکه مطلق است و نیازمند حصوم نتیجه ی خاص، یعنی خ

صدمه ای  ضرر یا  صوم نتیجه ای یا  ضی جرایم هدون آنکه، تحقق آنها هه ح ست. هع محاکمه و یا محکومیت نی

  (.228: 1389)اردهیلی، مقید شده هاشد، جرس کامل هه شمار می رود

طلق قلمداد ، می توان هه این نتیجه رسوووید که قانونگذار این جرس را یک جرس م٥٥4ی ها تدقیق در عاارات ماده

و « ...هرای خالصووی مجرس از محاکمه و محکومیت مسوواعدت کند»نموده اسووت، چرا در این ماده می خوانیم ،

صرف ارایه ست. هناهراین  ساعدت، مقرر ننموده ا صی هرای محکومیت مجرس هه م سند قانونگذار نتیجه ی خا ی 

، هدون اینکه منتن هه تارئه ی مجرس شووود، می مجعوم و یا تهیه ی مننم و یا اقداس هه سوووزاندن اوراق مثات جرس

ی جرس اخفا و یا امحا هاشد. مهم این است که فرد دیگری غیر از مجرس ،اقداس هه مساعدت هه هر تواند درهرگیرنده

 گونه، هه مجرس اصلی نماید.

قال از  گفته شوووده اسوووت که، ها عنایت هه قید محاکمه و محکومیت، مسووواعدت های مذکور در این ماده هاید

« ی جعلی اهراز کندی مجرس، ادلهیا هرای تارئه». اما ها توجه هه قید (220: 138٧)زراعت، دسووتگیری مجرس هاشوود

  .تفسیر منطقی قانون، ما را هه این نتیجه می رساند که مساعدت ها هعد از دستگیری نین می تواند صورت گیرد
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 عنصر معنوی جرس اخفا و یا امحای آثار و ادله ی جرس -3-٥

صر روانی" سوءنیت( "عن شکیل ) صر ت صاحانظران حقوقی در دو معنای یکی از عنا ست که در هین  دهنده جرس ا

سیع و محدود هکار می شامل، جرائم اختیاری یا جرائمی که و صر روانی جرائم عمدی در معنای محدود  رود. عن

شامل جرائم اختیاری و سهلمجرس عامل مورد مال ست و در جرائم غیرعمدی  ست، ولیکن عنصر حظه ا انگاری ا

 هاشد.روانی در معنای وسیع عالوه هر معنای محدود شامل مسئولیت کیفری نین می

وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرس دانسوووته هرای احراز مجرمیت هنهکار و مجازات وی کافی نیسوووت. 

ظر روانی یا هر ارتکاب جرس انجاس یافته قصد مجرمانه و عمد داشته هاشد )جرایم عمدی مثل قتل هنهکار هاید از ن

سر هنند خطایی انجاس دهد عمد( یا در اجرای عمل هه نحوی از انحا و هی صد منجنی هر ارتکاب هنه از او  آنکه ق

)جرایم غیر عمدی مثل عاور که هتوان وی را مستحق مسئولیت حنایی )در صورت وجود این مسئولیت( شناخت 

 . (196: 1393)نورهها، راننده از چراغ قرمن(

که نمایانگر "، تقصیر جنایی"قصد مجرمانه"، "اراده"در تجنیه و تحلیل مفهوس عنصر روانی جرس، مسائلی از قایل

سان ها رفتارش می سی قرار میراهطه ذهنی ان شد، مورد هحث و هرر سانی هنگامی ق .گیردها سرزنش و رفتار ان اهل 

سرزنش نمی صیر،  شد؛رفتار هدون تق صیر جنایی ها صد مجرمانه یا تق ست که توأس هه ق شد، تحمیل مجازات ا ها

مجازات هر انسان هدون تقصیر از نظر منطقی و هنای عقال، امری زشت و قایح است، الاته مینان مجازات هر حسب 

هاشوود، گرچه ممکن اسووت وقوع جرس عمدی یا هایسووت متفاوت وجود قصوود مجرمانه و یا تقصوویر جنایی می

