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Abstract 
Despite the importance and undeniable place of the principle of  public trial in 

human rights and domestic law, its realization still remains one of the concerns of 

the Iranian judicial system. The reason must be sought in the obstacles and 

challenges that prevent the implementation of this important principle. Given that 

the theoretical and legal barriers to the establishment of this principle have been 

examined in previous studies, the present paper, using a descriptive-analytical 

method, will examine some of the other barriers to the the principle, including 

religious, judicial, structural and cultural ones. The findings of the study will show  

that due to its sharia basis and lack of contrary jurisprudence, no religious barrier to 

the principle of public trial in criminal proceedings can be conceived. In addition, by 

reforming judicial procedures and structures,  appropriate oversight of judges, 

allocating the funds needed to rebuild the courts system, creating the appropriate 

cultural context and providing public education, systemic and cultural 

barriers to public trilas can be removed. 
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 چکیده

الملليي قويوب ب ير و    در نظيا  بي     رغم شأن و جايگاه انکارناپذير اصل علني بودن دادرسيي به
موجيود  هيا   ها و دلم يوولي ع ني آن همچنان از دغدغه قووب داخلي ک ور، استورار و تحوق

وجيو  ها  متعيدد  جسيت  علت اي  مسئله را بايد در موانع و چالش ست.در نظا  قضايي ايران ا
ال عاع قيرار داده  کرد که فرا رو  اي  اصل مهم قرار گرفته و اجرا  واقعي و مطلوب آن را تحت

هيا در  نظر  و قانوني اجرا  اصل علني بودن دادرسي است. در اي  زم نه، نظر به بررسي موانع
تحل لي، برخيي ديگير از موانيع تحويق      –ها  پ    ، در موالة قاضر به روش توص في پژوهش

اصل مذکور از جمله موانع فوهي، قضايي و ساختار  و فرهنگيي بررسيي و ايي  نت حيه قاصيل      
ن اصول و نصوص فوهيي موياير بيا    شده است که با وجود سوابق شرعي برا  اصل مذکور و فودا

ها و ساختارها  قضايي عالوه با اصالح رويهتوان مانع فوهي برا  اي  اصل تصور کرد. بهآن، نمي
اختصياص  ها  موتضي بر قضات و رايج کيردن دادرسيي علنيي و در نهاييت بيا      و اعمال نظارت

هيا   ي مناسب و ارائة آميوزش ايحاد بسترها  فرهنگها و الز  برا  بازساز  دادگاهها  سرمايه
هيا و سياختارها  قضيايي و موانيع سياختار  و      همگاني، موانع مربوط به نظيا  قضيايي و روييه   

 فرهنگي ن ز قابل رفع هستند.  
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 مقدمه

قيانون   168و  165و اصيول   1المللي قووب ب ير در اسناد ب   ها کهاصل علني بودن دادرسي
ديگير از جمليه قيانون آيي   دادرسيي      و برخي قوان   عاد   2اساسي جمهور  اسالمي ايران

از اصول بن ادي  و اساسي دادرسي بوده و از نو يي  به آن اشاره شده،  13923ک فر  مصوب 
ايگاه اي  اصيل در تضيم     بديل در تحوق دادرسي عادالنه برخوردار است. نوش و جواال و بي

قووب دفاعي متهم و قمايت از او از طريق نظارت افکار عمومي بير جرييان محاکميه از يي      
طرفيي قاضيي، شيفاف ت قضيايي،     طرف و تأم   منافع و مصالح اجتماعي مانند استوالل و بي

دن بياال بير   دست ابي به م روع ت قضايي،قفظ اعتماد و اطم نان عمومي به دستگاه قضايي، 
توويت پاسخگويي قضايي، جليوگ ر  از   آرا  صادره، پ  گ ر  از فساد قضايي، شأن و اعتبار

کاهش اشتباهات قضيايي و مفاسيد ادار  و ميوارد متعيدد ديگير از طيرف       سوء رفتار قضات، 
رو، اصيل ميذکور   ازايي  سيازد.  ديگر، لزو  توجه شايسته به آن را بي ش از پي ش نماييان ميي    

وفصل بسي ار  از معضيالت قضيايي در ک يورمان، در گيرو توجيه       د و قلاهم ت فراواني دار
هيا در صيورتي   رو، با اينکه اصل علني بودن دادرسيي ازاي  دق ق و شايسته به اي  اصل است.

درستي اجيرا  کنندة دادرسي شفاف و عدالتي نمايان باشد که در موا  عمل بهتواند تضم  مي
ت اي  است که دادرسي علني در ايران در موا  عميل بيه   (، اما واقع 16: 1383 ،شود )خالوي

ها  گوناگوني مواجيه اسيت. بيه    شکل قابل قبولي تحوق ن افته و اجرا  آن با موانع و چالش
هيا در نظيا    رغيم شيأن و جايگياه انکارناپيذير اصيل علنيي بيودن دادرسيي        بيه »ديگر سخ ، 

تحوق ع ني اي  اصل همچنيان از   المللي قووب ب ر و قووب داخلي ک ورمان، استورار وب  
ها  موجود در نظا  قووقي ايران است و هم   امر، ضرورت بحي  در  ها و دلم ووليدغدغه

: 1398پور کنيدرود و همکياران،   )قاجي« سازدموانع تحوق اصل مذکور را الز  و ضرور  مي
 يل موانيع   هيا  پ  ي  ، بيه بررسيي و تحل    (. در اي  زم نه، نظر به اينکه در پيژوهش 1172

موايرت دادرسي علني با برخي مباني قووقي و موايرت دادرسيي علنيي بيا برخيي     مربوط به 
 4و همچن   موانع قانوني دادرسي علني در قووب ايران پرداخته شيده اسيت.   اصول دادرسي

                                                           
 6مادة  1المللي قووب مدني و س اسي، بند م ثاب ب   14مادة  1اعالم ة جهاني قووب ب ر، بند  10مادة . 1

اساسنامة  68و  67س ون آمريکايي قووب ب ر و مواد کنوان 8مادة  5بند ، کنوانس ون اروپايي قووب ب ر
 اند. المللي به ب ان اي  اصل مهم پرداختهديوان ک فر  ب  

در اصل «. شود و قضور افراد بالمانع است....محاکمات علني انحا  مي»دارد: قانون اساسي مورر مي 165اصل . 2
س اسي و مطبوعاتي علني است و با قضور ه أت  رس دگي به جرائم»قانون اساسي ن ز مورر شده است:  168

 «. گ رد....منصفه در محاکم دادگستر  صورت مي
 «.محاکمات دادگاه علني است.....»دارد: اي  قانون مورر مي 352. مادة 3
در  1398که در سال « ها در قووب ايرانتأملي بر موانع تحوق اصل علني بودن دادرسي»ا  با عنوان . در مواله4
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بر موانيع ميذکور، چيه موانيع ديگير  بير سير راه        سؤال اصلي موالة قاضر اي  است که عالوه
درسي علني در قووب ايران قابل تصور است؟ در پاسخ بيه پرسيش ميذکور،    تحوق مطلوب دا

شده، موانع متعيدد ديگير  از جمليه موانيع     بر موانع اشارهفرض ة نويسنده آن است که عالوه
و سياختارها    ، نظا  قضيايي ها  قضاييفوهي، قضايي )موانع مربوط به عملکرد قضات، رويه

نيه تأی رگذارنيد. بير ايي  اسياس بررسيي موانيع تحويق         قضايي( و موانع فرهنگي در اي  زم 
تيوان صيرفاب بيه قيوزة     را نمي اي  موانعدادرسي علني در قووب ايران قکايت از آن دارد که 

