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 چکیده
قانون اساسیی و بخییی    561و  561المللی و اصول در اسناد بین ها کهاصل علنی بودن دادرسی

 هیای اساسیی دادرسیی عاد نیه    ها و شایصهاز جلوهی ،مورد توجه قخار گخفته دیگخقوانین عادی 
رغیم  حال، واقعیت ایین اسیت کیه بیه     با اینشود. تخین تضمینات آن محسوب میاست و از مهم

ها، این اصل در حقوق ایخان بیه شیکل قابیل    شأن و جایگاه انکارناپذیخ اصل علنی بودن دادرسی
های متعددی مواجه شده است و درست همین نیافته و اجخای آن با موانع و چالش قبولی تحقق

سازد. در ایین  ناپذیخ میرا اجتنابدر حقوق ایخان امخ، ضخورت بحث در موانع تحقق اصل مذکور 
تحلیلی به بخرسی بخیی موانع تحقق اصل میذکور از   –زمینه، در مقالۀ حاضخ به روش توصیفی 

و اصیول دادرسییو و موانیع قیانونی     جمله موانع نظخی )مغایخت دادرسی علنی با مبانی حقوقی 
پخدایته شده تا با شناسایی این موانع در نظام حقوقی ایخان و ارائۀ پیشنهادهایی در جهت رفیع  

 آنها، گام مؤثخی در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل بخداشته شود. 
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 نی.ها، دادرسی عاد نه، موانع نظخی، موانع قانواصل علنی بودن دادرسی
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 مقدمه
قیانون اساسیی    561و  561و اصیول   5المللیی در اسیناد بیین   هیا کیه  اصل علنی بودن دادرسیی 
از جمله قانون آیین دادرسی کیفخی مصوب  دیگخو بخیی قوانین عادی  2جمهوری اسالمی ایخان

بیدیل  از اصول بنیادین و اساسی دادرسی است و نقشی وا  و بیمورد توجه قخار گخفته،  53323
 ر تحقق دادرسی عاد نه دارد. د

کننیدۀ یی    توانید تضیمین  ها در صیورتی میی  حال، با اینکه اصل علنی بودن دادرسی با این
اعتنایی بیه ایین   درستی اجخا شود و بیدادرسی شفاف و عدالتی نمایان باشد که در مقام عمل به

شورشیان محیخوم   اصل، شهخوندان را از یکی از حقوق مسلم یود نسیبت بیه دسیتگاه قضیائی ک    
و، اما واقعیت این است که دادرسی علنی در کشور ما در مقام عمل 56: 5313 ،سازد )یالقیمی

های گوناگونی مواجه شده اسیت.  نیافته و اجخای آن با موانع و چالش به شکل قابل قبولی تحقق
المللیی  ظام بیین ها در نرغم شأن و جایگاه انکارناپذیخ اصل علنی بودن دادرسیبه دیگخ سخن، به

حقوق بشخ و حقوق دایلیی کشیورمان، اسیتقخار و تحقیق عینیی ایین اصیل همینیان یکیی از          
های موجود در نظام حقوقی ایخان است و همیین امیخ، ضیخورت بحیث در     ها و دلمشغولیدغدغه

سازد. در این زمینه، بخرسی موانع تحقیق دادرسیی   ناپذیخ میموانع تحقق اصل مذکور را اجتناب
توان صخفاً به حوزۀ تقنیین نسیبت   را نمی این موانعدر حقوق ایخان حکایت از آن دارد که  علنی

توان بیه موانیع نظیخی    نمایاند، اما نمیدا، زیخا اگخچه عمده موانع موجود، در قالب مذکور رخ می
که بخاساس آن دادرسی علنی با مبانی حقوقی و بخیی اصیول دادرسیی مغیایخ دانسیته شیده و      

توجه بود. بخ این اساس، در مقالیۀ حاضیخ بیه تحلییل و     گذارد، بیخ ذهن قضات تأثیخ می جخم ب
ها در حقوق ایخان پخدایته شده تا با شناسایی این بخرسی موانع تحقق اصل علنی بودن دادرسی

موانع از ی  سو و ارائۀ پیشنهادهایی در جهت رفع آنها از سوی دیگخ، بتوان گام مهم و میؤثخی  

                                                           
 6مادۀ  5ی حقوق مدنی و سیاسی، بند المللنیبمیثاق  54مادۀ  5اعالمیۀ جهانی حقوق بشخ، بند  51مادۀ  .5

ۀ اساسنام 61و  62کنوانسیون آمخیکایی حقوق بشخ و مواد  1مادۀ  1بند ، کنوانسیون اروپایی حقوق بشخ
 . اندپخدایتهی به بیان این اصل مهم المللنیبدیوان کیفخی 

و حضور افخاد بالمانع است، مگخ آنکه به  شودیممحاکمات علنی انجام : »داردیمقانون اساسی مقخر  561اصل . 2
تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی یصوصی، طخفین دعوی 

 جخائمرسیدگی به »قانون اساسی نیز مقخر شده است:  561در اصل «. ا کنند که محاکمه علنی نباشدتقاض
. نحوه انتخاب، خدیگیمسیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستخی صورت 
 «. کندیممعین شخایط، ایتیارات هیأت منصفه و تعخیف جخم سیاسی را قانون بخ اساس موازین اسالمی 

محاکمات دادگاه علنی است، مگخ در جخائم قابل گذشت که طخفین یا »دارد: این قانون مقخر می 312. مادۀ 3
شاکی، غیخعلنی بودن محاکمه را دریواست کنند. همینین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قخار 

 کند:غیخعلنی بودن محاکم را در موارد زیخ صادر می
 «.از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع بخای حضور افخاد در جلسات رسیدگی است ظورالف: من
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اگخچیه اصیل   حال، شایان ذکخ است که  های این اصل وا  بخداشت. با اینتحقق آرمان در مسیخ
های مدنی و اداری نیز قابلیت اعمال بخ دادرسی کیفخی، در دادرسیها عالوهعلنی بودن دادرسی

های مذکور نیز محل بحث باشد، رویکخد تواند در دادرسیدارد و موانع مطخوحه در این مقاله می
 وشتار حاضخ، دادرسی کیفخی است.اصلی ن
 

بررسی و ارزیابی مبانی حقوقی و اصول دادرسی مغایر با اصلل علنلی   
 هایدادرسبودن 

هیا، جیای   با اینکه از نظخ حقوقی، تأکید منابع قانونی کشور بیخ لیزوم بخگیزاری علنیی دادرسیی     
هیا و  ی و واقعیی حیق  گذارد، باید پذیخفت که تحقق عینگونه مخالفتی با این اصل باقی نمیهیچ

ها، در درجۀ نخست نیازمند طخح مباحیث  های بشخی و از جمله اصل علنی بودن دادرسیآزادی
نظخی و رفع ابهامات و تعارضات احتمالی آن با بخیی مبانی حقوقی و یا احتما ً بخیی دیگیخ از  

حقیوقی و   شده در مجموعه حقوق بشخ است. بخ این اساس، اهمیت بخرسی مبانیاصول شنایته
هیا تلقیی شیده اسیت، در ایین اسیت کیه بیا         اصول دادرسی که مغایخ اصل علنی بودن دادرسی

اندرکاران امخ که بالش  در عمیل  های ذهنی دسترغم رفع دغدغه، علیارزیابی آنهاشناسایی و 
شیود. در  ازپیش نمایان میآنها نیز تأثیخ یواهد گذاشت، حقانیت و مشخوعیت این اصل نیز بیش

ها و دقت در نظخهای ین زمینه توجه به مباحث مطخوحه در یصوص اصل علنی بودن دادرسیا
مخالفان این اصل بنیادین دادرسی، نشان از آن دارد که به نظخ بخیی حقوقدانان، ایین اصیل از   

 صول دادرسی در مغایخت قخار دارد.ی  سو با بخیی مبانی حقوقی و از دیگخ سو با بعضی از ا
 

بلا بریلی مبلانی     هلا یدادرسرزیابی مغایرت اصل علنی بودن بررسی و ا
 حقوقی

ها با ادعیای مغیایخت ایین اصیل بیا اصیل کخامیت        ها با اصل علنی بودن دادرسیبیشتخ مخالفت
انسانی، لزوم حفظ آبخوی اشخاص و حق بخ حخیم یصوصی مطخح شده است کیه ضیمن طیخح    

 .شودایته مینظخهای ابخازشده در این یصوص، به ارزیابی آن پخد
 

 اصل کرامت انسانی. 1
المللی و قوانین دایلی کشیور،  رغم اهمیت بسیار وا یی که دارد، در اسناد بینکخامت انسانی به

