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چکیده

اصل علنی بودن دادرسی ،یکی از جلوهها و شاخصههای اساسیی دادرسیی عاده یه بیوده ،از مهی تیری
تضمی های آن شمرده میشود .ای اصل دارای مفهومی ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر متعیدد اسیت و
هرکدام از ای عناصر مفهومی یز الزامات خاص خود را دارد .در تیجه ،دادرسی علنی با بیود هرکیدام از
عناصر مفهومی و الزامات آنها ،دیگر به ای مفهوم دهلت خواهد داشت .بیر ایی اسیا  ،در ایی مقالیه
پس از تبیی عناصر مفهومی و الزامات اصل علنی بودن دادرسی کیفیری در پرتیو میوازی بیی المللیی،
موضع ظام حقوقی ایران در ای باره مورد بررسی قرار گرفته و در هایت چنی تیجهگیری شیده اسیت
که با وجود شناسایی عناصر مفهیومی و برخیی الزامیات اصیل علنیی بیودن دادرسیی در حقیوق اییران،
بیتوجهی به برخی دیگر از الزامات مه ای اصل ازجمله اممک بودن دسترسیی عمیومی بیه اسیناد و
مدارک پرو دهها و دشواری دسترسی به آرای دادگاهها و یز وجود محیدودیتهیای قیا و ی در خصیوص
ا تشار جریان دادرسی و اعالن علنی رأی و همچنی برخی محدودیتهای عملی دیگر ،تحقی شایسیت
دادرسی علنی را در حقوق ایران با چالشهای جدی مواجه ساخته اسیت .بیهعیالوه در راسیتای تکمییل
وشتار ،به استثناها و محدودیتهای حاک بر ای اصل یز اشاره شده است.

واژگان کلیدی

اصل علنی بودن حقوق ایران ،دادرسی ،دادرسی کیفری ،عناصر مفهومی ،معیارهای بی المللی.
* ویسندۀ مسئول ،فکس،331-99933933 :

Email: dr.sm.hashemi@gmail.com
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مقدمه
اصل علنی بودن دادرسی که در اسناد بی المللی 1و اصول  111و  117قا ون اساسی جمهیوری
اسالمی ایران 3و برخیی قیوا ی عیادی دیگیر ازجملیه قیا ون آییی دادرسیی کیفیری مصیو
1993ش 9مورد توجه قرار گرفته ،از اصول بنیادی و اساسیی دادرسیی بیوده و از قشیی واه و
بی بدیل در تحق دادرسی عاده ه برخوردار است .اهمیت ای اصل در تضیمی حقیوق دفیاعی
م ته و حمایت از او از طری ظارت افکار عمومی بر جریان محاکمه از یک سو و تأمی منافع و
مصالح اجتماعی ما ند استقالل و بیطرفی قاضی ،شیفافیت قضیایی ،حفیع اعتمیاد و اطمینیان
عمومی به دستگاه قضایی ،دستیابی به مشروعیت قضایی ،باه بردن شأن و اعتبیار آرای صیادره،
پیشگیری از جرم با افزایش اطالعات و آگاهیهای عمیومی میردم ،پیشیگیری از فسیاد قضیایی،
 .1مادۀ  13اعالمی جها ی حقوق بشر ،بند  1مادۀ  13میثاق بی المللیی حقیوق مید ی و سیاسیی ،میواد  11و 17
اساسنام دیوان کیفری بی المللی ،بند  1مادۀ  1کنوا سیون اروپایی حقوق بشیر و بنید  1میادۀ  7کنوا سییون
امریکایی حقوق بشر به بیان ای اصل مه پرداختها د .بهعالوه در اساسنام دیوان بی المللیی کیفیری مصیو
1997م ،یک بار در بند  1مادۀ  13اظر بر وظایف و اختیارات شعب بیدوی مقیرر شیده اسیت کیه «محاکمیه،
علنی است .»....یک بار یز در بند  1مادۀ  11دربارۀ حقوق مته مقرر میدارد« :مته حی دارد کیه اتهامیات
او ،با توجه به مقررات ای اساسنامه ،بهطور علنی ،منصفا ه و بیطرف مورد رسیدگی قیرار گییرد .»...همچنیی
در مقررات مربوط به آیی دادرسی و ادل دیوان کیفیری بیی المللیی در میادۀ  31اشیاره شیده اسیت کیه «...