موانع مربوط به موايرت دادرسي علني با مباني قووقي و برخي اصول دادرسيي ييا بيه قيوزة     
نمايانيد،  قاليب ميذکور رم ميي    تون   نسيبت داد، زييرا اگرچيه عميده موانيع موجيود، در دو      

توان به موانع فوهي که براساس آن دادرسي علني مواير موازي  شرعي و اصيل اجتهياد و   نمي
دهيد ييا بيه موانيع قضيايي و      عدالت قاضي قلمداد شده و ذه  قضات را تحت تأی ر قرار ميي 

خصيوص در  توجيه بيود. در ايي     کند، بيساختار  و فرهنگي که در عمل، آنها را محدود مي
تحل لي به بررسي و تحل ل برخي ديگر از موانع اصيل ميورد    –موالة قاضر، به روش توص في 

منظور رفيع  شود تا با شناسايي اي  موانع از ي  سو و ارائة پ  نهادهايي بهبح  پرداخته مي
هيا  ايي  اصيل واال    آنها از سو  ديگر، بتوان اقدامات مؤیر  در مس ر تحوق اهداف و آرميان 

رداشت. سازمان مواله به اي  ترت ب خواهد بود که ابتدا موانع فوهي و سپس موانع قضيايي و  ب
اگرچيه اصيل   در نهايت، موانع فرهنگي مورد بح  قرار خواهند گرفت. شايان ذکر اسيت کيه   

هيا  ميدني و ادار  ن يز قابل يت     بر دادرسي ک فير ، بيه دادرسيي   علني بودن دادرسي عالوه
هيا  ميورد اشياره ن يز محيل      تواند در دادرسيمطروقه در اي  مواله ميتسر  دارد و موانع 

 بح  باشد، رويکرد اصلي نوشتار قاضر، دادرسي ک فر  است.
 

 موانع فقهی

و موانع فوهي فرا رو  دادرسي علني تحت دو عنوان موايرت دادرسي علني بيا ميوازي  شيرعي    
اضي قابل بحي  اسيت کيه در سيطور     همچن   موايرت دادرسي علني با اصل اجتهاد و عدالت ق

 شود. پ ش رو به ادعاها  مذکور پرداخته مي

                                                                                                                                        
موايرت به موانعي مانند دان گاه تهران به چاپ رس ده است،  محلة مطالعات قووب عمومي 49دورة  4شمارة 

دادرسي علني با برخي از مباني قووقي )اصل کرامت انساني، اصل لزو  قفظ قرمت و آبرو  اشخاص و قق 
اصل استوالل قاضي و  بر قريم خصوصي( و موايرت دادرسي علني با برخي از اصول دادرسي )اصل برائت،

و همچن   موانع قانوني دادرسي علني )تعريف قداقلي از اصل علني بودن  –اصل بي طرفي قاضي( 
ها، توسعة بالوجه استثنائات دادرسي علني، تفس رپذير  استثنائات دادرسي علني، فودان ضمانت دادرسي

 اجرا  مؤیر در جهت تضم   دادرسي علني( پرداخته شده است. 
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 . ادعای مغایرت دادرسی علنی با موازین شرعی1
قانون اساسي جمهور  اسالمي ايران به برگزار  علنيي   168و  165دل ل تأک د اصول اگرچه به
م ت يافت  اصل علنيي  س اسي و مطبوعاتي و همچن   رسها  خصوص دادرسيو بهها دادرسي

قانون آي   دادرسيي   352عالوه تأي د مادة در قانون آي   دادرسي ک فر  و بهها بودن دادرسي
توان معتود به غ رشرعي بودن اصل علني بودن ک فر  توسط فوها  شورا  نگهبان، اصوالب نمي

ادگستر  که البته در برخي قضات دبود، با اي  قال ها در چارچوب مورر در مادة مزبور دادرسي
در اي  زم نه اگرچيه در منيابع قويوقي     1اند.اند، معتود به غ رشرعي بودن دادرسي علنياقل ت

توان چن   ادعايي را م اهده کرد، سابوة چني   اههارنظرهيايي در برخيي    سختي ميموجود به
رسيي نهيايي   اسناد و منابع قابل م اهده است. برا  نمونه يکي از اعضيا  قاضير در محليس بر   

 2قانون اساسي جمهور  اسالمي ايران مدعي موايرت دادرسي علني با موازي  شرعي شده است
هيا، ايي    که البته با توجه به اعتواد اکثريت اعضا  محلس مذکور بر لزو  علني بيودن دادرسيي  

دان اههارنظر موبول واقع ن ده است. بر اي  اساس، با وجود اذعان نويسنده به اندک بودن معتو
ايي  تفکيرات در ذهي  برخيي قضيات      به غ رشرعي بودن دادرسي علني، واقع ت اي  است کيه  

هيا  ا  موارد ارادة آنها را برا  برگيزار  علنيي دادرسيي   دادگستر  رخنه کرده و اي  امر در پاره
 تحت تأی ر قرار داده است. 

جامعه و نظا  ما ايحاد  خاصي را درها  اندي يو جز ها هايي، نظرها، ذهن تچن   ديدگاه
شود گاهي نوض يا عد  اجيرا  بعضيي از اصيول قيانون اساسيي، وه فية       کند که موجب ميمي

تري  عامل نويض  از اي  منظر، مهم .(81 :1384زاده هريسي، شرعي يا قانوني تلوي شود )هاشم
جيود برخيي   ها(، ويا عد  اجرا  کامل اصول قانون اساسي )و از جمله اصل علني بودن دادرسي

دانند و قساسي تي نسيبت   هاست که آن را صرفاب ي  امر هاهر ، ت ريفاتي و اقناعي ميديدگاه
 .(87 :1384زاده هريسي، به رعايت و اجرا  آن ندارند )هاشم

با اي  قال، مطالعيه در منيابع گونياگون قويوقي و فوهيي گوييا  قو ويت ديگير  اسيت.          
رسيد  نظر ميي اگرچه بهاند، نظران ن ز تأک د کردهخي صاقبکه برگونهترت ب که اوالب: همانبدي 
طيور قطيع ب يان    عنوان نظا  قضايي اسالمي بيه خاص دادرسي را به توان ي  ش وة تفص لينمي

                                                           
شيود،  ي  ادعا و برخي ادعاها  ديگر که با اشاره به اههارنظرها  قضيات محتير  در سيطور آينيده مطيرح ميي      ا .1

 وگو و مصاقبه با تعداد  از قضات دادگستر  توسط نويسنده اي  مواله است.قاصل گفت

اند: و ادامه داده« رداي  اصل وجه شرعي ندا»اند: . يکي از اعضا )آقا  رقماني( در جلسة مربوط به اي  اصل گفته2
شود.... به هر قال به نظر گونه اصول در قانون اساسي ذکر نمياي  اصل ري ة فوهي و قرآني ندارد و اي »....