سلب "غیرعمدی از نتاین یکسان هرخوردار هاشد.هطور مثام نتیجه قتل اعم از عمدی یا غیرعمدی عاارت است از

 ؛ولیکن امروزه در کلیه نظامهای حقوقی مجازات قتل هر حسب عنصر روانی متفاوت است."حیات از انسان زنده

تسووب هه فردی کرده و او را در هراهر انجاس آن مجازات کرد عالوه هر عنصوور قانونی، هرای آنکه هتوان جرمی را من

شامل وقوع عمل در خارج، هاید عمل منهور ماتنی هر پیش صر مادی جرس،  هینی رفتار مجرمانه در قانون جنا و عن

شخا عامل راهطة روانی )یا ر شد؛ در واقع هاید میان عمل و  شده ها شی  اهطة ارادی( موجود از ارادة مرتکب نا

  .(180: 1394)گلدوزیان، نامندهاشد که آن را عنصر اخالقی )یا روانی یا معنوی( می

 

 سیاست جنایی ایران هر جرایم اخفای ادله جرس -6

ست. ترین نوع مخفیمعموم ست مخفی کردن دالیل وقوع جرس ا شده ا کاری که مجازات هرای آن در نظر گرفته 

قانون  ٥٥4شود و هر اساس ماده هه مجرس هرای رهایی او از محاکمه و محکومیت انجاس میاین کار ها هدف کمک 

شود مخفی کردن دالیل مجازات اسالمی ممکن است از یک تا سه سام حاس هه دناام داشته هاشد. وقتی گفته می

جرایم عمدی و گیرد و هرای کمک هه مجرس جرس اسوووت این جرس کمک هه مااشووور و معاون جرس را هم در هرمی

شود که در مخفی کردن دالیل وقوع جرس قصد غیرعمدی هر دو در دایره این جرس قرار می گیرند. الاته هاید ثاهت 

ضوع جرس  سالمی یک ماده هه مو ست. در قانون مجازات ا شته ا صی مجرس از محاکمه و محکومیت وجود دا خال

ی شوووموم وسووویعی دارد و موارد و ت. این ماده، دایرهی جرس پرداخته اسووو انگاری اخفا و یا امحای آثار و ادله

 .گیرد که یکی از آنها، همین امحا و اخفا است مصدایق زیادی را درهرمی

 

 ضاهطان دادگستری در راستای حفظ آثار و ادله ی جرس در قانون جدید  -6-1

شده عمل نمایند. در این  ستوری که هه آنها اهالغ  صادره و د صوالً، هاید و تنها، طاق مجوز  ستری ا ضاهطان دادگ

صریحاً اعالس و اهراز می نماید که، ضاهطان دادگستری مکلفند، طاق مجوز  ٥6راستا و در تحقق این مورد، ماده ی 
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شیا و مکانهای غ شخاص، ا این تکلیف یک  یرمرتاط ها موضوع خودداری کنند.صادره عمل نمایند و از هازرسی ا

درخصوص جرایم تهدید کننده ی امنیت و آسایش جامعه است.  ٥٧استثنای مهم دارد و آن هم مقرره ی ماده ی 

چنانچه ضاهطان دادگستری در هنگاس هازرسی محل، ادله، » قانون جدید در این خصوص مقرر می کند: ٥٧ماده ی 

سااب و آثار جرس دیگ ست، مشاهده کنن، ضمن حفظ ا سایش عمومی جامعه ا ری را که تهدیدکننده ی امنیت و آ

 ادله و تنظیم صورت مجلس، هالفاصله مراتب را هه مرجع قضایی صالح گنارش و وفق دستور وی عمل می کنند

.» 