شخص مورد ظر از حقوق پیشبینی شده در مادۀ  11اساسنامه بهیرهمنید مییگیردد  »...کیه یکیی از حقیوق
پیشبینی شده در بند  1مادۀ  11اساسنامه ،ح بر علنی بودن دادرسی است .در خصیوص اعیالن علنیی رأی
یز در مادۀ  133از مقررات مربیوط بیه آییی دادرسیی و ادلی دییوان کیفیری بیی المللیی قیید شیده اسیت:
« تصمیمات شعب دادرسی در خصیوص قابلییت اسیتماع دعیوا ،صیالحیت دییوان ،مسیئولیت کیفیری میته ،
محکومیت و جبران خسارات بهطور علنی  ....اعالم میشود».
 .3اصل  111قا ون اساسی مقرر میدارد« :محاکمات علنی ا جام میشود و حضور افراد بالما ع است ،مگر آ کیه بیه
تشخیص دادگاه ،علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا ظ عمیومی باشید ییا در دعیاوی خصوصیی ،طیرفی
دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی باشد» .در اصل  117قا ون اساسی یز مقرر شیده اسیت« :رسییدگی بیه
جرای سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاک دادگستری صورت میگییرد .حیوۀ
ا تخا  ،شرایط ،اختیارات هیأت منصفه و تعرییف جیرم سیاسیی را قیا ون بیر اسیا میوازی اسیالمی معیی
میکند».
 .9مادۀ  913ای قا ون مقرر میدارد« :محاکمات دادگاه علنی است ،مگر در جیرام قابیل گذشیت کیه طیرفی ییا
شاکی ،غیرعلنی بودن محاکمه را درخواسیت کننید .همچنیی دادگیاه پیس از اظهیار عقییدۀ دادسیتان ،قیرار
غیرعلنی بودن محاک را در موارد زیر صادر میکند:
الف) امور خا وادگی و جراممی که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است.
) علنی بودن ،مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره :منظور از علنی بودن محاکمه ،عدم ایجاد ما ع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است».
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تقویت پاسخگویی قضایی ،جلوگیری از سوء رفتار قضیات ،کیاهش اشیتباهات قضیایی و مفاسید
اداری و موارد متعدد دیگر ،لزوم توجه شایسته به آن را بیش از پیش مایان میسازد.
باای حال ،اسناد بی الملل ی مربوط به حقیوق بشیر هما نید قیوا ی اساسیی و دیگیر منیابع
حقوقی بسیاری از کشورهای جهان ،از ارام تعرییف دقیی و جیامع دادرسیی علنیی خیودداری
مودها د و به تعبیر برخی از حقوقدا ان ( )Alemanno and Stefan, 2014, p.97دادرسی علنی
بیشتر از آ که تعریف شود ،مورد استناد قرار گرفته است .شاید علت ای امر آن باشد کیه اصیل
علنی بودن دادرسی ،مفهومی ترکیبی و قابل تجزیه به اجزای مختلف است .بیه ایی معنیی کیه
ای اصل دارای عناصر مفهومی و الزامات متعددی است که برای فه و تبیی مفهیوم واقعیی و
دقی اصل یادشده بایستی مجموع آن عناصر و الزامات را مورد توجه قرار داد.
از مجموع روی قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر یز چنی بیهدسیت مییآیید کیه مفهیوم
دادرسی علنی یک مفهوم ترکیبی و غیربسیط است و هیئت دادرسی علنی با بود حتی یکیی از
اجزا و الزامات آن ،دیگر به ای مفهوم دهلت میکند (قربا ی ،1993 ،ص.)317
از سوی دیگر ،باید توجه داشت که اصل علنی بودن دادرسی کیه در فقیه شییعه ییز دارای
وجاهت است و با قضای اسالمی سازگار به ظر میرسد (خالقی ،1979 ،ص )97و وجیود برخیی
مدارک و شواهد تاریخی در ای خصوص 1مُهر تأییدی بر ای ادعاست ،امروزه بهما نید بسییاری
دیگر از اصول دادرسی عاده ه ،مفهومی بی المللی تلقی میشود .بنابرای هرگو ه گرهگشیایی از
حقوق داخلی در ای زمینه ،منوط به شناخت ظری صحیح ای مفهوم و سازوکارهای تضیمی
آن در ظام بی المللی حقوق بشر است.