م  اي  اصل ه چ شرع ت ندارد، يعني اگر شما بخواه د در اينحا ق د کن د که محاکمه بايد علني باشد، 
)ادارة کل امور فرهنگي و روابط عمومي محلس شورا  « دچن   چ ز  در فوه و اخبار اصالب وجود ندار

 .(1621 :1364اسالمي، 
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کرد، ولي به هر ترت ب در خصوص سازمان قضايي و شي وة دادرسيي، در متيون اصيلي اسيال  و      
هيايي را در  ها  مختلف اسالمي ن ز روشومتشود و قکس رة رهبران اسالمي مطالبي ديده مي

(. در اي  زم نه وجود برخي 330 :1387اند )مهرپور، وجود آوردهدادرسي و ت ک الت قضايي به
در دوران قاکم ت اسال  ب انگر توجيه بيه   ها شواهد تاريخي در خصوص برگزار  علني دادرسي

دقيت در اقکيا  قضيايي اسيال      » دادرسي علني در شرع مودس اسال  است. به اي  معنيي کيه  
)زنحاني و تيوکلي،  « صورت علني بوده استکند که در اي  نظا  قضايي، دادرسي بهم خص مي

برا  نمونه در س رة قضايي قضرت علي )ع( آمده است کيه آن قضيرت در    .(1386:171-170
کيه  ا  گونيه معروف بود؛ به« دکه الوضاء»کرد و در آن جايگاهي داشت که به مسحد قضاوت مي

و  بيه شيريح    .(506ب: 1406جيي،  نميود )قلعيه  پذير ميم اهدة آن از هر طرف مسحد امکان
کند فرمود: قاضي ن ز دستور داد چن   کند. چون شن ده بود که شريح در خانة خود قضاوت مي

تر است. برا  قاضي سيب   ا  شريح )برا  قضاوت( در مسحد بن   ، اي  م ان مرد  عادالنه»
کيه  همچنيان  .(20-1391:26، و روقاني )موسو  بحنورد « اش قضاوت کندت که در خانهاس

اند، فلسفة جلسات دادرسي در مسحد، رعايت اصيل  مؤلفان نظا  دادرسي اسالمي استنباط کرده
: 1379زادگيان،  علني بودن رس دگي و تسه ل قضور مرد  در جلسة دادرسي بوده است )مؤذن

( نظيارت عميومي بير    166 :1393ديدگاه برخيي نويسيندگان )فضيائلي،     بر اي  اساس، از .(33
ها  موضوعه پذيرفتيه شيود،   دادرسي از طريق علني بودن دادرسي بس ار پ ش از آنکه در نظا 

 در س ره و نظا  قضايي اسال  مورد توص ه، تأک د و عمل بوده است. 
اهلل فوهيا  اسيال  رضيوان   »نويسيد:  نظران فوه اسيالمي ميي  در هم   زم نه، يکي از صاقب

   اند.ذکر کردها  ها آداب و وهايف عديدهعل هم در کتب ان برا  قضات و ت ک ل دادگاه
آدابي که فعلش برا  قضات و دادرسان رجحان دارد و بايد مورد توجه آنان واقيع شيود، بيه    

 قرار زير است:
که ارباب رجيوع ب  يتر بيه او    شود برا  آنکه به قوزة دادرسي وارد ميآنکه دادرس هنگامي

 دسترسي داشته باشند بايد مکان واسعي را اخت ار نمايد...
آدابي که فعلش برا  قضات مرجوح و ترکش راجح است. اکنون به آدابي که فعلش مرجيوح  

 نماي م:شود اشاره ميو ترکش راجح است و به آداب مکروهه نام ده مي
هد، کل نيي در کتياب کيافي، بيابي را تحيت عنيوان       آنکه برا  دادگاه دربان و قاجب قرار د

اقتحاب اخوان تخص ص داده و اخبار زياد  در آنحا نول فرميوده اسيت. از ايي  اخبيار چني        
شود که دربان قرار دادن برا  دادگاه از جمله آدابي است که ترکش راجيح و فعليش   مستفاد مي

ات افراد مرد  رسي دگي نميوده و   مرجوح است زيرا قبول قضا برا  آن است که دادرس به قاج
قاجات و ن از آنها را انحا  دهد. بديهي است قضا  قاجات چون مطلوب و راجح است ترک آن 

کيه  گوينيد درصيورتي  مرجوح و مکروه خواهد بود. برخي فوها مانند فخرالمحوو   و ديگران مي
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ه و تضي  ع قويوب   دربان هم  ه مانع از ورود افراد به دادگاه شود چون موجب تعط يل محکمي  
شود لذا قرا  است و در صورتي که برا  جلوگ ر  از تزاقم و تصياد  و همهميه و   اشخاص مي

 (.104-109 :1384)سنگلحي، « غوغا باشد قرا  نخواهد بود
در شرع ندارد، نبيود سيابوة شيرعي    ا  یان اب: به فرض قبول اي  نظر که دادرسي علني سابوه

که برخي نويسيندگان ن يز   گونهنهاد دادرسي علني ندارد، زيرا همان با غ رشرعي بودنا  مالزمه
از نظر اسال ، ش وة خاص یابت و اليتو ر  در مورد روش دادرسي وجود نيدارد  »اند، اشاره کرده

که نتوان از آن عدول کرد يا در موا  اصالح و تو  ير آن برآميد. هير روش معويولي کيه بتوانيد       
شيود بيه عنيوان    ه قق و قکم کردن به عدل را تضم   کنيد، ميي  رس دگي عادالنه و رس دن ب

قاعده و قانون دادرسي تع    و به مرقله اجرا درآيد و طبعاب در وضع اي  قواعد، موتض ات زمان 
( که از ايي   331-1387:332)مهرپور، « تواند مورد لحاظ قرار گ رد...و تحرب ات ديگران ن ز مي

المللي قووب ب ر و درج صل دادرسي علني در موازي  و اسناد ب  نظر ن ز با توجه به شناسايي ا
نياروا و  ا  آن در قوان   اساسي ک ورها  مختلف، شائبة مويايرت آن بيا شيرع مويدس شيائبه     

 رسد.  نظر ميغ رقابل قبول به
نداشت  سابوة فوهي، دل ل بر عد  م روع ت ن ست، بلکه مهم آن است که مصداب موجود، 

عيالوه در صيدر اسيال  بسي ار  از موضيوعات و      باني اسال  تعارضي نداشته باشد. بهبا اصول و م
گونيه  در ايي   انيد. وجيود آميده  نهادها  قووقي وجود نداشته و در طي تحوالت جوامع ب ر  به

صيراقت مطيرح ن يده،    توان گفت کيه چيون در اسيال  بيه    موارد، اگر دل لي بر منع نباشد، نمي
  .(86 :1384سالمي مخالف است )صبر ، رو با موازي  اازاي 

ها(، مويايرتي  بر اي  اساس، موررات مربوط به دادرسي )و از جمله اصل علني بودن دادرسي
قانون اساسي مبني بر اينکه قوان    4رغم تأک د اصل با موازي  شرعي ندارد و به هم   سبب به

 فير  بيه تأي يد فوهيا  شيورا       مطابق با موازي  شرعي باشد، قانون آي   دادرسيي ميدني و ک  
تنهيا  نگهبان رس ده است و معنا  تأي د اي  دو قانون آن است که مويررات دادرسيي عرفيي نيه    

 .(15-16 :1389موايرتي با شرع ندارد، بلکه موافق آنهاست )زراعت، 

برخي از اعضا  قاضر در محلس بررسي نهايي قيانون اساسيي ن يز نظير بير عيد  مويايرت        
و اما اينکه فرمودنيد دل يل شيرعي و    »... اند: و اههار کرده موازي  فوهي داشته دادرسي علني با

خواه م منع شرعي است و اال اصيل فويه، جيواز اسيت و اصيالت      ري ة فوهي ندارد، ما آنچه مي
الحواز و اصالت االباقه. اي  ي  دل ل و دل يل دو ، يکيي از دالييل فوهيا  اميت، بعيد از زميان        

طيور بيوده کيه    ون، س ره است. س رة قضات بعيد از پ ومبير اکير  هيم همي       پ ومبر اکر  تاکن
محاکمات سر  نبوده اسيت. بنيابراي  روش پ ومبير )ص( و روش عليي )ع( و همچني   روش      