 اند.حال حقوقدانان تعاریف متعددی در این زمینه ارائه کخده تعخیف نشده است. با این
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احتیخام و پیاب بیودن از هیخ نیو        به باور حقوقدانان، کخامت به معنای شأن، شخافت، استحقاق
پستی و آلودگی، یکی از اوصاف ذاتی انسان و از جمله مقومات شأن و شخصییت او دانسیته شیده    

ها به این دلیل گفته شده است که بخگزاری علنی دادرسیو. در این مورد 43: 5312است )امیدی، 
د، مغایخ اصیل کخامیت انسیانی    که ممکن است موجب تحقیخ افخاد گخدد و شأن آنان را متزلزل نمای

بخ حقوقدانان، بخیی قضات نیز بیه ایین امیخ اعتقیاد دارنید و در      و. عالوه61: 5334است )کخیمیان، 
 کنند.عنوان مانعی مهم بخ سخ راه دادرسی علنی مطخح میاظهارنظخهای یود آن را به

 منظور رعایت شیأن ه رسد،زیخا حقوق بشخ بنظخ نمیحال، ایخاد مذکور قابل پذیخش به با این
انسان و به قصد احتخام به کخامت ذاتی او انسان مطخح شده و در بخیی متیون و اسیناد مخبیو ،    

عبیارت دیگیخ،   های انسان ناشی از همین وصف دانسته شیده اسیت. بیه   مجموعه حقوق و آزادی
  .و53: 5312ریشه در کخامت و ارزش وا ی انسانی دارد )هاشمی، « حقوق بشخ»

منیدی شیهخوندان از دادرسیی    ن میان یکی از مقتضیات اصل کخامت انسانی، حق بهخهدر ای
عبارت دیگخ، دادرسی عاد نه فخایندی است که بخ مبنای اصیل کخامیت انسیانی    عاد نه است. به

بخ عدالت و مدار و مبتنیگذاری شده است و رعایت الزامات آن، موجب تحقق رفتاری کخامتپایه
عنیوان یکیی از مصیادیق    هیا نییز بیه   د. بخ این اساس اصل علنی بودن دادرسیی انصاف یواهد بو

بخ اصیل کخامیت   شده، مبتنیدادرسی عاد نه از این قاعدۀ کلی مستثنا نبوده و بخیالف نظخ ارائه
انسانی و در جهت حمایت از فخد در مقابل قدرت کبخییایی حکومیت شناسیایی شیده اسیت. از      

واقع اگخ اصل اینکه کخامت انسانی مبنای دادرسی عاد نه است، به سوی دیگخ، با در نظخ گخفتن
 عنوان یکی از عناصخ دادرسی عاد نه مغایخ اصل کخامت انسانی بود، بیه ها بهعلنی بودن دادرسی

شید و در  عنوان در ردیف اصول دادرسی عاد نه قخار نگخفته و محور و مبنای آن تلقی نمی هیچ
 گخفت. حقوق دایلی کشورها نیز تا این اندازه مورد توجه و احتخام قخار نمیالمللی و اسناد بین

 

 . اصل لزوم حفظ حرمت و آبروی اشخاص2
ها، ادعای مغیایخت آن بیا اصیل لیزوم     تخین ایخادات وارد بخ اصل علنی بودن دادرسییکی از مهم

مجلیس یبخگیان   حدی جدی بوده است که در حفظ حخمت و آبخوی اشخاص است. این ایخاد به
قانون اساسی نیز به آن تأکید شده و به همین دلیل بخیی از نمایندگان حاضیخ در آن مجلیس،   

 5اند.به مخالفت با این اصل بخیاسته

این ادعا حتی در یصوص دعاوی مطبوعاتی نیز مطخح و ادعا شده است: هخچند علنی بودن 

                                                           
ما ا ن اجازه بدهیم »...  یکی از نمایندگان مجلس یبخگان قانون اساسی در این زمینه اظهار داشته است: .5

)ادارۀ کل « ؟...جمعی در محاکمه شخکت کنند که آبخویش بخود؟ بعداً هم معلوم شود که گناهی نداشته است
 .و5626 :5364امور فخهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، 
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توانید در میوارد   ست، اما این اصل میی ناپذیخ ارسیدگی به جخائم مطبوعاتی امخی مسلم و یدشه
ای کیه آبیخو و حیثییت    تعارض با حق افخاد در یصوص تقاضای رسیدگی غیخعلنیی بیه پخونیده   

 .و63: 5326)اسماعیلی،  داندازد تخصیص بخوراجتماعی آنها را به مخاطخه می
انید و  ه نخفتهرسد معتقدین به امخ مزبور چندان هم بیخاهنظخ میدر مقام ارزیابی این ایخاد به

هیا  طور کلی از پیکخۀ اصل علنی بودن دادرسیتوان این تأثیخ نامطلوب را بهباید پذیخفت که نمی
کنندگان این ایخاد، توجه به مطالیب زییخ   حال در این مورد و در پاسخ به مطخح پاب کخد. با این

 رسد:نظخ می زم به
میذاکخات مجلیس بخرسیی نهیایی قیانون      او ً: در سطور پیشین اشاره شد که ایخاد فیوق در  

حال از نظخ اکثخیت قخیب بیه اتفیاق    اساسی جمهوری اسالمی ایخان نیز مطخح شده است، با این
هیا طیی دو   نمایندگان مجلس مذکور این ایخاد وارد تلقی نشده و بخ اصل علنیی بیودن دادرسیی   

اضیخ در مجلیس میذکور    اصل قانون اساسی تأکید شده است. در این مورد یکی از نماینیدگان ح 
ای علنی شود بخای متهم هتی   فخمودند تناقض یواهد بود و اگخ محاکمه»... بیان داشته است: 

ای دانم کسی که متهم شده، بازپخسی شده و به کالنتخی رفته و پخونیده شود. من نمیحخمت می
و حقیوق  ای حاضیخ شیود و از حیق    بخای او تشکیل شده، اگخ در محاکم عدل و در حضیور عیده  

)ادارۀ کیل امیور   « شیود؟  ییورد و هتی  حخمیت میی    یودش دفا  کند، به حیثیتش لطمه می
 .و5626: 5364فخهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، 

ها از مبنایی دوگانه بخییوردار اسیت. بیه    ثانیاً: باید توجه داشت که اصل علنی بودن دادرسی
بخ اینکه تضمینی مهم بخای حفظ حقیوق  مات، عالوهطور کلی، علنی بودن محاکاین معنی که به

در جهت حمایت از متهم در مقابل قدرت کبخیایی حکومت ایجاد شیده و  »رو متهم است و ازاین
، در عین حال در راستای مصلحت وCroall & Tyler, 1998: 151)« در دادگاه تجلی یافته است
 عمومی جامعه نیز قخار دارد.
که ادعای مغایخت دادرسی علنی با اصل لزوم حفظ حخمیت و آبیخوی   با این وصف روشن است 

هیا و یصوصیاً   دلیل نادیده گخفتن فلسفه و مبنای دوگانۀ اصیل علنیی بیودن دادرسیی    اشخاص، به
ی رأمانند حفظ اعتمیاد و اطمینیان عمیومی، بیا  بیخدن شیأن و اعتبیار        منافع و مصالح اجتماعی 

یی قضایی پاسخگوتقویت ی عمومی مخدم، هایآگاهالعات و صادره، پیشگیخی از جخم با افزایش اط
ی و ییوار رشیوه کاهش اشیتباهات قضیایی و مفاسید اداری ماننید     رفتار قضات، و جلوگیخی از سوء

نگخی و توجه محض به هیکسوو موارد متعدد دیگخ، ادعایی ناموجه است. بخ این اساس، ی نفوذاعمال
 .رسدینمنظخ منافع و مصالح اجتماعی، قابل پذیخش بهمتهم و منافع احتمالی او و غفلت از 

و ایین اییخاد    5بخ اینکه رسیدگی در مخحلیۀ تحقیقیات مقیدماتی غیخعلنیی اسیت     ثالثاً: عالوه
                                                           

صورت محخمانه تحقیقات مقدماتی به»مقخر کخده است:  5332قانون آیین دادرسی کیفخی مصوب  35. مادۀ 5
قات گیخد مگخ در مواردی که قانون به نحو دیگخی مقخر نماید. کلیۀ اشخاصی که در جخیان تحقیصورت می
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باشد، در مخحلۀ رسیدگی در دادگاه نیز، بیه فیخض قبیول اییخاد     حداقل در آن مخحله منتفی می
شیود، حیثییت و آبیخوی    رت علنی بخگزار میصوفوق باید توجه داشت در مواردی که دادرسی به