در تأیید ای ظر گفته شده است که استقرار عدالت و حفع کرامیت ا سیا ی از طریی قیوۀ
قضامیه تنها از طری روش های استا دارد جها ی مدیریت دادگستری میسر است .آگاهی از ایی
استا داردهیا ،اسیتفاده از آنهیا در قیوا ی و مقیررات داخلیی ،تضیمی رعاییت آنهیا و ایجیاد
 . 1برای مو ه ،در سیرۀ قضایی حضرت علی (ع) آمده است کیه آن حضیرت در مسیجد قضیاوت مییکیرد و در آن
جایگاهی داشت که به «دکه القضاء» معروف بود؛ بهگو های که مشیاهدۀ آن از هیر طیرف مسیجد امکیانپیذیر
می مود (قلعهجی1331 ،ق ،ص .)131وی به شریح قاضی یز دستور داد چنی کنید .چیون شینیده بیود کیه
شریح در خا ه خود قضاوت میکند ،فرمود « :ای شریح (بیرای قضیاوت) در مسیجد بنشیی  ،ایی مییان میردم
عاده ه تر است .برای قاضی سبک است که در خا هاش قضاوت کند» (موسوی بجنیوردی ،1991 ،ص.)33-31
همچنی  ،شیخ طوسی در بخش آدا القضاء از کتا معروف خود ،المبسوط ،پس از بیان اینکه «هرگاه قاضیی
بخواهد میان مردم به قضاوت بپردازد ،مستحب است که ای کار را در محلی که برای مردم معلیوم و مشیخص
باشد ،مثل محلی وسیع و فراخ ا جام دهد تا هر یازمندی بدون هیچ زحمتی به او دسترسی داشته باشید» .در
مورد دیگران میافزاید« :برای قاضی مستحب است که هرکس بتوا د به محل جلس دادرسی او دسترسی پییدا
ماید و گهبا ی برای مما عت مردم از ورود به آ جا گمارد» (به قل از :خالقی ،1979 ،ص.)99
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سازو کارهای ظارتی و رسیدگی قا و ی به موارد قض و سرا جام ترویج و زمینهسیازی فرهنگیی
به منظور هادینه شدن ای استا داردها ازجمله شرایطی هسیتند کیه قیش بسیزایی در توسیع
قضایی یک کشور دار د (علی  ،1973 ،ص .) 9لیذا بیرای اینکیه کشیور میا دارای ییک دسیتگاه
دادگستری مستقل باشد که بتوا د از حقیوق و آزادیهیای میردم پشیتیبا ی کیرده ،در صیحن
جها ی یز از اعتبار هزم برخوردار گردد ،در ای صورت چارهای یست مگر آ که در هر اقیدامی،
استا داردهایی که در اسناد و کنوا سیونهای بی المللی و حقوق کشورهای پیشرفته بیهروشینی
تشریح شده است ،بهگو های دقی مورد توجه قرار گیر د (کاشا ی ،1979 ،ص.)31
بر ای اسا  ،ایضاح مفهومی اصل علنی بودن دادرسی و شناسایی مؤلفهها و الزامات تحق
آن که بایستی منطب با یافتههای حقوق عصر حاضر باشید ،از اهمییت قابیلتیوجهی برخیوردار
است و به تحق کامل و مطلو ای اصل در کشور و در تیجه دستیابی بیه منیافع و آریار مهی
اشی از آن کمک شایا ی خواهد مود.
با اینکه اصل علنی بودن دادرسی ،عالوه بر دادرسی کیفری ،در دادرسیهای مید ی و اداری
یز محل بحث است و به ظر می رسید عناصیر مفهیومی و الزامیات موضیوع ایی وشیتار در آن
دادرسیها یز قابلیت اعمال دارد ،اما رویکرد اصلی وشتار حاضر ،دادرسی کیفری است.
بهعالوه ،دادرسی علنی دارای محدودیتها و استثناهای متعیددی اسیت کیه در ظیامهیای
حقوقی مختلف و ازجمله در ظام حقوقی ایران به آن اشاره شده اسیت .بیر ایی اسیا  ،علنیی
بودن دادرسی را می توان ح مطلقی برای طرفی دعوا محسو کرد؛ زیرا ممک است حقیوق
سایر افراد با ای اقدام در معرض خطر قرار گیرد .به همی دلیل ،مقامات قضایی باید با توجه به
شرایط هر پرو ده و با در ظر گرفت حقوق و منافعی کیه هرییک از طیرفی دادرسیی واجید آن
است ،در خصیوص موضیوع تصیمی گییری مایید (رضیوی فیرد و قربیا زاده ،1991 ،ص.)111
باای حال ،با اینکه بررسی ای استثناها ،موضوع اصلی وشتار حاضیر یسیت ،امیا بیرای تکمییل
بحث در ا تهای وشتار به استثناهای ای اصل یز اشاره خواهد شد.