، هه ٥6ماده ی  ماده می توان هه این نتاین رسووید که، ها توجه هه عاارت طاق مجوز صووادره در متن 2از جمع این 

ستان یا هازپرس، اجازه ی تکمیل  ست که داد شهود ا سد تکلیف مقرره در ماده، مرهول هه جرایم غیرم نظر می ر

تحقیقات را ها صدور دستورها و مجوزهای الزس هه ضاهطان دادگستری داده است اما هه نظر می رسد که می توان 

ست شهود نین قاهل اعمام دان شخاص، آن را در مورد جرایم م سی ا ضاهطان هاید از هازر شهود نین،  . در جرایم م

  .(18٥-184: 1396)امیدی، اشیاء یا مکانهای غیرمرتاط ها موضوع خودداری کنند

شرل مهم تکلیفی که در ماده ی  شد که آن جرس از  ٥٧همچنین،  ست آن می ها شده ا ضاهطان گذارده  هر دوش 

سایش عمومی جا شد که امنیت و آ شی زاده اهری، ،معه را تهدید کندجرایم مهمی ها سلیمی و هخ (1393 :6٧) .

تکلیف ضاهطان هه هنگاس هرخورد ها آن جرایم، ضمن تفتیش و هازرسی درخصوص جرس حاضر، ها توجه هه آن 

که جرس مذکور ظاهراً قاالً اتفاق افتاده و مشهود نیست، صرفاصرفاً حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه است و هاید 

 اتب را هه مرجع قضایی صالح، گنارش کنند و مطاهق دستوری که او صادر میکند عمل نمایند.هالفاصله مر

مقرره ی دیگر، درخصوووص تکالیف و وظایف متفرقه ی ضوواهطان درخصوووص حفظ آثار و ادله ی جرایم، آن 

نه دیده قرار اسووت که، ایشووان، نمی توانند هنینه های ناشووی از حفظ این آثار و ادله را هر دوش و هر هازوان ه

تحمیل هنینه های ناشی از انجاس وظایف ضاهطان نسات هه کشف » در این راهطه هیان می دارد: 62دهند. ماده ی 

شدن  سایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی  شنا جرس، حفظ آثار و عالئم و جمع آوری ادله ی وقوع جرس، 

و در هراهر تهدیدات، اهالغ اوراق و اجرای تصوومیمات متهم، دسووتگیری وی، حمایت از هنه دیده و خانواده ی ا

 «.قضایی تحت هر عنوان هر هنه دیده ممنوع است

این ماده از نوآوریهای قانونگذار در قانون جدید است که در قانون ساهق وجود نداشت. منتها ایراد و اشکالی که 

ای تخطی و تخلف از مفاد و حکم این هر این ماده وارد اسووت و هه چشووم می آید، این اسووت که قانونگذار، هر

توان تحمیل می ماده، ضمانت اجرای خاصی پیش هینی ننموده است. هر چند مطاهق اصوم کلی مسئولیت مدنی،

ضامن قرار دادکننده صی نه در ماده و نه در ماده  ،ی ناروای هنینه را  ضمانت اجرای کیفری خا اما ها این حام 

 .تر می گشتشد، مقرره، کامل پیش هینی نشده که اگر می 63ی 

 

 هازپرس و وظایف آن در راستای حفظ آثار و ادله ی جرس از امحا و اخفا در قانون جدید -6-2

ی دادسووتان ها معاون، دادیار و کارمندان اداری یک راهطه طولی اسووت. لیکن در سوولسووله مراتب دادسوورا، راهطه

نهاد انجاس وظیفه می نماید. دادسووتان در مقاس مدعی العموس و هازپرس هه عنوان یک مقاس نسوواتاً مسووتقل در این 

شود،نماینده سوب می  صل قانونی هودن تعقیب، ملنس  ی جامعه که خود یکی از طرفین تعقیب دعوی مح طاق ا

هه تعقیب دعوای عمومی تا حصوم نتیجه است. حتی اصوالً حق اعتراض هه آرای صادره را نین دارد. اما هازپرس 



 

14٥1 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
هشتم
 ،

مرداد
1401

 
صالح، مرجع حل  در کمام صوالً دادگاه  ستان ا هی طرفی هه انجاس وظیفه پرداخته و در موارد اختالف نظر ها داد