)ادارة کيل اميور فرهنگيي و روابيط     « قضات بعد از اي ان برا  ما ي  دل ل فوهي خواهد بيود... 
 .(1623 :1364عمومي محلس شورا  اسالمي، 
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هيا  المللي و داخلي در مورد دادرسيي در نهايت نبايد از ياد برد که الزامات قووب ب ر  ب  
تنها موايرتي با مبياني شيرعي ندارنيد، بلکيه اجيرا  آنهيا       ها( نه)مانند اصل علني بودن دادرسي

تأی ر  آشکار در توسعة فراگ ر و پايدار ک ور در خصوص ابعاد قووقي و قضايي بر جيا خواهيد   
گذاشت و کم  مؤیر  به تحک م م روع ت نظا  در سطح ملي و تووييت وجهية آن در سيطح    

 .(144 :1382المللي خواهد کرد )ام د ، ب  
خاصيي  هيا   جهت ويژگيي عصر قاضر به»يکي از نويسندگان در اي  خصوص معتود است: 

ي و نگياه  چون ههور عوايد و مکاتب مختلف ب ر ، تحوالت چ مگ ر علمي، صينعتي، اجتمياع  
نوادانه به دي  و گسترش ارتباطات فناور  جديد، مسئول ت عالمان ديني و پژوه يگران قيوزة   

نيوي  را دريابنيد.   هيا   فوه را صدچندان نموده است. عالمان و فو هيان باييد بيه ن کيي چيالش     
المي فوه مهذب کنند و م راث که  فوه اسها  استنباط را به تناسب ن ازها و بايستهها  ش وه

را به تناسب فهم و انتظار انسان نواد امروز تب    و عرضه کنند. عدالت ي  مفهو  عوالني است 
ها  و عول ب ر  قادر به بررسي و ارزيابي آن است. ما اي  توان و قدرت عول ب ر  را از آموزه

گوناگون( ها  زهتوان م درياب م. ... قرآني که بارها ب ر را به رعايت عدالت )در قوقرآن مح د مي
توص ه و سفارش کرده و هدف از رسل و انزال کتب و صحف آسماني را همراه با آييات و ب نيات   

نبوده و ب اني از ماه يت شيرعي آن   « عدالت»وجه در موا  تعريف اي  اصطالح ه چبرشمرده، به
برا  قيوة عوالنيي    کند کهارائه نداده و با اي  کار، در واقع عدالت را ي  مفهو  انساني تلوي مي

 (.8-25 :1390)محوق داماد، « ب ر قابل وصول است
ها  عالمانة قابل قصول است، مع ار افزايد: اقساس م ترک که از راه بح اي ان در ادامه مي

تيوان  االذهياني اسيت. نميي   اصلي برا  ارزيابي موجه بودن چن   هنحارهايي براساس اجماع بي   
عبيارت ديگير، هير    ارتباط تنگاتنگي با مفهو  معوول ت دارد. به ها  م ترکمنکر شد که اقساس

هنحار قووقي در صورتي عادالنه خواهد بود که معوول باشد و معوول بيودن عمليي اسيت کيه بير      
تيوان اصيولي محيور     روشي که اشاره شد، استنتاج شده باشد. برا  اجتهياد و تفويه شي عي ميي    

پي ش  »توان از اصول أس آنهاست. اي  دو اصل را ميبرشمرد که اصل عدالت و کرامت ب ر  در ر
عوالنيي دارنيد، در متيون مويدس     هيا   محسوب داشت. اي  اصول کيه پاييه  « ما تود »يا « فوهي

اسالمي ن ز بر آنها تأک د شده است. عيدالت و کرامتيي کيه معنيا و مفهيو  آن را شيهروندان درک       
 .(31-36 :1390دهد )محوق داماد، مي آنان ارائه« اقساس م ترک»کنند و تعريف آن را مي

ويژه م روح مذاکرات و روح کلي قانون اساسيي،  به هم   سبب است که به ارادة واضعان به
اجيرا و رعاييت ميوازي  شيرع در     »نمايانيد؛ يکيي   وضوح دو مبنيا بي ش از هميه خيود را ميي     به

ب ير  ميورد اجمياع    رعايت اصول عادالنه و پ  رفتة قووقي و قويوب  »و ديگر  « قانونگذار 
ژرمنيي کيه بيا نظيا  قويوقي ميا        -ها  بزرگ قويوقي چيون روميي   ويژه نظا ، به«ملل متمدن

  .(28-29 :1385)گودرز  بروجرد ،  همخواني دارند
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از يي  سيو و فويدان    هيا  نت حه اينکه با وجود سوابق شرعي برا  اصل علني بودن دادرسيي 
وجيه  هي چ عالوه مبنا  عادالنه و معويول آن، بيه  اصول و نصوص شرعي مواير با اصل مذکور و به

 توان ادعا  غ رشرعي بودن اصل دادرسي علني را پذيرفت.  نمي
 

 ادعای مغایرت دادرسی علنی با اصل اجتهاد و عدالت قاضی. 2

بر اجتهاد، از تووا و عدالت از ديدگاه فوه اسالمي، قاضي در عصر غ بت بايد محتهد باشد و عالوه
ار باشد. قضاوت اسالمي براساس اجتهاد و استنباط فو يه و براسياس رعاييت مصيالح     ن ز برخورد

گ رد و به هم   دل ل از اسيتوالل و آزاد  و  دهد، انحا  ميعمومي که قاضي خود ت خ ص مي
پرسيتي هرگيز   پرور  کامل برخوردار است و قاضي به موتضا  عدالت و ققجويي و عدالتقق

شود و بر دستگاه قضايي اسيال  جيز قيدرت الهيي و عيدالت      ل نميها  فاسد و باطجذب قدرت
رو م هور فوها قائل به لزو  اجتهياد در  (. ازاي 354 :1389اسالمي چ ز  قاکم ن ست )لطفي، 

مرقيو    انيد. قضاوت هستند و دربارة شرط ت اجتهاد در قاضي، ادلة نوليي و عوليي ب يان کيرده    
ال رايط، بر تصيد  قضياوت، محياز و    محتهدان جامع صاقب جواهر بر اي  عو ده است که تنها

(. در مورد عدالت قاضي ن ز گفتيه شيده   61 :1394مأذون هستند )عسگر  و عامر  س اهويي، 
سبب شايسته است که فاسق چون هالم به نفس است، به طريق اولي هالم به غ ر هم است. بدي 

ووب و نفوس و اعراض افراد اسيت.  برا  اشوال کرسي قضايي ن ست، زيرا دادرسي برا  قفظ ق
 (.58: 1384ن  ند، بايد عادل باشد )سنگلحي، سبب کسي که به کرسي دادرسي ميبدي 

بر اي  مبنا، برخي قضات دادگستر  معتود به مويايرت دادرسيي علنيي بيا اصيل اجتهياد و       
جتهياد و  استدالل اي  عده از قضات بر اي  مبنا اسيتوار اسيت کيه ليزو  ا     عدالت قاضي هستند.