شایان ذکر است که برخالف اعالمی جها ی حقوق بشر ،میثاق بیی المللیی حقیوق مید ی و
سیاسی و کنوا سیون اروپایی حقوق بشر جزمیات بیشتری در خصوص اصل علنی بودن دادرسی
بیان داشتها د .در ای دو سند آ چه که مایان است و میتوا ید بیه تقسیی بنیدی بحیث حاضیر
کمک شایا ی ماید ،تفکیک مرحل «فرایند رسیدگی» و مرحل «اعالن حک » است.
چنی تفکیکی در بحث استثناهای وارده بر اصل علنی بودن محاکمات اهمیت فیراوان دارد؛
زیرا اعالن عمومی حک مشمول استثناهای بسیار کمتری سبت به علنی بودن فرایند رسیدگی
است .درحقیقت ،حتی در مواردی که فرایند رسیدگی به یکی از دهیل مشخص ،غیرعلنی باشد،
حک صادره باید به صورت علنی اعالم شود (قاری سید فاطمی ،1999 ،ص .)333بررسی روییه
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و آرای صادره از دیوان اروپایی حقوق بشر یز حکایت از آن دارد که ماهیت دادرسیی علنیی دو
جنبه را دربر میگیرد؛ علنی بودن فرایند دادرسی ،و ا تشار علنی رأی.1
لذا در وشتار حاضر ،پس از تبیی عناصر مفهیومی و الزامیات اصیل علنیی بیودن دادرسیی
کیفری در پرتو معیارهای بی المللی ،کوشش میشود موضع حقوق ایران و بهویژه قیا ون آییی
دادرسی کیفری مصو 1993ش که مه تری قا ون در زمین مورد بحث اسیت بررسیی شیده،
در هایت ،موقعیت مفهوم و الزامات اصل علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران در مقایسیه
با مفهوم و الزامات بی المللی و شناختهشدۀ آن روش گردد.

علنی بودن فرایند دادرسی و الزامات آن
تحق منافع ،مصالح و کارکردهای گو اگون اشی از اصل علنیی بیودن دادرسیی در گیرو علنیی
بودن فرایند دادرسی خواهد بود .تحق فرایند علنی دادرسی یز یازمنید دادرسیی حضیوری از
یک سو ،حضور مردم در فرایند دادرسی از سوی دیگر و همچنی حضور مطبوعیات و رسیا ههیا
در فرایند دادرسی و رعایت الزامات هر کدام از آنها است.

 .1حضور طرفین دعوی در فرایند دادرسی
اگرچه در تبیی مفهوم دادرسی علنی بیشتری تأکیدها بر لزوم حضور مردم در فرایند دادرسی
است ،اما تأمل در مبا ی و اهداف ای اصل بر لزوم حضور فیزیکی طیرفی دعیوی در دادرسیی،
خاصه در مرحل رسیدگی ماهوی ،صحه میگذارد .به ای معنی که اگر یکی از مبیا ی و اهیداف
مه علنی بودن دادرسی را تضمی حقوق دفاعی مته بیهشیمار آوریی  ،یکیی از ویژگییهیای
اساسی ای امر ،حمایت از مته در برابر محاکمات سری خواهد بود .بیر ایی اسیا اسیت کیه
دادرسی هفقط برای عام مردم ،بلکه برای طرفی دعوا یز بایستی علنی باشد .فلسف ایی امیر
آن است که با جلوگیری از برگزاری جلسات سری و محرما ه و بیدون حضیور طیرفی دعیوا ،از
تعدیات محاک منسو به دولت به حقوق شهرو دان و ا حراف از عدالت مما عت بیهعمیل آیید؛
زیرا در صورت غیرحضوری بودن دادرسی ،طرفی دعوی بهطور قابل درکی سبت به آ چیه کیه
پشت درهای بسته و به صورت محرما ه اتفاق میافتد مشکوک خواهند بود و سیسیت دادرسیی
یز با ای اقدام ،خود را در معرض بیاعتمادی قرار خواهد داد .لذا یکی از مؤلفههیای هزم بیرای
تحق دادرسی علنی آن است که مته با حضور در جلس دادگاه و آگاهی از دهیل اقامهشده بر
1. Case of Tierce and Others v. San Marino, Applications nos 24954/94, 24971/94 and24972/94- July 25,
2000, Para 93.