متهم به فخض حضور افخاد در جلسۀ دادرسی و آن هم در بخابیخ عیدۀ معیدودی از افیخاد جامعیه      
شود و نباید از نظخ دور داشت که از نظخ حقوقی، متهمی کیه وارد فخاینید کیفیخی    دار مییدشه

تشار جخیان محاکمه قبل از قطعیت شود و انگناه فخض میشود تا زمان اثبات مجخمیت او بیمی
انتشیار  »قانون آییین دادرسیی کیفیخی:     313حکم صادره، فاقد وجاهت قانونی یواهد بود. مادۀ 

جخیان رسیدگی و گزارش پخونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هوییت فیخدی ییا    
حکیم قطعیی و   هیا مجیاز اسیت. بییان مفیاد      موقعیت اداری و اجتماعی آنیان نباشید، در رسیانه   

پذیخ است. تخلف از مفاد این میاده در  علیه فقط در موارد مقخر در قانون امکانمشخصات محکوم
 «. حکم افتخاء است

قانونگذار، پیش و بیش از همه، دغدغیۀ حفیظ حخمیت اصیحاب دعیوا را      رابعاً: باید پذیخفت که 
رو جز به همیان انیدازه کیه    ازاین ها تأکید ورزیده است.داشته و با وجود این بخ علنی بودن دادرسی

توان به بهانه حفظ حخمیت اشیخاص، از اجیخای اصیول و نصیوص      قانونگذار استثنا کخده است، نمی
هیا نییز   مستحکم قانونی استنکاف کخد. از سوی دیگخ، نباید از یاد بخد که اصل علنی بودن دادرسی

پوشیی،  کنار منافع غییخ قابیل چشیم    تواند درهمانند بسیاری از تأسیسات و قواعد سایتۀ بشخ، می
حال باید انصیاف داد کیه در    ناپذیخ است. با اینایخاداتی نیز داشته باشد و این مسئله امخی اجتناب

تیخ و  مقام سنجش بین منافع و مضخات و اییخادات احتمیالی ایین اصیل، آنییه وزنیۀ بسییار وزیین        
 های احتمالی آن.ایخادات و چالشتخی دارد، آثار و منافع بسیار این اصل است و نه سنگین
 

 . حق بر حریم یصوصی3
ها بیا حیق بیخ حیخیم یصوصیی، یکیی دیگیخ از اییخادات         ادعای مغایخت بخگزاری علنی دادرسی

نظخان بخ این باورند که چیالش نخسیت اصیل    مطخوحه در زمینۀ مورد بحث است. بخیی صاحب
ه بخ حق بخ حخیم یصوصی است. بخ این ویکم، تأکید فزایندها در قخن بیستعلنی بودن دادرسی

حیخیم  بیخ  ها، در جیدال بیا حیق ارزشیمند دیگیخی بنیام حیق        اساس، اصل علنی بودن دادرسی
تواننید در هیخ   یصوصی قخار دارد. علت این امخ آن است که جدای از بخیی استثنائات، مخدم می

و رأی دادگاه را بخرسیی   دادرسی که بخواهند حضور داشته باشند، در مورد اسناد دادگاه مطالعه
آور کنند، بدون توجه به این مهم که ممکن است موضو  مخبو  به جزئییات یودمیانی ییا شیخم    

نظخ رو گفته شده است که بهازاین .وMclachlin, 2014: 7-8)زندگی طخفین دعوا یا شهود باشد 

                                                                                                                                        
مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسخار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جخم افشای اسخار 

 «. شوندای محکوم میشغلی و حخفه
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مگیان از آن  رسد اشخاص عخفاً در صورت متهم شدن به ارتکاب جیخم، ماییل نیسیتند کیه ه    می
مطلع شوند و اطالعات مخبو  به این زمینه، اعم از اصل اتهیام و موضیو  آن را، جیزو اطالعیات     

بنابخاین، مبنای این اییخاد بیه    .و22: 5311شناسند )یالقی، شخصی و حخیم یصوصی یود می
شیده و امنیی را   گخدد که شناسایی حق بخ حخیم یصوصی، چارچوب حفاظیت این موضو  بخمی

توانند از بازرسی، نظارت و داوری در مورد امور شخصی آورد که در آن میوجود میافخاد بهبخای 
  .و525: 5311زاده، یود آزاد و فارغ باشند )مصطفی

توان بیا توسیل   رسد و نمینظخ نمیدر مقام تحلیل و ارزیابی، ایخادات مذکور چندان موجه به
 ها ایجاد کخد، زیخا:رسیبه آن، مانعی بخ سخ راه اصل علنی بودن داد

او ً: حق بخ حخیم یصوصی در شخایط زندگی عادی اشیخاص شناسیایی شیده و در چنیین     
شخایطی بخ ممنوعیت بازرسی و نظارت بخ زندگی یصوصی و عدم افشیای اسیخار شخصیی آنهیا     

هیای اجتمیاعی و قیوانین    تأکید شده است، لذا در مواردی که افخاد با انجیام جیخم، علییه ارزش   
توانند با ادعای حق بخ حیخیم یصوصیی،   اند و باید محاکمه و مجازات شوند، نمیوجود شوریدهم

که اشاره شد فلسفۀ حقوق جزا و آیین گونهمانع بخگزاری دادرسی علنی شوند. بخ این مبنا، همان
دادرسی کیفخی صخفاً حمایت از اشخاص و حقوق و منافع آنها نیست که با ادعای حق بخ حیخیم  

ها را محدود کخد، شده، بتوان اصل علنی بودن دادرسیعنوان یکی از حقوق شنایتهصی بهیصو
دلیل اینکه از انجام جخم لطمه دیده و تحت تأثیخ قخار گخفته اسیت، حیق دارد   بلکه جامعه نیز به

روند رسیدگی به اتهامات را به نظاره بنشییند و بیا ایین امیخ مصیالح و منیافع موجیود در بطین         
رو دادرسی زمانی عاد نه یواهد بود که بتواند به حفیظ  شود. ازاینعلنی نیز محقق می دادرسی

توانید حیق مطلقیی    توازن میان مصالح جامعه و متهم بپخدازد. بنیابخاین، حیخیم یصوصیی نمیی    
محسوب شود و در نتیجه، تنهیا معییاری کیه مدایلیه در حقیوق بشیخ، از جملیه حفیظ حیخیم          

داند، منافع عمومی است. ارتکیاب جیخم، اقیدامی علییه منیافع      می یصوصی را در مواردی موجه
عنوان اسیتثنایی بیخ   ای، افشای آن بهدلیل دارا بودن چنین ویژگیشود و بهعمومی محسوب می

   .و32: 5313حخیم یصوصی مجاز دانسته شده است )یاکزاد، 
ق طیخفین دعیوا و   ثانیاً: توجه به این نکته حائز اهمیت است کیه دادرسیی علنیی، صیخفاً حی     

یصوص متهم نیست که با دریواست آنان بتوان دادرسی را پشت درهای بسته بخگیزار کیخد،   به
بلکه حق مخدم ی  جامعه نیز است و به همین دلیل جز در دعاوی یصوصی که بیا دریواسیت   

توانید  توان دادرسی را غیخعلنی بخگزار کخد، در سایخ میوارد چنیین دریواسیتی نمیی    طخفین می
 رد قبول مخجع رسیدگی قخار بگیخد.مو

زیخا  صورت غیخعلنی بخگزار شود،تواند بهبخ این اساس، دادگاه حتی با رضایت طخفین دعوا نمی
ای ای بخای حمایت از حقوق شخصی میتهم نیسیت، بلکیه وسییله    علنی بودن دادرسی صخفاً وسیله

 .وBell, 1983: 1302) یز استبخای بهبود کیفیت شهادت و عملکخد قضات و کارمندان دادگاه ن
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صیورت محیدود تعخییف    ثالثاً: نباید فخاموش کخد که استثنائات این اصل بنیادین نادرند و به
که آثیار مفیید محیدود    و قانونگذاران کشورها نیز صخفاً زمانیو Spigelman, 2006: 151)اند شده

خفین دعیوا و عمیوم میخدم    کخدن دادرسی علنی بیشتخ از تأثیخات مفید آن بخ حقوق و منافع طی 
گونیه کیه دییدیم،    نمایند. با این حیال همیان  باشد، اقدام به استقخار استثنا بخ دادرسی علنی می

هیا  مغایخت دادرسی علنی با حق بخ حخیم یصوصی در دایخۀ استثنائات اصل علنی بودن دادرسی
 ر وارد کخد.توان این امخ را در ردیف استثنائات اصل مذکوگنجانده نشده است و نمی