انيد و ايي  دو، قاضيي را از    عدالت قاضي دو شرط مهم برا  تصد  منصب قضا در نظا  اسالمي
نهياد دادرسيي علنيي در    از دييدگاه ايي  عيده،    عبيارت ديگير،   کنيد. بيه  ن از ميپذير  بينظارت
 آيد که قضات آنها در معرض خطا و لوزش قرار دارند، ايي  در قيالي اسيت   کار ميبه هايي نظا 

که در نظا  دادرسي اسالمي اصل اجتهاد که بير توانيايي علميي قاضيي و اصيل عيدالت کيه بير         
وارستگي عملي او داللت دارد، او را از خطا و لوزش مصون ساخته و در نت حه دادرسي علنيي را  

 (.  184: 1390پور کندرود، نمايد )فخر و قاجيمفهو  ميبي
مطرح و گفته شده است کيه ه يأت منصيفه در     اي  ايراد در خصوص نهاد ه أت منصفه ن ز

هايي مطرح است که قضات آن در معرض لوزش و ارائة نظرها  مورضانه باشند. لي ک ، در  نظا 
قووب اسال  برا  قاضي شرايطي مانند عدالت در نظر گرفتيه شيده کيه او را از معيرض چني        

دن قاضي است و ب م لوزشيي  رو در قووب اسال  فرض بر عادل بوکند. ازاي خطرهايي قفظ مي
 (.83: 1384وجود ندارد )صبر ، 
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که برخي قووقدانان ن ز اشياره  گونهدر پاسخ به ادعا  مذکور شايان ذکر است که اوالب: همان
با اينکه ملکه اجتهاد در قاضي، فض لتي انکارناپذير در راستا  اهيداف نظيا  قويوقي    »اند، کرده

شود دو چ يز اسيت: اول،   نچه موضوع ت آن از ادله استفاده مياسال  و قانون اساسي است، اما آ
لزو  دادخواهي از قضات غ ر طاغوت و قرمت دادخواهي از طاغوت و دو ، لزو  صدور اقکيا  و  
آرا  قضايي براساس قق و عدل )قضاوت مستند به اقکامي که از مس ر درست استنباط و منابع 

اند(، که اي  دو امر در سامانة قضايي کنوني با اصولي از آمدهدست معتبر و اص ل اقکا  اسال  به
شود. با اي  قال نکتة مهم اينحاست که اصيوالب در ايي    قانون اساسي و قوان   ديگر تضم   مي

شود تنها ن از  به محتهد بودن قاضي ن ست، بلکه قتي به قاضي محتهد اجازه داده نمينظا  نه
درست به هم   دل ل است که در قيال  «.   قضايي بپردازدکه بر طبق فتوا  خود به صدور رأ

قاضر شرط اجتهاد قاضي واقع ت و نمود خارجي ندارد و اغلب قضاتي که بر مسند قضاوت تک ه 
قيانون   167عالوه تأمل در اصيل  (. به142: 1388قاضي محتهد ن ستند )موقد  محب، اند، زده

قاضي موهف است کوشش کند »دارد: اصل مورر ميسازد. اي  اساسي ن ز اي  ادعا را مردود مي
قکم هر دعوا را در قوان   مدونه ب ابد و اگر ن ابد با استناد به منابع معتبير اسيالمي ييا فتياوا      

تواند به بهانة سکوت يا نوض يا اجمال يا تعارض قيوان    معتبر، قکم قض ه را صادر نمايد و نمي
بيا   -از طرف ديگر، ادعا  عدالت قضيات  «. امتناع ورزدمدونه از رس دگي به دعوا و صدور قکم 

نظيا   هيا   ن ز ادعايي یابت ن ده است و چندان با واقع يت  -مدنظر قرار دادن تعريف فوهي آن 
ها، نهاد دادرسيي علنيي را   قضايي ک ور همخواني ندارد تا بتوان با توسل و تمس  به اي  داع ه

 (. 142: 1388تلوي کرد )موقد  محب، نهاد  غ ر الز  و فاقد ایربخ ي مطلوب 
نظر از موضوع مذکور، به فرض پيذيرش اجتهياد و عيدالت قاضيي، اقتميال خطيا و       یان اب: صرف

تيوان نظيارت عميومي از طرييق     توان از نظر دور داشت و به هم   سبب نميي اشتباه در او را نمي
که نظارت عمومي بير قضيات، از    دادرسي علني را ناديده انگاشت. از سو  ديگر، نبايد فراموش کرد

   1بخ د.کاهد، بلکه اي  امر اتفاقاب به نفع آنهاست و اعتماد عمومي به آنها را ارتوا ميشأن آنان نمي
 

هوای  . موانع قضایی )موانع مربوو  بوه عملکورد قضوات، نظوام قضوایی، رویوه       3
 قضایی و ساختارهای قضایی(

بيديل آن در تحويق شيفاف ت    و نوش بيي ها ادرسياگرچه اهم ت و ارزش واال  اصل علني بودن د
سازد، با وجود اي ، برخي ديگر از موانيع تحويق   ناپذير ميقضايي، اجرا  دق ق اي  اصل را اجتناب

                                                           
در اينحا شايسته است به سخ  معروف اما  علي )ع( خطاب به قاضي قکومتش اشاره شود با اي  مضيمون کيه:    .1

 Justice not only شود:عروف امروز  است که گفته ميعدالت را بايد مرد  بب نند. اي  سخ  مطابق با قاعدة م

must be done, but must be seen to be done. 
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اصل مذکور که تحت عنوان موانع قضايي قابل بررسي است، اي  امر مهم را با چالش جد  مواجيه  
ماييل بسي ار  از قضيات دادگسيتر  بيه برگيزار        دل ل عد  تکرده است. واقع ت اي  است که به

ييا  هيا  و در نت حه، سرباز زدن آنها از اي  امر، اصيل ميذکور در بسي ار  از دادگياه    ها علني دادرسي
ايي  امير در   شيود.  ندرت به ايي  اصيل مهيم توجيه ميي     آيد يا اينکه بهاساساب به مرقلة اجرا درنمي

 يکي از قواعد آمرة مهم در زم نة آي   دادرسي است. توجهي دستگاه قضايي بهمحموع، ن انة بي
قضايي مانند ايران، ک ف ت مديريت زعما  قضايي، تيأی ر  ها  بر اي  اساس نظر به اينکه در نظا 

(، بخيش ديگير  از   172: 1389گيذارد )نحفيي توانيا،    قضايي مي -شگرفي بر چرخة س است جنايي
 وجو کرد.  بايد در رفتار و عملکرد قضات جست راها موانع تحوق اصل علني بودن دادرسي

در خصوص اهم ت عملکرد قضات گفته شده است که ايي  موضيوع، رکي  اصيلي قماييت      
قووقي مؤیر از قووب ب ر است که بدون آن، اصول مهمي که هيدف آنهيا قماييت از افيراد در     

عاونيت آميوزش   موابل سوء استفاده از قدرت است، ممک  است ارزش خود را از دست بدهيد )م 
هيا، موجيب   (. در قو وت، خوددار  قضات از برگيزار  علنيي دادرسيي   34: 1388قوة قضاي ه، 

(، ايي  در قيالي اسيت کيه     24: 1394شود )جاويد و شياهمراد ،  ميها انزوا  قانون در دادگاه
مطابق اصل قاکم ت قانون، شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع ارادة خودسيرانة شخصيي   

 (. 315-318: 1390آباد ، که قدرت را در اخت ار دارد )نص ران نحف
توسط قضات، عد  اعميال  ها ناگفته پ داست که علت عمدة عد  اجرا  اصل علني بودن دادرسي

پيذير ،  فودان نظارت مؤیر و نبود مسيئول ت »ها  موتضي بر آن ق ر است و بديهي است که نظارت
 (.  95: 1388)دهواني، « همراه نخواهد داشتده از قدرت بهارمواني جز فساد و سوء استفا

امير  درونيي محسيوب    ها در اي  م ان اگرچه عد  تمايل قضات به برگزار  علني دادرسي
قاکم بر نظا  قضايي ک يور ن يز در بيروز    ها  شود، با اي  قال برخي امور ب روني و واقع تمي

 ض ح که:با اي  تو اند.تأی ر نبودهاي  چالش بي
و شيلو  بيودن   ها ها  عمدة نظا  قضايي ک ور، تراکم ب ش از قد پروندهاوالب: ي  از چالش
هاست. در اي  زم نه، تالش برا  افزايش سرعت و کياهش اطالية دادرسيي    نامتعارف دادگستر 