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علیه او به دفاع از خود بپردازد .در ای راستا ،علنی بودن دادرسی به ای معناست که در درجی
خست ،طرفی دعوا و در درج بعدی ،عموم مردم بتوا نید از میوارد و مسیامل مطیرحشیده در
دادگاه اطالع یابند.
از طرف دیگر ،حضور طرفی دعوی در فرایند دادرسی ،موجبات روییارویی میته بیا شیاکی و
گواهان را فراه آورده ،با مشخص شدن صحت ادعاهای مته و مقایس آن با آ چه که بیزهدییده و
شهود اعالم میدار د ،به تحق دادرسی علنی و در هایت ،تحق مناسبتر عدالت یاری میرسا د.
به همی دلیل است که در روی دادگاه اروپایی حقوق بشر یز دادرسیی علنیی متضیم دو
وع حضور است؛ حضور شخص و حضور عام مردم .بر ای اسا  ،حضور مته یا طیرفی دعیوا
در جلس دادرسی ،مقوم مفهوم دادرسی علنی شمرده میشود (قربا ی ،1993 ،ص.)333-339
همچنی در توجیه ای امر باید گفیت درصیورتی کیه افیراد مجیاز باشیند در شیکلگییری
تصمیماتی که در حل و فصل اختالفات آنها تأریرگذار است مشارکت کنند ،احسیا خواهنید
کرد با آن ها عاده ه برخورد شده است و ای امر موجب ایجاد اعتمیاد بیه رسییدگیکننیدگان و
گسترش حس احترام در اجتماع شده ،شیا گر بییطرفیی دادر و اسیتقالل دسیتگاه قضیایی
خواهد بود .لذا هدف از ای اصل ،حماییت از طیرفی دعیوا در مقابیل اجیرای مخفیی عیدالت و
اطمینان از دیده شدن عینی و وسیع آن و باقی ما دن اعتماد جامعه به قوۀ قضامیه است 2012,
) .)Vitkauskas and Dikov, p.55لذا فلسیف حضیور شیخص ایی اسیت کیه بیدون حضیور او
بهسختی می توان به اعمال و اجرای حقوق خاص او ازجمله ح دفاع از خیود ،بررسیی اسیناد و
مدارک و اظهارات شهود امیدوار بود (.)European court of human Rights, 2014, p.28
بنابرای  ،دادرسی علنی صرفاً به معنای حضور عموم مردم در فراینید دادرسیی بیوده ،بلکیه
یکی از عناصر دادرسی علنیی ،حضیوری بیودن دادرسییهیا اسیت (زراعیت و احمیدی،1999 ،
ص119؛ یکویی ،1971 ،ص)331
اصل حضوری بودن فرایند دادرسی در اصطالح عبارت است از« :آگاه کردن مته از فراینید
دادرسی از طری دعوت او برای حضور در فرایند دادرسی ،که به د بال آن ،مته و ییا وکییلش
در دادرسی حضور پیدا کنند یا به ارسال هیحه دفاعی اقدام کنند» (زراعیت و احمیدی،1999 ،
ص)113؛ به عبارت دیگر ،رسیدگی حضوری از طری استماع دعوا و ارام دفاع محق مییشیود
).(Symonides, 2000, p.85
ظر به اینکه ارام یک دفاع مناسب از سوی مته متوقف بر حضور او در مراحیل تحقیی و
دادرسی است ،ای ح بهعنوان یکی از حقوق دفاعی مته در اغلب اسناد معتبر بیی المللیی و
منطقهای بهصراحت مورد تصریح قرار گرفته است که ازجمله میتوان به قسمت چهیارم بنید 9
مادۀ  13میثاق بی المللی حقوق مید ی و سیاسیی ،بنید  1میادۀ  19اساسینام دییوان کیفیری
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بی المللی ،قسمت چهارم بند  3مادۀ  7کنوا سیون امریکایی حقیوق بشیر ،قسیمت دوم بنید 1
مادۀ  1منشور افریقایی حقوق بشر در ای زمینه اشاره کرد .باای حال ،ای حی در کنوا سییون
اروپایی حقوق بشر یامده است؛ اگرچه به ظر میرسد اصوهً مفهوم دادرسی منصیفا ه در بنید 1
مادۀ  1کنوا سیون اروپایی حقوق بشر ،متضم حضور فیزیکی مته در دادرسی ییز مییباشید.