  (.46: 1390)خالقی، اختالف آنها خواهد هود

درخصووووص حفظ آثار و ادله ی جرس از اخفا و امحا، در قانون جدید، تکالیفی چند هر دوش هازپرس گذارده 

 .موارد خواهیم پرداخت شده که هه تحلیل و ارزیاهی این

تعقیب که وظیفه دادستان است، یکی از جلوه های مهم تحقق  مقاساستقالم مقاس تحقیق که هازپرس می هاشد از  

 . دادرسی عادالنه و از مظاهر اصل هی طرفی در دادرسی کیفری است

متهم خواهد شد.  وحدت مقاس تحقیق و تعقیب، و اعطای اختیارات هه شخا واحد هاعث تضییع حقوق دفاعی

چرا که دادسووتان هه عنوان نماینده جامعه طرف دعوای کیفری محسوووب می شووود و تعقیب متهم را عهده دار 

صف هی طرفی، امر تحقیق و جمع آوری  صی نمی تواند هه دلیل فقدان و شخ شد که چنین  شن می ها ست. رو ا

ی که تحقیقات مقدماتی هر عهده دادسووراسووت، در ادله، له و یا علیه متهم را انجاس دهد. لذا، در نظاس های حقوق

شت موقت و توزیع پرونده را نین از دادستان سلب و آن  جهت تفکیک مقاس تعقیب از تحقیق، صدور قرار هازدا

را هه هازپرس سووپرده اند. همچنین جمع آوری ادله و گرفتن تصوومیم نهایی نین از وظایف هازپرس اسووت ونه 

قانون جدید درخصووووص تعریف تحقیقات مقدماتی مقرر می  90. ماده (90: 1389)فتحی و دهقانی، دادسوووتان

ضایی، هرای »کند:  سوی هازپرس یا دیگر مقامات ق ست که از  تحقیقات مقدماتی، مجموعه ی اقدامات قانونی ا

آوری ادله ی وقوع جرس، شووناسووایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شوودن متهم حفظ آثار و عالئم و جمع

 «.نجاس می شودا

هدف از انجاس تحقیقات مقدماتی، حفظ آثار و عالئم و جمع آوری ادله ی وقوع جرس، شوووناسوووایی، یافتن و 

جلوگیری از فرار یا مخفی شوودن متهم اسووت. هه همین جهت، این مرحله از دادرسووی کیفری، یکی از مراحل 

س ست. علت اهمیت این مرحله نین آن ا سیدگی ا ساس و مهم فرآیند ر ت که، هه لحاظ زمانی، معموالً مدت ح

زمان زیادی از تاریخ وقوع جرس تا شروع تحقیقات نگذشته و احتمام این که ادله و آثار جرس از هین نرفته هاشد، 

زیاد اسووت. از این رو انجاس تحقیقات در این مرحله، تاثیر زیادی در حفظ و جمع آوری ادله و تشووکیل پرونده 

 . (44: 1390)خالقی، دگی در دادگاه داردای جامع و کامل جهت رسی

ند که: 92ماده  حاً مقرر می ک یه» قانون جدید نین صوووری قدماتی کل قات م هازپرس تحقی ی جرایم هر عهده ی 

هاشد، می 1381قانون تشکیل، اصالحی سام  3ی ماده« و»هینی شده در شق ی پیشاین ماده، همان مقرره«.است

گاه کیفری استان هه دادگاه کیفری یک، تغییر ناس داده و مینان صالحیت این دادگاه منتها هاید توجه داشت که داد

 (.2٥: 1393)گلدوست جویااری، در رسیدگی هه جرایم، افنایش پیدا کرده است

ها عنایت هه صوودر این ماده هاید گفت که، تحقیقات مقدماتی کلیه ی جرایم اعم از این که در صووالحیت دادگاه 

ضوع ماده ی  ...کیفری یا دو و ست. ها این حام در غیر جرایم مو شد، هر عهده ی هازپرس ا صورت  302ها در 