 ک فر  است؛ تا آنحا که در بس ار  از اسيناد و ها  تري  س استدر فرايند دادرسي، از ملموس
هيايي  و کيارگروه هيا  هيا، کم سي ون  قوان   از اي  امر سخ  رفته و با هدف تحوق اي  س اسيت 

 (.45: 1394ت ک ل شده است )قاسمي کهريز سنگي و فرج ها، 
« هيا دادگاه»ها  يادشده بر عملکرد ها اي  است که بخش اعظم س استم کل اي  س است

هيا  ناميه هرچند مخاطب برخي قوان   و آيي    هاست.تمرکز دارد و اي  ضعف اساسي اي  برنامه
انيد،  )مانند طرح جامع رفع اطالة دادرسي(، ساير نهادها، موامات قضيايي و ضيابطان دادگسيتر    

ورود  در هيا   بر تکل ف قضات به رس دگي سيريع بيه پرونيده   ها سمت و سو  کلي اي  برنامه
لکرد شيعب دادگياه بيه ديگير نهادهيا و      بر عمشعب ک فر  است. قال آنکه اطالة ناموجه، عالوه
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که ف ار سيازماني بير   فرايند ادار  و اجرايي نظا  عدالت ک فر  ن ز منتسب است. بديهي است 
پنهيان و آشيکار، بيه کياهش ک ف يت آرا  صيادره منحير        هيا   بر ت ديد مواومتقضات، عالوه

شدت بير ماه يت   ناهر بر افزايش کارايي، اي  قابل ت را دارد که بهها  رو س استشود. ازاي مي
تاب موارن با ک يف  ضرور« قضاوت»گرايي، عبارت ديگر، در ادب ات مديريتقضاوت تأی ر گذارد. به
طور ساده به معنا  خاتمه دادن به پرونيدة ک فير  اسيت. بيرا  مثيال      قو وت ن ست، بلکه به

توانيد اقيراز شيود تيا از     تر ميسرعت در رس دگي از طريق تحو ق پل س و دادسرا بس ار سريع
لنيي(.  دادرسيي ع ها  عنوان مؤلفهطريق فرايند رسمي تحو ق و مواجهة قضور  در دادگاه )به

فرض ب انگر ترج ح فرايندها  فراقضايي به فرايندها  قضايي است. در ايي  قرائيت از   اي  پ ش
دادرسيي عادالنيه و شايسيته براسياس     هيا   توان به قاش ه رانده شدن ارزشگرايي ميمديريت

وضيوح م ياهده کيرد )قاسيمي کهرييز سينگي و       قاکم بر عدالت و انصاف را بيه ها  ايدئولوژ 
عنيوان  توجهي به دادرسيي علنيي بيه   ( که اي  امر در نهايت موجبات بي49-51: 1394، فرج ها

 دادرسي عادالنه را ن ز فراهم خواهد آورد.ها  يکي از مؤلفه
به معنا  واقعي کلمه و محبور بودن قضات بيه کسيب   ها عالوه، تخصصي نبودن رس دگيبه

طور غ رمسيتو م  ت  فرصت مطالعة کافي، بهمتعدد و مختلف قووقي و نداشها  اطالع از قوزه
خصوص افراد  کيه اطالعيات قويوقي دارنيد، در دادگياه      شود که وجود افراد ديگر، بهسبب مي

 (.194: 1390پور کندرود، برنتابند )فخر و قاجي
از جانيب  هيا  در اي  زم نه با عنايت به اينکه در برخي موارد، عد  برگيزار  علنيي دادرسيي   

نظا  قضايي دارد که عميالب امکيان   ها  ها و واقع تط مستو مي با م کالت، چالشقضات، ارتبا
عمليي و  هيا   کند، در اي  زم نه بايد بيا اتخياذ روش  رعايت دق ق اصول دادرسي را محدود مي

همکار  و هم ار  تما  نهادها  مربوط، نسبت به کاست  از قحم وس ع دعاو  مطروقه اقدا  
اد امکان جهت رعايت اصول و ت ريفات دادرسي از جمله اصل علنيي بيودن   رغم ايحکرد تا علي

 ها، فرصت الز  برا  ارتوا  علمي قضات ن ز فراهم آيد.دادرسي
بحا ن يز بير عيد  تماييل قضيات بيه برگيزار  علنيي         ها  نگرانيو دلها یان اب: برخي دغدغه

هيا، قضيور   ار  علنيي دادرسيي  قوت بخ  ده است. از جمله اينکه در صيورت برگيز  ها دادرسي
وييژه ميتهم را در محيذوريت قيرار دهيد،      ممک  است به لحاظ رواني، طرف   دعيوا بيه  ها رسانه

که و  به داليل مختلف از جمله  اقساس شر ، نتواند برخي مطالب و دفاع ات را در ا  گونهبه
اي  امکان ن ز وجيود دارد   پ ش آنها مطرح کند و در نت حه، آزاد  دفاع از و  سلب شود. البته،

در جلسية رسي دگي، بيه تحريي  اقساسيات      هيا  که متهم يا وک ل او با استفاده از قضور رسانه
عمومي دست بزند و جريان رس دگي را به نفع خود تو  ر دهد. همچن  ، يکي از لواز  دادرسي 

نظير  شيور و تبيادل   منصفانه آن است که وک ل و موکل بتوانند هر زمان که بخواهند، با يکيديگر 
نظر ال عاع خود قرار دهد و راقتي تبادلممک  است اي  آزاد  را تحتها کنند، اما وجود رسانه
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را از آنها بگ رد. در نهايت اينکه، در محاکمة منصفانه، ارزيابي ارزش ایباتي ادله بر عهدة دادرس 
ز جلسية دادرسيي اف يا و نويد و     ها، ادلة قابل اسيتناد در دادگياه را قبيل ا   است و چنانچه رسانه

طرفانية  ارزيابي کنند، ممک  است به ارزش ایباتي آن ادله لطمه وارد شود و امکيان ارزييابي بيي   
 (. 279: 1390آنها از ب   برود )انصار ، 

ممک  است تأی رات منفيي بير دادرس پرونيده بگيذارد. از     ها همچن  ، علني بودن دادرسي
در جلسة دادرسي، دادرس ممک  است اقساس کند کيه  ها انهجمله اينکه در صورت قضور رس

بايد در موابل دورب   نوش خود را خوب باز  کند و ناخواسته، نويش و وه فية اصيلي خيود را     
فراموش کند و به بازيگر تبديل شود. همچن  ، انت ار جريان محاکمه ممک  است بيه تحريي    

طرفيي را  ز تحت تأی ر ايي  اقساسيات، بيي   اقساسات عمومي منحر شود و در نت حه، دادرس ن 
عالوه، ف ار اقساسات و افکار عمومي ممک  است دادرس را در معيرض  فدا  جانبدار  کند. به

: 1390ف ار موامات قضايي يا س اسي قرار دهد و به استوالل دادرس لطمه وارد آورد )انصار ، 
صادر کند که اقتماالب در غ ياب  (؛ يعني در واقع ممک  است قاضي در قضور دورب   رأيي 280

 (.153: 1393آباد، کرد )مراد  قس دورب  ، آن رأ  را صادر نمي
هيا در دادگياه از   با اي  قال نبايد از ياد برد که امروزه در ک ورها  پ  رفته قضور رسيانه  

شود. در اي  خصيوص گفتيه شيده اسيت کيه      عناصر الز  و ضرور  دادرسي علني محسوب مي
ن دادرسي بيه معنيا  گ يودن دادگياه و فراينيدها  قضيايي بيه رو  ميرد  اسيت.          علني بود»
وييژه از طرييق مطبوعيات و    ا  که فرايند رس دگي و استماع در دادگاه بيرا  عميو ، بيه   گونهبه