 

با بریلی اصلول    هایدادرسبررسی و ارزیابی مغایرت اصل علنی بودن 
 دادرسی

اصول دادرسی، اصولی است که در جهت تحقق عدالت در دادرسی شناسیایی شیده و رسیمیت    
اند، امخوزه های گوناگون بشخی در طول تاریخ بودهاند. این اصول که حاصل بخیورد اندیشهیافته

هیا  زم شیمخده شیده    های دادرسی بوده و توجه به آنها در کلیۀ رسییدگی نظام معیار مطلوبیت
نظیخان، اصیل   است. در این میان در یصوص بحث حاضخ، از دیدگاه بخیی حقوقدانان و صیاحب 

تخین اصول دادرسی، مغایخ بخیی دیگخ از اصول مهم عنوان یکی از مهمها بهعلنی بودن دادرسی
 قاضی است. طخفیئت، اصل استقالل قاضی و اصل بیدادرسی از جمله اصل بخا

 

 . اصل برائت1
های حقوقی است که در جهیت تضیمین   شده در نظامتخین اصول شنایتهاصل بخائت، از بنیادی

ویژه حقوق دفاعی آنان به رسمیت شنایته شده و در اسناد حقوق و آزادهای اساسی اشخاص به
 مورد تأکید قخار گخفته است.  5دایلی کشورها المللی مخبو  به حقوق بشخ و حقوقبین

این اصل هم از جنبۀ تقنین و هم در عخصۀ قضا آثار و مقتضیاتی دارد. در بعد تقنین، اصیل  
بخائت مقتضی آن است که هیچ عملی جخم محسیوب نشیود، مگیخ اینکیه قانونگیذار آن را جیخم       

انید  بخیی حقوقدانان تیخجیح داده  شنایته و بخ آن مجازات تعیین کخده باشد. در عخصۀ قضا، که
جای اصل بخائت سخن بگوینید و اصیطالح ایییخ را محیدود بیه مخحلیۀ       در آن از فخض بخائت به

عنوان متهم در ی  دعوای عمومی تقنین کنند، اصل مذکور مقتضی آن است که شخصی که به
یته شیود  گنیاه شینا  تحت تعقیب قخار گخفته است، تا زمان صدور حکم قطعیی محکومییت، بیی   

 .و53: 5311)یالقی، 

                                                           
کس از نظخ قانون مجخم اصل بخائت است و هیچ»دارد: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایخان مقخر می 32اصل  .5

  «.ر دادگاه صالح ثابت گخددشود مگخ اینکه جخم او دشنایته نمی
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توانید  بخ این اساس گفته شده است کیه اصیل دادرسیی علنیی در تقابیل بیا اصیل بخائیت میی         
ویژه با در نظیخ گیخفتن اینکیه دادرسیی علنیی بیشیتخ از       و، به222: 5331ساز باشد )قخبانی، مسئله

ی حقوقیدانان )انصیاری،   شود. در این زمینه، به باور بخیها در دادگاه محقق میطخیق حضور رسانه
ها به دو صورت ممکن است اصل بخائت را نقض کنند: ایخاد اتهام و پیشیداوری.  و رسانه221: 5331

 جخ شوند.این دو امخ ممکن است همزمان یا جدا از هم رخ دهند و به محاکمه مطبوعاتی افخاد من
بخرسیی و حکیم    همینین گفته شده است که انتشار تصویخ کسیی کیه هنیوز د ییل اتهیام او     

عنوان متهم، بخیالف مقتضای اصیل بخائیت   محکومیت وی صادر و قطعی نشده است و معخفی او به
 .و21: 5311گیخی فخض مجخمیت او در اذهان افخاد جامعه یواهد شد )یالقی، بوده و سبب شکل

 در مقام ارزیابی مغایخت ادعایی مذکور، اگخچه باید پیذیخفت کیه اییخاد مطخوحیه تیا حیدود      
دهندۀ این مطلب است که بیشتخ زیادی واقعیت دارد، با این حال، دقت در نظخهای مذکور نشان

ها و احتمال پیشداوری آنها و همینین انتشار ایخادها در این زمینه مخبو  به فخض حضور رسانه
دلیل قادر نبودن مخدم به تشیخیص میتهم از مجیخم و بیاقی     تصویخ و هویت متهمان است که به

ن انگ مجخمیت فخد در اذهان مخدم مطخح شده است. در این یصوص شایان ذکیخ اسیت از   ماند
دلییل تأکیید میادۀ    دلیل غیخعلنی بودن مخحلۀ تحقیقات مقدماتی و از سوی دیگخ بیه ی  سو به

قانون آیین دادرسیی کیفیخی بیه ممنوعییت انتشیار جخییان رسییدگی و گیزارش پخونیده           313
ات شاکی و هویت فخدی یا موقعییت اداری و اجتمیاعی آنیان    که متضمن بیان مشخصدرصورتی

دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظیم عمیومی   که به عللی از قبیل یدشهباشد مگخ درصورتی
جامعه ضخورت یابد که البته در این موارد نیز بخ لزوم دریواست دادستان کل کشیور و موافقیت   

ۀ مذکورو و همینین اشاره بیه ممنوعییت هیخ    ماد 2رئیس قوۀ قضاییه تأکید شده است )تبصخۀ 
مادۀ مذکورو تا حیدود   5گونه عکسبخداری یا تصویخبخداری یا ضبط صدا از جلسۀ دادگاه )تبصخۀ 

 شود. های ابخازی مختفع میزیادی نگخانی
ییا  « مجیخم »عنیوان  هیا، میتهم را بیه   همینین باید توجیه داشیت کیه قیخار نیسیت رسیانه      

عالوه اگخ قیخار  کنند و بهعنوان متهم معخفی مید، بلکه صخفاً وی را بهمعخفی کنن« علیهمحکوم»
بود اطال  عمومی مخدم از متهم بودن شخص، اصل بخائت را نقض کند، علنی بودن دادرسی نیز 
معنا نداشت  کما اینکه یکی از الزامات علنی بودن دادرسی نیز این است کیه اطالعیات اصیحاب    

عالوه جیدای از اینکیه   به .و513: 5333آباد، م قخار گیخد )مخادی حسندعوا در ایتیار عموم مخد
واقیع تشیخیص   داوری در مورد اشخاص را ندارند، اگیخ بیه  مورد و پیشزنی بیها حق اتهامرسانه

سیازی شایسیته و   توان این نقیصه را با فخهنیگ متهم از مجخم بخای افخاد عادی دشوار است، می
نحو بایسته مختفع کیخد و بیدیهی اسیت کیه نبایید      اجتماعی مخدم بهافزایش اطالعات حقوقی و 
ها تلقیی  هایی شبیه به آن را موجبی بخای بخگزاری غیخعلنی دادرسیوجود این دغدغه و دغدغه

کخد. از طخف دیگخ، در هخ حال باید پذیخفت که اصل بخائت تا مخحله قطعیت حکم جاری اسیت  
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عنیوان یکیی از تبعیات محکومییت اشیخاص      ومیت فخد بیه رسد اطال  مخدم از محکنظخ میو به
 .تواند امخی مغایخ اصل بخائت تلقی شودنمی
 

 اصل استقالل قاضی .2
 بیخ منظور از استقالل قضایی این است که دادرسان در صدور رأی، تنها قانون و وجدان را حاکم 

ن نداشته باشند؛ از هیچ های دیگخااعمال یود قخار دهند و توجهی به دستورها، نظخها و یواسته
مانع و رادعی نهخاسند و بیم انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییخ محل یدمت و موقعیت شغلی به 

 .و551: 5331یود راه ندهند )شاملو و محمدی، 

و Bhardwaj, 2012: 77)« ای بسیار اساسی بخای حاکمیت قانون اسیت استقالل قضایی مشخصه»
 .وAllen & Thompson, 2005: 183-184) تا به کار قضات اعتماد کننددهد و به مخدم اطمینان می

ها، بیم و، با بخگزاری علنی دادرسی21: 5311با این حال، به باور بخیی حقوقدانان )یالقی،  
 رود که فشار افکار عمومی سبب یخوج مقامات قضایی از طخیق استقالل شود. آن می
این مسیئله اسیتوار اسیت کیه بخاسیاس اصیل اسیتقالل        رسد مبنای این اعتقاد بخ نظخ میبه

غیخاز موازین حقوقی و تشخیص قاضیی در تصیمیمات وی یلیل    هخ چیزی یا کسی به»قضایی، 
وارد کند، استقالل قضایی را نقض و در نتیجیه اجیخای عیدالت در دادگیاه، صییانت از حقیوق و       