ست شده ا ست که هرای هازپرس تعیین  ستان نین دارای تماس وظایف و اختیاراتی ا صره. ناودن هازپرس، داد ی تا

در »این تاصووره:  سوواهقه هوده اسووت. مطاهقی مهم اسووت که در قانون سوواهقه هم هیحاوی یک نکته 92ی ماده

صورت عدس حضور هازپرس یا معذور هودن وی از انجاس وظیفه و عدس دسترسی هه هازپرس دیگر، در آن دادسرا 

این قانون، دادرس دادگاه هه تقاضووای دادگاه و تعیین رئیس حوزه ی قضووایی،  302ی در جرایم موضوووع ماده

از آنجا که مقاس هازپرسووی، یک  «.ت، انجاس می دهدی هازپرس را فقط تا زمانی که این وضووعیت هاقی اسوووظیفه

صالحیت عاس هرای انجاس تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرایم را دارد. از سویی دیگر، گفته آمد که، مقاس 
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ستان که هی شود، هازپرس هیطرف ناوده و در مقاس مدعیداد سوب می  طرفانه هه العموس یکی از طرفین دعوا مح

ی پردازد. هدین سان هرخالف دادستان، این مقاس می تواند، تحقیقات مقدماتی کلیه ی جرایم را انجاس تحقیقات م

 در اختیار هگیرد.

 

 قانون آیین دادرسی کیفری 1٥3ماده  -6-3

سازمان مقامات و مأموران وزارتخانه شرکتها،  سات دولتی،  س سات یا نهادهای عمومی ها، مؤ س های دولتی، مؤ

ها و مؤسووسووات مالی و های نظامی و انتظامی، هانکهای واهسووته هه آنها، سووازمانو شوورکت غیردولتی و نهادها

ستگاه سمی و د سناد ر سااب، ادله و اعتااری، دفاتر ا ست مکلفند ا ستلنس ذکر ناس ا شموم قانون هر آنها م هایی که 

ها هرای تحقیق امر کیفری الزس اطالعات راجع هه جرس و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه هه آن

سری و هه سناد  سترس آنان قرار دهند، مگر در مورد ا ضایی در د ست مرجع ق ست، هه درخوا سری که این ا کلی 

صورتی شد. متخلف از این ماده، در  ضاییه ها ست هاید ها موافقت رئیس قوه ق صی درخوا که عمل وی هرای خال

ماه تا د هه انفصووام موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سووهمتهم از محاکمه و محکومیت نااشوود، حسووب مور

 .شودسام محکوس مییک

تواند اختیار خود کلی سری مرهول هه نیروهای مسلح رئیس قوه قضاییه میدر خصوص اسناد سری و هه -تاصره 

 .را هه رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض کند

 

 کیفریقانون آیین دادرسی  1٥4ماده  -6-4

شخا دیگری  شف جرس مرهول را هه وکیل خود یا  سااب و ادله مؤثر در ک سناد، مدارک، ا شته، ا هرگاه متهم، نو

سپارد، هازپرس می ستنکاف ه صورت ا سی کند. در شخا هرر ضور وکیل یا آن  سب مورد، در ح تواند آنها را ح

صی مته ستنکف هه مجازات مقرر هرای خال شخاص مذکور از ارائه آنها، م شود، اما در م از محاکمه محکوس میا

دهند. نوشته، کننده ارائه میکه این اشخاص عذر موجه داشته هاشند، ادله خود را هه مقاس قضایی رسیدگیصورتی

 .اسناد و مدارک غیرمرتاط ها جرس نااید مطالاه و مورد هررسی قرار گیرد

و یا آثاری که مثات و داللت هر وقوع جرس می کند،  در قانون مجازات اسووالمی و دیگر قوانین اخفا و امحای ادله

عنوانی مجرمانه شناخته شده است و هرای مرتکب این جرس مجازات معین شده است. هر گونه اخفا و یا امحایی، 