(. علت اي  مسئله را بايد در عد  امکان 313: 1392)فضائلي « قابل مالقظه خواهد بودها رسانه
تواننيد بيا پوشيش    ها ميوجو کرد که در اي  زم نه رسانهدادرسي جستقضور عمو  در جلسة 

ها  کامل روند دادرسي و پخش عمومي آن خأل مذکور را مرتفع کنند. به اي  ترت ب محدوديت
هيا در دادرسيي را   تواند اصل لزو  قضور رسيانه ها  مورد بح  نمياقتمالي رواني و محذوريت

برگزار  غ رعلني دادرسي تلوي شود. با اي  قال در ايي  زم نيه    ا  برا زير سؤال ببرد و بهانه
رفتيه بير فضيا  روانيي     در آن، رفتيه هيا  توان با رايج ساخت  دادرسي علني و قضيور رسيانه  مي

سياز   دادرسي علني فائق آمد و به مانند ک ورها  پ  رو در اي  خصيوص ايي  فضيا را عياد     
طرفيي و اسيتوالل قضيات را    ها بر رونيد دادرسيي و بيي   عالوه اقتمال تأی رگذار  رسانهکرد. به

توان با استفاده از تحربة ک ورها  پ  رفته در اي  زم نه و ارتوا  تحربه و آموزش قضات و مي
 اصالح سازوکارها  قضايي تا قدود زياد  مرتفع ساخت.

ميوارد،   تري  داليل ایباتي در نظا  قضيايي اسيت. در برخيي   در نهايت اينکه، شهادت از مهم
تري  دل ل باشد. اف ا  هويت شهود يا اعال  موضوعي که شهادت ممک  است تنها دل ل يا مهم

ممکي  اسيت   هيا  نسبت به آن شهادت خواهند داد يا اف ا  مفاد شهادت شهود از سو  رسيانه 
امن ت شخصي و سالمت شهود يا خانوادة آنها را در معرض خطر قرار دهد، زيرا اشخاصي کيه از  
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ممک  است درصدد انتوا  گرفت  از شياهد برآينيد و خيود و  ييا     اند،   شهادت متضرر شدهادا
وييژه در  اش را به قتل برسانند يا مورد ضيرب و شيتم قيرار دهنيد. ايي  امير بيه       اعضا  خانواده

يافتيه کيه مخبيران اطالعياتي نويش      مواد مخدر يا جرائم سيازمان ها  هايي مانند پروندهپرونده
(. 280: 1390کند )انصار ،  ک ل پرونده و ایبات اتها  دارند، بس ار اهم ت پ دا ميمهمي در ت

الملليي و  ها  ميذکور، در اسيناد بي     منظور رفع دغدغهدر اي  خصوص شايان ذکر است که به
قووب داخلي ک ورها  مختلف جهان، سازوکارها  قمايتي متعدد  در نظر گرفته شده است. 

رئي س   1394د   26نامة اجرايي قمايت از شهود و مطلعيان مصيوب   ي  در قووب ايران ن ز آ
قوة قضاي ه، سازوکارها  قمايتي متعدد  از جمله تأس س واقيد قماييت از امن يت شيهود و     

ها  قضيايي، خيوددار  از مواجهية قضيور  در ميوارد خياص، عيد  اف يا          مطلعان در قوزه
ريق وسايل ارتباط از راه دور و اتخاذ تداب ر اطالعات شهود در موارد خاص، استماع شهادت از ط

 ب ني کرده است.قفاهتي از شهود به طرب گوناگون را پ ش
مالي ها  برخي ديگر از موانع تحوق دادرسي علني، موانع ساختار  است که با انحا  هزينه

موانيع،  تيري  ايي    و اصالح ساختارها  نظا  قضايي )قوة قضاي ه( قابل رفع خواهد بيود. از مهيم  
سيازد  را منتفي ميها هاست که عمالب امکان برگزار  علني دادرسينامناسب بودن فضا  دادگاه

(Nevberqer, 2012: 20 ،)که قتي اگر قاضي هم مايل بيه برگيزار  علنيي دادرسيي     ا  گونهبه
ر در مندان قضيو باشد، با قضور طرف   دعوا، وکال  آنها و شهود و دادستان، فضايي برا  عالقه

 جلسة دادرسي باقي نخواهد ماند.  

اگير  »قد  است که به بياور برخيي قووقيدانان    ها بهاهم ت وجود فضا  مناسب در دادگاه
فوط دو صندلي در دادگاه برا  برگزار  جلسة محاکمه وجود داشته باشيد، ايي  مسيئله نيوعي     

 (Saferling, 2001: 233). « هاستاستهزا اصل علني بودن دادرسي
هيا   به محاکمات، مستلز  فضا  مناسيب و اتياب  ها نظر عملي، دسترسي مرد  و رسانهاز م

انيد در محاکميه شيرکت کننيد. اميا      و مردمي است که ماييل ها کافي برا  قضور اصحاب رسانه
واقع ت در بس ار  از ک ورها  در قال توسيعه )از جمليه اييران(، در تضياد  آشيکار بيا ايي         

سيازد، بلکيه   شيدت دشيوار ميي   تنها شرکت مرد  در محاکمات را بهي  امر نهالزامات قرار دارد. ا
ا  مسلم و ايحاد م يکالت بيالووه  ها  توجهي به آي  تواند به شکسته شدن وقار دادگاه، بيمي

منحر شيود. بنيابراي  بياز کيردن ف زيکيي      ها کوچ  دادگاهها  برا  قفظ ايمني در ساختمان
موجود يا از نو بنيا کيردن   ها   ار  از موارد مستلز  بازساز  ساختمانمحاکمات دادگاه در بس

 (.151-152: 1393هاست )دفتر موابله با مواد مخدر و جر  سازمان ملل، ساختمان دادگاه

با اي  قال بايد توجه داشت که در هر صورت، علني بودن رس دگي و جواز قضور تماشاچي 
پيذير  وجه به امکانات ماد  محل ت ک ل دادگاه محدوديتدر جلسة دادرسي، امر  است که با ت

خيالي موجيود در آن   ها  است. بنابراي ، دادرس فوط تا قد  که فضا  دادگاه و تعداد صندلي
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دهد، موهف بيه قبيول آنهاسيت و    امکان پذيرش افراد  غ ر از اصحاب دعوا و وکال  آنها را مي
 .(42: 1383ب ش از آن تکل في ندارد )خالوي، 

منظور ع ني شدن دادرسي علني، دييدن و شين دن ميرد  در دادگياه باييد      در اي  زم نه به
مناسيب و تووييت و ت يويق و تسيه ل     هيا   تضم   شود که اي  امر ن ازمنيد تمه يد صيندلي   

استفاده از وسايل ديدار  و شن دار  است تا محموعة مرد  بتوانند دادرسي را بب نند و ب نوند 
(2014: 1 Stepniak,.)  رو الز  اسييت کييه بييرا  رفييع اييي  نو صييه در زم نيية اختصيياص ازاييي

 ها و ايحاد فضا  مناسب در آنها اقدا  شود. الز  برا  بازساز  دادگاهها  سرمايه
 

 . موانع فرهنگی4

را بايد در موانع فرهنگيي  ها واقع ت آن است که بخ ي ديگر از موانع تحوق اصل علني بودن دادرسي
مختلف قابل بررسي هستند، با ايحاد بسيترها  فرهنگيي   ها  کرد. اي  موانع که در قوزه وجوجست

 همگاني در اي  زم نه تا قدود معتنابهي قابل رفع خواهند بود.  ها  مناسب و ارائة آموزش