ل قضیایی اسیت، محقیق    های شهخوندان و تحقق حکومیت قیانون کیه از اهیداف اسیتقال     آزادی
 .و4-1: 5333)امیخی و ویژه، « گخددنمی

عنیوان یکیی از لیوازم    در پاسخ به ادعای مذکور شایان ذکخ است که اصل استقالل قضیایی بیه  
مثابۀ یکیی دیگیخ از ابزارهیای    ها بهتواند در تعارض با اصل علنی بودن دادرسیقضاوت عاد نه نمی

دهد کیه مبنیای اصیلی طیخح     زیخا تأمل در د یل فوق نشان می دادرسی عاد نه قخار داشته باشد؛
تواند استقالل و آزادی عمل قاضیی را  ایخاد مذکور، بیم تأثیخگذاری و دیالت در امخ قضاست که می

سلب کند و این در حالی است که بخیالف هییأت منصیفه کیه بیا دیالیت در امیخ قضیا از طخییق         
ند تا حدی استقالل امخ قضا را تحت تأثیخ یود قخار دهید و  توااظهارنظخ در یصوص اتهام وارده می

گیخی آزادانه و مستقل با مشکل مواجه کنید، آنییه در دادرسیی علنیی اتفیاق      قاضی را در تصمیم
رو، حفظ اسیتقالل قاضیی بیا    افتد، صخفاً نظارت بخ امخ قضاست و نه مدایله در حوزۀ قضا. ازاینمی

تی ندارد، بلکه نظارت بیخ عملکیخد قضیایی در جهیت اطمینیان از      اعمال نظارت بخ عملکخد او منافا
نمایید. از سیوی   ناپیذیخ میی  تخین هدف امخ قضیا اجتنیاب  عنوان اساسیتحقق عدالت در دادرسی به

دیگخ، این واقعیت را نباید از نظخ دور داشت که بخیالف نظخ معتقدین به مغیایخت موضیو  بحیث،    
نظارت تیزبین افکار اصل استقالل قضایی است،زیخا از طخیق دادرسی علنی از سازوکارهای تضمین 

 عمومی بخ جخیان محاکمه، امکان فشار، نفوذ و دیالت در فخایند محاکمه به حداقل یواهد رسید.
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 ی قاضی طرفیباصل . 3
طخفی، حالت یا وضعیت ذهنی و روانی است که مبین ی  قاعدۀ ایالقی است. از سوی دیگخ، بی

طخفی، حسب میورد،  طخفی صخفاً یصوصیت شخصی قاضی نیست، بلکه بیرایج، بیبخیالف باور 
وصف سایتار دادرسی، رفتار و گفتار و ذهن و فکخ و یا وضعیت ظیاهخی کلییۀ اجیزای سیسیتم     

جز اصحاب دعوی یا وکالی آنیان کیه حیق ییا تکلییف      عبارت دیگخ، بهدادرسی کیفخی است. به
طیخف  یا موکل یود را دارند، کلیۀ اجزای دادرسی بایید بیی  جانبداری و طخفداری از حقوق یود 

 .و32: 5313باشند )ناجی زواره، 
طخفی قاضی، به نظیخ بخییی حقوقیدانان،    دلیل یصوصیات و عناصخ اصل بیدر این زمینه به

طخفی دادرس اثخ وارونیه داشیته باشید و او را از مسییخ     علنی بودن رسیدگی ممکن است در بی
نفیوذ، از جخییان   د، زیخا با علنی شدن جخیان محاکمه، افکیار ییا اشیخاص ذی   طخفی یارج کنبی

بخانگیز یا طور مستقیم یا غیخمستقیم با اظهارنظخ گاه عامیانه یا احساساتدادرسی آگاه شده و به
طخفیی دادرس را در رسییدگی و صیدور    القاکنندۀ یود، یواسته یا نایواسته موجبات نقض بیی 

   .و12-13: 5311ناجی زواره، کنند )حکم فخاهم می
در این یصوص شایان ذکخ است که ایخاد مذکور ایخاد صخفاً احتمیالی اسیت و تحقیق آن در    

شود تا حد زیادی بعید یا حداقل ضیعیف  صورت علنی بخگزار میبسیاری از موارد که دادرسی به
ارات غیخمسیئو نه و  توان با سازوکارهای مناسب، از اظهی رسد و به فخض وجود نیز مینظخ میبه

عمل آورد. از سوی دیگخ، این نکتیه را نبایید از نظیخ    نفوذان در این زمینه ممانعت بهناموجه ذی
دور داشت که اتفاقاً با تحقق دادرسی علنی، عملکخد و تصمیمات قضات در معخض افکار عمومی 

طخفیی  طخییق بیی  گیخد و همین امخ، دادرسان را مجبیور بیه عمیل در    و نظارت مخدمی قخار می
ویژه در جخائم دارای جنبۀ عمومی یا در جخائم علیه حکومت، چون این احتمال وجود کند. بهمی

دارد که حقوق متهم با حقوق عمومی یا منافع حکومت در تقابل افتد، ممکین اسیت بیا نادییده     
خفیی  طگخفتن حقوق متهم به جهت تأمین منافع عمومی یا منافع حکومت، دادرسی از مسیخ بی
عنیوان  یارج شود و جنبۀ سخکوب و انتقام به یود گیخد. به این سبب است که دادرسی علنی به

تواند رخ نمایان کند و با تحقق بخشییدن بیه نقیش    طخفی قاضی مییکی از ابزارهای تضمین بی
 ها را تا حد ممکن کاهش دهد.غدغهبانی قضایی از سوی مخدم و مطبوعات، این ددید

 

 هایدادرسی تحقق اصل علنی بودن موانع قانون

بخ موانع نظخی که در سطور پیشین به آن پخدایته شد، بخیی دیگخ از موانع وجود دارند که عالوه
دلیل جامع نبودن، توان آنها را موانع قانونی نام نهاد. منظور از موانع قانونی، موانعی است که بهمی

 اند.وجود آمدهها بهودن دادرسیبه اصل علنی بشفاف نبودن، ابهام یا نقص در قوانین مخبو  
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 هایدادرس. تعریف حداقلی از اصل علنی بودن 1

در مقام تعخیف اصیل علنیی بیودن     5332قانون آیین دادرسی کیفخی مصوب  312تبصخۀ مادۀ 
حضیور افیخاد در جلسیات    دادرسی منظور از علنی بودن محاکمه را به عیدم ایجیاد میانع بیخای     

اصیل علنیی بیودن دادرسیی، مفهیومی      رسیدگی محدود سایته است. این در حیالی اسیت کیه    
هیأت دادرسیی علنیی بیا فقیدان حتیی      رو، تخکیبی و قابل تجزیه به عناصخ مختلف است و ازاین

رو نازایی  .و251: 5331 ،کنید )قخبیانی  یکی از اجزا و الزامات آن، دیگخ به این مفهوم د لت نمی
ویژگی علنی بودن دادرسی با فهخستی از مقتضیات احاطه شده که طی آن دادرسی علنی قابیل  

فخاینید  »المللیی، دو مخحلیۀ   در ایین زمینیه در اسیناد بیین     (White, 1999: 38).تحقیق اسیت   
از همدیگخ تفکی  شده است که مخحلۀ علنی بودن فخایند رسیدگی « اعالن حکم»و « رسیدگی

ی حضوری و تضمین الزامات آن از ی  سو، حضیور میخدم در فخاینید دادرسیی و     نیازمند دادرس
در فخاینید دادرسیی    هیا رسیانه و همینین حضور مطبوعات و  5تضمین الزامات آن از سوی دیگخ

جزء مهمی از دادرسی علنی، مفهوم مشخصیی   عنوانبهاست. علنی بودن مخحلۀ اعالم حکم نیز 
 .   طلبدیمدارد و الزامات یاص یود را 

هیای علنیی بیودن فخاینید     عنوان یکیی از مؤلفیه  با این توضیح، در مورد دادرسی حضوری به
هیای کیفیخی یی  و    دادگاه لزوم دعوت طخفین دعوا و وکالی آنان به جلسۀ رسیدگیرسیدگی، 

های تجدیدنظخ استان و همینین دییوان عیالی کشیور نییز     و در دادگاه بینی شدهمورد پیش دو
 2زاری حضوری دادرسی البته با رعایت شخایط مقخر در قانون وجود یواهد داشت.امکان بخگ
های اصیل  عنوان یکی دیگخ از مؤلفهحال، در مورد حضور مخدم در فخایند رسیدگی به با این