دارای مجازات های مشووخا شووده در قانون نیسووت، هلکه اخفا و یا امحایی جرس انگاری گشووته که هه دسووتگاه 

کند و هدف مرتکب آن خالصوووی مجرس اصووولی از محاکمه یا قیب متهم مسووواعدت میعدالت قضوووایی، در تع

 .محکومیت است
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 نتیجه

عمدتاً جرایمی در دسووتور کار مجرمین قرار می گیرند که دسووتگاه عدالت کیفری در کشووف آن متعذر و متعسوور 

نین ریشووه در ماهیت و هاشوود. عدس کشووف اعمام مجرمانه، گاهی ریشووه در تفکر و مهارت مرتکب دارد و گاهی 

 :کاری جرس است هه این شرح استمواردی که در آنها پنهان عناصر تشکیل دهنده ی جرس ارتکاهی)طایعت جرس(.

سناد دولتی -اخفای ادله جرس سد -اخفای ا سان -اخفای طفل -اخفای زندانی -اخفای ج سو اخفای  -اخفای جا

جرایم ماتنی ، خصوصاین در  تاکید اصلی این نوشتار .سمام مسروقه و اخفای ماهیت واقعی عواید حاصل از جر

  هوده است. هر اخفای ادله جرسکاری هر پنهان

در قانون مجازات اسووالمی و دیگر قوانین اخفا و امحای ادله و یا آثاری که مثات و داللت هر وقوع جرس می کند، 

ن شده است. هرگونه اخفا و یا امحایی، عنوانی مجرمانه شناخته شده است و هرای مرتکب این جرس مجازات معی

شده در قانون نیست، هلکه اخفا و یا امحایی جرس انگاری گشته که هه دستگاه عدالت  دارای مجازاتهای مشخا 

قضووایی، در تعقیب متهم مسوواعدت می کند و هدف مرتکب آن خالصووی مجرس اصوولی از محاکمه یا محکومیت 

  است.
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 هعامن

 ( فرهنگ معاصر عرهی هه فارسی، تهران، نشرنی.  1383آذرنوش، آذرتاش ،) 

 ( فرهنگ اصطالحات حقوق کیفری، تهران، نشر آریان.1382ایمانی، عااس ،) 

 ( آیین دادرسی کیفری، مرکن پژوهش های شهر دانش.1390خالقی، علی ،) 

 ( فرهنگ حقوقی مجد، تهران، انتشارات مجد.138٥رفیعی، محمدتقی ،) 

 ( شرح قانون مجازات اسالمی، تهران، ققنوس.1389زراعت، عااس ،) 

 ( قانون مجازات اسوالمی در نظم حقوقی کنونی، 1384شوکری، رضوا و سویروس، قادر ،) ،شر تهران ن

 مهاجر.

 ستقالم هازپرس در انجاس تحقیقات مقدماتی و تاثیر آن در 1388دهقانی، علی ) ،فتحی، محمد جواد (، ا

 دادرسی عادالنه، مجله حقوق اسالمی، سام پنجم.

 ( ماانی سیاست مام جمهوری اسالمی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1386قیاسی، جالم الدین ،) 

 ( جرایم علیه عدالت قضایی، تهران، 1381کوشا، جعفر ،).مینان 

 ( 1384گلدوزیان، ایرج؛،) های حقوق جنای عمومی، تهران، مینانهایسته. 

 ( درآمدی هر سیاست جنایی، ترجمه علوووی حسوووین اهرنووودآهادی، تهوووران، 138٥الزرژ، کریستین  ،)

 انتشارات یلدا.

 ( ترمینولوژی حقوق، تهران، گنن دانش.138٧لنگرودی، محمدجعفر ،) 

 ( فرهن138٧معین، محمد ،).گ فارسی، تهران، دانشگاه تهران 

 ( جرایم علیه اشخاص، تهران، مینان.1390میرمحمد صادقی، حسین ،) 

  ،(،زمینه حقوق جنای عمومی، تهران، کتاهخانه گنن دانش.1383) رضانورهها  