را آگياهي ميرد  از آن و   ها برخي نويسندگان، دو عنصر اساسي برا  برگزار  علني دادرسي
بنيابراي ،  ، (Meining, 1998: 168)کننيد  هيا قلميداد ميي   بيرا  قضيور در دادگياه    اجازه يافت 

و مضيافاب عيد    هيا  اطالعي مرد  از قووب قانوني خويش و از جمله اصل علني بودن دادرسيي بي
رو باييد در  درک فلسفة واال و تأی رگذار آن، از عمده موانع تحويق دادرسيي علنيي اسيت. ازايي      

بسترها  الز ، از جمليه فيراهم آوردن امکانيات و تحه يزات الز  و ن يز       تمامي سطوح اجرايي،
کافي به موامات ادار  و مرد  در خصوص لزو  اجرا  علني بودن جلسات دادرسي ها  آموزش

تنها امکان قضور ميرد   الز ، نهها  ها، بسترها و آموزشدل ل فودان هرف تداده شود. عمالب به
  از اي  جلسات فراهم ن ست، بلکه قتي امکان دسترسيي بيه اقکيا  ايي      در بس ارها يا رسانه
 (.170: 1390روست )هداوند و جم، فراوان روبهها  ها ن ز با دشوار دادگاه

بر اي  اساس، ايدة بن اد  تحوق قووب شهروند  و ن ز فعيال سياخت  شيهروندان بيرا  ک يف      
گروهي، ها  است و اي  آموزش، بايد از طريق رسانهکنندة قووق ان، ن ازمند آموزش آنهمع ار تع   

توان انتظار داشت که شهروندان بر رعايت قويوب  به روح جامعه تزريق شود و تا اي  اتفاب ن فتد، نمي
 (. 73: 1389شهروند  خود و ديگران، م ارکت و اصرار داشته باشند )مستي و فالقي، 

ها را ن ز بايد بيه شيمار موانيع فرهنگيي     بر قضور در دادگاهبر آن ناآشنايي مرد  با قواعد قاکم عالوه
شيوند،  عنوان تماشاچي قاضير ميي  افزود. در اي  خصوص، روش  است که کساني که در جلسة دادگاه به

گونه اههارنظر  ندارند، در تما  طول مدت رس دگي بايد ساکت بمانند و از جانبدار  بيه نفيع   قق ه چ
يابنيد، اعيم از اينکيه    د. قطع سخنان هري  از کساني که اجازة صحبت مييکي از طرف   خوددار  کنن

 (.  42: 1383برا  تأي د باشد يا تکذيب، ممنوع است و نظم جلسه بايد رعايت شود )خالوي، 
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رسد علت عمدة موانيع فرهنگيي مطروقيه را باييد در راييج نبيودن       نظر ميدر اي  زم نه به
وجو کرد. در اي  خصوص ن ز بديهي است که عمده جست دادرسي علني در نظا  دادرسي ايران

راهکار قابل طرح، رواج دادرسي علني در قووب ايران است که ايي  خيود، ن ازمنيد رفيع موانيع      
تيدريج زم نية آگياهي    متعدد و فراهم ساخت  مودمات و الزامات تحوق دادرسي علني است تا به

 ها فراهم شود.عد قضور در دادگاهو  با قوامرد  از اهم ت دادرسي علني و همچن   آشنايي عم
 

 گیری. نتیجه5
مع ارهيا و مصياديق اساسيي، قيداقلي، ضيرور  و الز       يکيي از  عنوان بهها علني بودن دادرسي

با اي  قيال  و کل د  در تحوق دادرسي عادالنه برخوردار است. ا  دادرسي عادالنه از نو ي پايه
ايي دادرسي علني در قانون اساسي و قيوان   عياد  ک يور،    واقع ت اي  است که با وجود شناس

اصل مذکور از لحاظ عملي به شکل مطلوبي تحوق ن افته است و هم   امير، ضيرورت بحي  در    
تيوان موانيع   در اي  زم نه مي سازد.ناپذير ميرا اجتنابها موانع تحوق اصل علني بودن دادرسي

هنگي را از جمله موانع موجود فيرارو  اجيرا  اصيل    فوهي، موانع قضايي و ساختار  و موانع فر
ها دانست. در خصوص موانع فوهي، از نظر قضات، شيبهة مويايرت دادرسيي    علني بودن دادرسي

علني با موازي  شرعي و همچن   موايرت آن با اصل اجتهاد و عدالت قاضي مطرح شيده اسيت.   
از يي  سيو و   هيا  بيودن دادرسيي  با وجود سوابق شرعي برا  اصل علنيي  اي  در قالي است که 

فودان اصول و نصوص شرعي مواير با اصل مذکور از سو  ديگر و همچن   بيا در نظير گيرفت     
توان معتود به غ رشرعي بودن اصل دادرسيي علنيي   وجه نميه چمبنا  عادالنه و معوول آن، به

تعيارض بيا ادعيا      طيور کليي در  ها  عملي و جار  نظا  قضايي ک ور بيه عالوه واقع تبود. به
موايرت دادرسي علني با اصل اجتهاد و عدالت قاضي اسيت. از طيرف ديگير، نظير بيه اينکيه در       

قضايي مانند ايران، ک ف ت مديريت زعما  قضايي، تأی ر شگرفي بير چرخية س اسيت    ها  نظا 
ار و را باييد در رفتي  هيا  گذارد، بخش ديگر  از موانع تحوق اصل علني بودن دادرسيي قضايي مي

دل يل عيد  تماييل بسي ار  از قضيات      وجو کرد. واقع ت اي  است کيه بيه  عملکرد قضات جست
و در نت حه، سرباز زدن آنها از اي  امر، اصل ميذکور در  ها دادگستر  به برگزار  علني دادرسي

توجيه  ندرت به اي  اصيل مهيم   آيد يا اينکه بهيا اساساب به مرقلة اجرا درنميها بس ار  از دادگاه
هيا  موتضيي بير ق ير قضيات      شود که علت عمدة اي  نو صه را بايد در عد  اعمال نظيارت مي

قاکم بر نظيا   ها  وجو کرد. در اي  م ان بايد انصاف داد که برخي امور ب روني و واقع تجست
کنيد، در بيروز ايي     قضايي ک ور ن ز که عمالب امکان رعايت دق ق اصول دادرسي را محدود ميي 

عمليي و همکيار  تميا     هيا   در اي  زم نه بايد بيا اتخياذ روش   اند.تأی ر نبودهعمده بي چالش
نهادها  مربوط، نسبت به کاست  از قحم وس ع دعاو  مطروقه و رفع موانيع سياختار  نظيا     
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منظور رعايت اصيول و ت يريفات دادرسيي از جمليه     قضايي اقدا  کرد تا با وجود ايحاد امکان به
ها، فرصت الز  برا  ارتوا  علمي قضات ن ز فيراهم آييد. در خصيوص    دن دادرسياصل علني بو

هيا و مناسيب نبيودن    موانع ديگر ن ز که به داليل گوناگون از جمليه محيدوديت فضيا  دادگياه    
کنيد،  الز  بيروز ميي  هيا   ها، بسترها و آميوزش افزار  و همچن   فودان هرف تامکانات سخت

الز  بيرا  بازسياز    هيا   اختصياص سيرمايه  يحي دادرسي علنيي و  توان با رايج ساخت  تدرمي
ايحياد بسيترها  فرهنگيي مناسيب و ارائية      ها و ايحاد فضا  مناسب در آنها و همچني    دادگاه

 تنابهي اي  موانع را مرتفع ساخت.همگاني در اي  زم نه تا قدود معها  آموزش
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