ها شایان ذکخ است با اینکه این امخ در قانون اساسی و قانون آیین دادرسیی  علنی بودن دادرسی
، اما در یصوص الزامات حضور مخدم در فخاینید دادرسیی بیا    3ینی شده استبکیفخی ایخان پیش

 وضعیت قابل قبولی مواجه نیستیم، زیخا:
او ً: بخیی از الزامات حضور مخدم در فخایند دادرسی مورد توجه نظیام حقیوقی اییخان قیخار     

اسیناد و  ، مقخرۀ یاصی که امکان دستخسی عمومی بیه  نگخفته است؛ به این معنی که از ی  سو
دسیتورالعمل حفاظیت از اسیناد و    »را در ایخان مجاز بشمارد، تصویب نشیده و   هاپخوندهمدارب 

به تصویب رئییس قیوۀ قضیاییه     2/1/5311نیز که در تاریخ « ی قضاییهاپخوندهاطالعات و ادله 
رسیده است، صخفاً اصحاب دعوا، وکال و کارشناسان را تحت شخایط و ضیوابط ییاص، مجیاز بیه     

                                                           
ها، دستخسی عمومی قابلیت دستخسی همگانی به دادگاه، دادرسی شفاهی، دستخسی عمومی به اسناد و مدارب پخونده .5

 .اندها از جمله الزامات مهم دادرسی علنیو مستدل و مستند بودن تصمیمات و اقدامات دادگاه هادادگاهبه آرای 
 .5332قانون آیین دادرسی کیفخی مصوب  346و  341، 342. مواد 2
 .5332قانون آیین دادرسی کیفخی مصوب  312قانون اساسی و تبصخۀ مادۀ  561. اصل 3



 8819...   هایدادرسموانع تحقق اصل علنی بودن تأملی در 

نییز، بیا وجیود     هیا دادگاه. از سوی دیگخ، در مورد دستخسی به آرای داندیمتخسی به پخونده دس
از سیوی قیوۀ    افتیه یانجیام و اقدامات مناسیب   5ۀ پنجم توسعهسالپنجتکلیف صخیح قانون بخنامۀ 
قانون انتشار و دستخسیی آزاد بیه اطالعیات، در عمیل،     ضمنی  دیتأکقضاییه و همینین با وجود 

 .دینمایمبه آراء قضایی در ایخان دشوار دستخسی 
ثانیاً: با اینکه بخیی الزامات حضور مخدم در فخاینید دادرسیی ماننید دستخسیی همگیانی بیه       

مورد شناسایی و تأکید  3مستدل و مستند بودن تصمیمات و اقدامات و 2دادگاه، دادرسی شفاهی
د از جملیه عیدم   هیای موجیو  تأکید قخار گخفته است، در ایین یصیوص نییز مشیکالت و چیالش     

هیا و غلبیۀ   رسانی عمومی در یصوص زمان و مکان محاکمات و محدودیت فضیای دادگیاه  اطال 
و همینین عدم توجیه مطلیوب   هاعملی دادرسی کتبی بخ دادرسی شفاهی در رویۀ اغلب دادگاه

 .الشعا  یود قخار داده استها، تحقق واقعی دادرسی علنی را تحتتصمیمات و اقدامات دادگاه
هیای علنیی بیودن    یکی دیگیخ از جلیوه   عنوانها در فخایند دادرسی بهدر یصوص حضور رسانه

فخایند دادرسی نیز باید گفت که با وجود پذیخش این امیخ در حقیوق اییخان، امکیان صیدابخداری و      
 تختیببینی نشده و بدینتبع آن انتشار جخیان رسیدگی در رادیو و تلویزیون پیشتصویخبخداری و به

توان جخیان دادرسی را منتشخ کخد که این وضعیت چندان بیا  در ایخان صخفاً از طخیق مطبوعات می
المللی منطبق نیست. همینین جز در موارد بسیار استثنایی، انتشار جخیان رسیدگی معیارهای بین

 4نباید متضمن بیان مشخصات یا موقعیت اداری و اجتماعی طخفین دعوا باشد.
ای به ایین مهیم   صوص مخحلۀ اعالن علنی حکم، با اینکه قانون اساسی اشارهدر نهایت در ی

حال در ایین   با این 1نکخده، این امخ در قانون آیین دادرسی کیفخی مورد تأکید قخار گخفته است.
توان به محدود کخدن اعالن علنی حکیم  هایی وجود دارد که از جملۀ آنها مییصوص نیز چالش

و عدم شناسایی آن در رابطه بیا سیایخ محیاکم کیفیخی و همینیین      « ی دوهای کیفخدادگاه»به 
محدود کخدن شیوۀ اعالن علنی حکم به قخائت آن در جلسۀ دادگاه که امکان انتشار عمیومی آرا  

   6سازد، اشاره کخد.را منتفی می
دادرسیی  شیده از  موارد مذکور بیانگخ سخدرگمی قانونگذار ایخانی و بیگانگی تعخییف حیداقلی ارائیه   

عنیوان  هاست و درست همین امخ بیه علنی در ایخان، با مفهوم واقعی و دقیق اصل علنی بودن دادرسی
دلییل عیدم   ها قخار گخفته اسیت، زییخا بیه   مانعی مهم بخ سخ راه تحقق واقعی اصل علنی بودن دادرسی

                                                           
 .5313پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایخان مصوب  سالهپنجقانون بخنامه   255ماده  .5
 .5332قانون آیین دادرسی کیفخی مصوب  361و  362، 365، 361، 313، 311. مواد 2
 . 5332قانون آیین دادرسی کیفخی مصوب  324قانون اساسی و قسمت دوم ماده  566. اصل 3
 .5332قانون آیین دادرسی کیفخی  313. مادۀ 4
 .5332قانون آیین دادرسی کیفخی مصوب  414. مادۀ 1
 .5332قانون آیین دادرسی کیفخی مصوب  414 ۀمستفاد از ماد .6
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آن بیه حضیور   های اصل موضو  بحث و محدود کیخدن  شناسایی و توجه به بسیاری از عناصخ و مؤلفه
معنی و فاقد کارکخدهای مثبیت تلقیی   ای بیغیخفعا نۀ مخدم در دادرسی، این امخ در نگاه عموم مسئله

رو  زم است که با اصالح قوانین حداقلی موجود، در جهت تیدوین قیانونی شایسیته    یواهد شد. ازاین
 د.ده شوکه دربخدارندۀ همۀ عناصخ و الزامات دادرسی علنی باشد، همت گمار

 

 . توسعۀ بالوجه استثنائات دادرسی علنی 2

توانید مغیایخ   دلیل اصل بختخی قانون اساسی بخ قوانین عادی، قانون عادی نمیروشن است که به
توانید  رو قانونگذار عادی نمیقانون اساسی بواشدو بخیالف مفاد صخیح آن به تصویب بخسد. ازاین

در کیخده اسیت،   قانون اساسیی ایین مجیوز را صیا     قلمخو قانون اساسی را جز در مواردی که یود
 تعمیم و گستخش دهد.

است که در یصوص استثنائات دادرسی علنی، بیخیالف قاعیدۀ فیوق، وضیعیت      واقعیت این
محاکمیات  »قیانون اساسیی:    561توضیح که مطابق اصل ای دیگخ رقم یورده است. بدینگونهبه

مگخ آنکه به تشخیص دادگیاه، علنیی بیودن آن     شود و حضور افخاد بالمانع است،علنی انجام می
منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی یصوصی، طخفین دعوی تقاضا کننید کیه   

نیز اسیتثنائاتی بیخ    5332قانون آیین دادرسی کیفخی مصوب  312. مادۀ «محاکمه علنی نباشد
گیاه علنیی اسیت، مگیخ در     محاکمیات داد »به موجب این میاده:   دادرسی علنی مقخر کخده است.

جخائم قابل گذشت که طخفین یا شاکی، غیخعلنی بودن محاکمه را دریواسیت کننید. همینیین    
کنید:  دادگاه پس از اظهار عقیدۀ دادستان، قخار غیخعلنی بودن محاکم را در موارد زیخ صادر میی 

نیی بیودن،   الف: امور یانوادگی و جخائمی که منافی عفت یا یالف اییالق حسینه اسیت. ب: عل   
در یصیوص مخحلیه تحقیقیات    «. مخل امنیت عمومی یا احساسیات میذهبی ییا قیومی باشید...     

صورت محخمانه تحقیقات مقدماتی به»قانون مذکور تصخیح شده است:  35مقدماتی نیز در مادۀ 
ن قانون آیین دادرسی کیفخی، اصل را بیخ غیخعلنیی بیود    453عالوه، مادۀ به«. گیخد...صورت می

 اطفال قخار داده است. دادگاه
قیانون اساسیی،    561بخرسی استثنائات قانون فوق و تطبیق آن با استثنائات مندرج در اصل 

دهد که قانونگذار عادی، دایخۀ استثنائات دادرسی علنیی را توسیعه داده کیه ایین امیخ      نشان می
اسیتثنا کیه بیه    بخ اینکه بخیالف معیارها و موازین حقوق عمومی است، با گستخش میوارد  عالوه

شود، مانع دیگیخی بیخ سیخ راه دادرسیی     های ناموجه بخیالف قانون اساسی منجخ میمحدودیت
بیخ مصیادیق اسیتثنائات دادرسیی     دهد. از سوی دیگخ باید توجه داشت کیه عیالوه  علنی قخار می

 قلمخو اعمال استثنائات است. به این معنی که جنس و ماهیت بخیی از ،علنی، مسئلۀ مهم دیگخ
تابید. در ایین زمینیه، قیانون     ای است که هیچ استثنایی را بخ دادرسی علنی بخنمیگونهدعاوی به

، 561اساسی طی دو اصل به موضو  دادرسی علنی پخدایته است. به این تختییب کیه در اصیل    
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، رسیدگی بیه  561پس از اعالم علنی بودن دادرسی، استثنائاتی را بخ آن وارد کخده، اما در اصل 
ئم سیاسی و مطبوعاتی را بدون اشاره به هیچ نو  استثنایی، علنی اعالم کخده است. بیا ایین   جخا

توان گفیت کیه اصیوً  رسییدگی بیه جیخائم سیاسیی و مطبوعیاتی از حیطیۀ شیمول           وصف می
قانون اساسی یارج است و قیود مذکور در آن اصل در زمینۀ علنی  561استثنائات موضو  اصل 
 رد اشاره فاقد اعتبار یواهد بود.وبودن دادرسی جخائم م

قیانون   5سیاسی و مطبوعاتی، میادۀ   جخائم، در یصوص علنی بودن رسیدگی به حال ینابا 
سیاسیی و مطبوعیاتی علنیی     جیخائم رسیدگی به »داشت: یممقخر  5312هیأت منصفه مصوب 

ۀ واحید ادهمی این قانون به موجب «. است و با حضور هیأت منصفه در دادگاه صالحه صورت گیخد
نسیخ شید و احکیام مخبیو  بیه هییأت        21/1/5312قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مصیوب  

قانون مطبوعات  34ارجا  داده شد. مادۀ  5323منصفه به قانون اصالح قانون مطبوعات مصوب 
تواند در محاکم عمومی ییا انقیالب ییا سیایخ     می ...رسیدگی به جخائم مطبوعاتی »دارد: یممقخر 
همینین در «. در هخ صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است ی باشد.یقضا مخاجع
ایین   4قانون جخم سیاسی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. در مادۀ  21/2/5331تاریخ 

 جیخائم نحوه رسییدگی بیه   »سیاسی مقخر شده است:  جخائمقانون در یصوص نحوه رسیدگی به 
هییأت منصیفه مطیابق قیانون آییین دادرسیی کیفیخی مصیوب         سیاسی و مقیخرات مخبیو  بیه    

 5332قیانون آییین دادرسیی کیفیخی مصیوب       311در همین زمینه مادۀ «. است 4/52/5332
طور علنیی ... بیا   این قانون به 312به جخائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت مادۀ »دارد: اشعار می

 «.شود...حضور هیأت منصفه رسیدگی می
ی حکایت از آن دارد که در حال حاضخ در زمینۀ علنیی  روشنبهمواد مذکور دقت در مجمو  
قانون آیین دادرسی کیفخی مصوب  311سیاسی و مطبوعاتی باید مادۀ  جخائمبودن رسیدگی به 

قیانون مطبوعیات    34ی، میادۀ  قیانون ۀ میاد را حاکم دانست، زیخا از ی  سو با تصویب این  5332
سیاسی نیز مطیابق میادۀ    جخائمدر یصوص نحوۀ رسیدگی به  نسخ ضمنی شده و از سوی دیگخ

قانون جخم سیاسی، مادۀ مذکور جاری یواهد بود. در این میان نکتۀ بسیار مهم این است کیه   4
سیاسی و مطبوعاتی منیو    جخائمقانون آیین دادرسی کیفخی، رسیدگی علنی به  311در مادۀ 

سیئله سیبب بیخوز ابهیام در قلمیخو اسیتثنائات       همان قانون شده و همین م 312به رعایت مادۀ 
قیانون آییین دادرسیی     311رسد منظیور میادۀ   نظخ میدادرسی علنی شده است. با این وصف به

هیای سیاسیی و   همان قانون در زمینۀ بخگزاری علنی دادرسیی  312کیفخی از لزوم رعایت مادۀ 
و مطبوعیاتی اسیت و از ایین    مطبوعاتی، تسخی استثنائات مندرج در آن ماده به جخائم سیاسیی  

نظخ مطابق مدلول مادۀ فوق، اگخ رسیدگی بیه جیخائم سیاسیی و مطبوعیاتی منیافی اسیتثنائات       
صورت غیخعلنی بخگزار شود که این امیخ مغیایخ صیخیح    مندرج در آن ماده باشد، دادرسی باید به

 عنوان قابل پذیخش نیست. هیچقانون اساسی بوده و به
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 ائات دادرسی علنیی استثنریرپذیتفس. 3
یکی دیگخ از موانع قابل ذکخ در یصوص دادرسی علنی، وجود ابهامات و قیود متعدد در قیوانین  

ای در تبیع آن بخیوردهیای سیلیقه   مخبو  به دادرسی علنی است که به تفسیخهای مختلف و به
 شود.این یصوص منجخ می

و مورد قبول اغلب حقوقیدانان   با اینکه اصل استثناپذیخی دادرسی علنی اصلی بدون مناقشه
های مذکور در مواد قانونی، با وجود اهمییت  است، در یصوص استثنائات دادرسی علنی، عبارت

ای ابهیام مفهیومی بخیوردارنید و ایین امیخ بیا اینکیه بیاب         شان، اغلب از گونیه و کاربخد گستخده
هیا و  تشخیص آن بیه دادگیاه  سبب واگذاری گذارد، بهتفسیخهای ناموجه را در این زمینه باز می

امکان توسل غیخواقعی قضات به آنها و گستخش قلمخو قانون و تعخض به مخزهای آزادی و امنیت 
تواند دادرسی علنی را با مانعی جدی مواجه سازد. به همیین سیبب اسیت کیه بخییی      افخاد، می

که ایین مفیاهیم در   اند و ضمن انتقاد از این مسئله بیان داشته451: 5311حقوقدانان )هاشمی، 
ها بخای انجام بسیاری از محاکمات جای یود مفاهیم کشداری هستند که ممکن است در دادگاه

رسد که باید مصیادیق  نظخ میالشعا  قخار دهند. بنابخاین بهکار روند و اصل علنی بودن را تحتبه
میالب تشیخیص   ت، استثنائات را مشخص کخد تا آن قسمتی که حقاً دایل در موضو  استثناس

 بخای دادگاه باشد.

 

 . فقدان ضمانت اجرای مؤثر در جهت تضمین دادرسی علنی4
دهندۀ موقعیت ممتاز آن در نظیام حقیوقی   رسمیت دادرسی علنی در قانون اساسی نشان اگخچه

تجخبۀ عملی و عینی نشان از آن دارد که این اصل آنینیان کیه بایید و شیاید میورد       ایخان است،
اینجاست کیه مسیئلۀ    شود.صورت علنی بخگزار میندرت بهها بهم نیست و دادرسیتوجه و احتخا

رو، در سیطور پییش رو، ضیمانت    سیازد. ازایین  عنوان موضوعی مهم رخ عیان میضمانت اجخا به
 شود.میزان اثخبخشی آن بخرسی می اجخای اصل مذکور و

خان مقیخرۀ یاصیی   در یصوص ضمانت اجخای مدنی اصل مورد بحیث، در نظیام حقیوقی ایی    
تصویب نشده و همین امخ بخیی را بخ آن داشته است کیه بیا تتبیع در منیابع حقیوقی موجیود،       

 ی غیخمستقیم بخای این اصل باشند.معتقد به وجود ضمانت اجخاها
اصل علنی بیودن  »نویسد: و در این زمینه می516-512: 5314یکی از نویسندگان )شمس، 

شیمار  ای از اهمیت بهقواعد آمخه و حقوق اصحاب دعوا و به درجهتوان از اصول دادرسی و را می
أی بیه جهیت   آورد که عدم توجه به آن، رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. بنابخاین فسخ یا نقض ر

 «.مزبور قابل دفا  است
و، استنکاف از رسیدگی و امتنا  از 5331همینین، در قانون نظارت بخ رفتار قضات )مصوب 
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و از مصیادیق تخلیف   52میادۀ   6و و رفتار یالف شأن قضایی )بند 56مادۀ  1انونی )بند وظایف ق
هیا را جیزء وظیایف    انتظامی محسوب شده است که در این زمینه اگخ بخگیزاری علنیی دادرسیی   

حسیاب آورییم،   قانونی قضات تلقی کنیم یا عدم بخگزاری آن را رفتاری یالف شیأن قضیایی بیه   
 قد به تحقق تخلف انتظامی بود.معتتوان از این جهت می

ها نییز شیایان ذکیخ اسیت کیه      در یصوص ضمانت اجخای کیفخی اصل علنی بودن دادرسی
انگیاری کنید، در قیوانین کیفیخی     مقخرۀ کیفخی یاصی که عدم بخگزاری علنی دادرسی را جیخم 

و )بخیش تعزییخات   5321قانون مجازات اسیالمی مصیوب    121شود و تنها مادۀ ایخان یافت نمی
 حدودی در این زمینه راهگشا باشد.تواند تا می

سیازی از  این میاده، محیخوم  و »24-21: 5312به نظخ بخیی حقوقدانان )شمس ناتخی و عطازاده، 
طور کلی و بدون ذکخ مصداق یاص، مورد ضیمانت اجیخای کیفیخی    آزادی افخاد را به حقوق اساسی و

عنوان یکی از حقوق ملت در قانون اساسی صل مذکور بهدر این زمینه، نظخ به اینکه ا«. داده است قخار
 مادۀ مذکور را در پی داشته باشد.تواند کیفخ مقخر در مورد اشاره قخار گخفته است، سلب آن می

که مشاهده گونهآنیه نمایان است نبود ضمانت اجخاهای مؤثخ در این زمینه است، زیخا همان
آورد و عمیالً نییز   وجود نمی، یللی در رأی صادره بههای مدنیشد، عدم بخگزاری علنی دادرسی

ای از اهمییت  مشاهده نشده است که دیوان عالی کشور عدم رعایت اصل مذکور را دارای درجیه 
بداند که رأی صادره را از اعتبار قانونی بیندازد. همینین، هیچ مقیخرۀ صیخیحی، عیدم بخگیزاری     

رسید کیه مقیخرات میورد     نظخ میو بعید به علنی دادرسی توسط قضات را تخلف محسوب نکخده
عیالوه، نبیود   اشاره در یصوص تخلفات انتظامی شامل عدم بخگزاری علنی دادرسی نیز باشد. بیه 

انگاری نماید، چالشی دیگخ اسیت و  را جخممقخرۀ کیفخی یاصی که عدم بخگزاری علنی دادرسی 
یون عدم صخاحت قیانونی، دشیواری   هایی همقانون تعزیخات نیز با دشواری 121استناد به مادۀ 

ها و همینیین  دلیل ایتیارات گستخدۀ قضات در بخگزاری غیخعلنی دادرسیاثبات تحقق جخم به
دشواری اثبات سوءنیت قضات مواجه یواهد بود. با این توضیحات روشین اسیت کیه ضیعف در     

 آورد. شمارقق اصل مورد بحث بهضمانت اجخا را نیز باید در ردیف موانع قانونی تح
 

 گیرینتیجه
، ایین اصیل بیه شیکل قابیل      اصل علنی بودن دادرسی در حقوق اییخان رغم جایگاه انکارناپذیخ به

ناپذیخ سایته است. نیافته و این امخ ضخورت شناسایی موانع اصل مذکور را اجتناب قبولی تحقق
ث هسیتند. در  های متعددی همیون موانع نظخی و موانیع قیانونی قابیل بحی    این موانع در جلوه

ها با اصل علنی بودن دادرسی با ادعای مغایخت این اصل با یصوص موانع نظخی، بیشتخ مخالفت
اصل کخامت انسانی، لزوم حفظ آبخوی اشخاص و حق بخ حخیم یصوصی مطخح شیده اسیت. بیا    
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 جهیت رعاییت شیأن   رسد، زیخا حقوق بشیخ در  نظخ نمیحال، ایخادات مذکور قابل پذیخش به این
بخ اصل کخامت و در جهیت  ن و احتخام به کخامت او مطخح شده و اصل مورد بحث نیز مبتنیانسا

حمایت از فخد در مقابل قدرت حکومت  شناسایی شده است. ادعای مغایخت دادرسیی علنیی بیا    
دلیل نادیده گخفتن مبنای دوگانۀ اصل علنی بودن دادرسیی و  لزوم حفظ حخمت اشخاص نیز، به

در یصیوص حیق بیخ حیخیم     . رسدینمنظخ قابل پذیخش بهمصالح اجتماعی، یصوص منافع و به
یصوصی نیز باید توجه داشت که این حق، در شخایط زندگی عادی اشیخاص شناسیایی شیده و    

انید، جیاری   هیای اجتمیاعی شیوریده   لذا در مواردی که افخاد با انجام جخم، علیه قیوانین و ارزش 
ادرسی علنی با بخیی از اصول دادرسی از جملیه اصیل   نخواهد بود. در یصوص ادعای مغایخت د
طخفی قاضی نیز باید توجه داشت که اصل بخائت تا مخحلۀ بخائت، اصل استقالل قاضی و اصل بی

عنوان یکی از تبعات رسد اطال  مخدم از محکومیت فخد بهنظخ میقطعیت حکم جاری است و به
ت تلقی شود. از سوی دیگیخ، حفیظ اسیتقالل    تواند امخی مغایخ اصل بخائمحکومیت اشخاص نمی

قاضی با اعمال نظارت بخ عملکخد او منافاتی ندارد، بلکیه نظیارت بیخ عملکیخد قضیایی در جهیت       
نماید. در ایین زمینیه، دادرسیی علنیی از     ناپذیخ میاطمینان از تحقق عدالت در دادرسی اجتناب

قق دادرسیی علنیی، عملکیخد و    سازوکارهای تضمین اصل استقالل قضایی است. همینین با تح
گیخد و همین امیخ، دادرسیان   تصمیمات قضات در معخض افکار عمومی و نظارت مخدمی قخار می

   کند.طخفی میرا مجبور به عمل در طخیق بی
هیا، مفهیومی   اصل علنیی بیودن دادرسیی    در یصوص موانع قانونی نیز باید توجه داشت که

است، این در حالی اسیت کیه قانونگیذار ایخانیی تعخیفیی      پذیخ به عناصخ مختلف تخکیبی و تجزیه
عنوان مانعی مهم بیخ سیخ   و همین امخ بهآورده است عمل بسیار حداقلی و محدود از این اصل به

راه تحقق واقعی اصل علنی بودن دادرسی قخار گخفته است. لذا  زم است که بیا اصیالح قیوانین    
ای که دربخدارندۀ همۀ عناصخ و الزامات دادرسیی  هحداقلی موجود، در جهت تدوین قانون شایست

شیود.  علنی باشد، همت گمارده شود. چالش بعدی بیه اسیتثنائات دادرسیی علنیی مخبیو  میی      
روشینی  قانون اساسیی، بیه   561بخرسی این استثنائات و تطبیق آن با استثنائات مندرج در اصل 

سی علنی را توسعه داده است که این امخ دهد که قانونگذار عادی، دایخۀ استثنائات دادرنشان می
عالوه، در یصوص استثنائات دادرسی علنی در حقوق اییخان،  رسد. بهنظخ میبسیار قابل انتقاد به

ای ابهیام مفهیومی   شیان، اغلیب از گونیه   مصادیق استثنائات، با وجود اهمیت و کیاربخد گسیتخده  
سیبب  گیذارد، بیه  را در این زمینه بیاز میی   بخیوردارند و این امخ با اینکه باب تفسیخهای ناموجه

تواند دادرسی علنی ها و امکان توسل غیخواقعی قضات به آنها میواگذاری تشخیص آن به دادگاه
را با مانعی جدی مواجه سازد. در نهایت، نبود ضمانت اجخاهیای میؤثخ در یصیوص اصیل علنیی      

تیوان بیا اصیالح قیوانین     کیه میی  بودن دادرسی نیز مانع دیگخی بخ سخ راه دادرسی علنی اسیت  
 های مؤثخی در این یصوص بخداشت. موجود گام
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