در ای خصوص توجه به چند کته زیر ضروری است:
خست اینکه همانگو ه که اشاره گردید ،دادرسی حضوری لزوماً به معنیای حضیور شیخص
مته یست و صرفِ حضور وکیل مته ییز کفاییت مییکنید .در همیی راسیتا ،رویی قضیایی
دادگاههای اروپا تحت بند  1مادۀ  1کنوا سیون اروپایی حقوق بشر ،بیی میوردی کیه متقاضیی
شخصاً حاضر شده و موردی که شخصاً در دادگاه حاضر شده ،امیا بیه ییک وکییل دادگسیتری
وکالت داده ،تمایز اساسیی قامیل شیده اسیت (Grozev and Others, 2009, p.39) .بیه عبیارت
دیگر ،به دلیل ق واعد و اصول حاک بر وکالیت در محیاک  ،حضیور وکییل میته ییز مییتوا ید
دادرسی را واجد وصف دادرسی حضیوری مایید ،زییرا در ایی صیورت ییز هیدف از دادرسیی
حضوری که همان آگاهی از دهیل اقامهشده بر علیه مته و امکان دفاع از اتهام ا تسیابی اسیت،
محق میگردد.
دوم اینکه حتی در مواقعی که محدودیت بر دادرسی علنی امکانپذیر اسیت ،طیرفی دعیوا
ح دار د در دادگاهی که آنها را محاکمه میکند حضور یابند .1به ای معنا که همانگو ه کیه
پیشتر اشاره شد ،اصل علنی بودن دادرسیها اصل مطلقی شمرده شده و دارای محدودیتها و
استثناهای مشخصی است که در صورت مغایرت برگزاری علنی دادرسی با اسیتثناهای یادشیده،
دادرسی بدون حضور مردم و مطبوعات برگزار خواهد شد .بیاایی حیال بایید توجیه داشیت کیه
برگزاری غیرعلنی دادرسی در موارد پیشگفته می توا د به معنای محروم کردن طرفی دعوا از
حضور در دادرسی باشد ،بلکه صرفاً حضور مردم و رسا هها را محدود میکند.
سوم ،دادرسی حضوری امری مطل بوده و دادرسی بدون حضور مته در شرایط استثنایی
مجاز شمرده شده است؛ ازجمله زما ی که هاد مربوط تمام سعی خود را بیرای احضیار شیخص
مته بهکار بسته ،ولی حاضر کردن شخص مربوطه امکانپذیر شده است (Harby, 2006, p.44
.)Mole and
چهارم ،اگر خود شخص برای حضور در دادگاه تالش کافی از خود شان دهد ،ح متقاضی
برای حضور در دادگاه به معنای تعهد مقامات مربوطه برای حاضر کردن فیرد در دادگیاه یسیت
) .(Grozev and Others, 2009, p.42فلسف ای امر را بایسیتی در جلیوگیری از سیوءاسیتفادۀ
مته از ح بر دادرسی حضوری و همچنی اجتنا از اطال بیمورد دادرسی جستجو مود.
1. Human Rights Committee, Communication no. 848 / 1999, Para.7.3.
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باای حال ،اگر دادرسی حضوری را به معنای امکان طرفی دعوی به ارام دفاعیات خیود بیه
صورت حضوری و یا با معرفی وکیل قا و ی تلقی مایی  ،بیشک تحق مطلو ای امر یازمنید
الزامات مشخصی خواهد بود.
یکی از الزامات هزم برای تحق دادرسی حضوری ،ح بر مشارکت فعال و مؤرر در دادرسی
است ()Vitkauskas and Dikov, 2012 , p.51؛ لذا حی میته بیه حضیور در جلسی دادگیاه،
بهگو های که بتوا د در رو د دادرسی بهطور مؤرر مشارکت داشیته باشید ،بیرای مفهیوم اسیتماع
منصفا ه ،حیاتی شمرده میشود ( .)Mahoney, 2004, p.115منظور از حضور مؤرر ای است که
مته بتوا د در جلس دادرسی ضم جدال با دادستان ،دفاع مناسبی از خود ارامه دهد ،اتهامات
را تکذیب کند ،به وکالی خیود در ارامی ادلیه کمیک کنید و ییا در مواجهیه بیا شیهود از آ یان
پرسش هایی بکند یا هنگام سؤال از شهود به وکیالی خیود توصییههیایی داشیته باشید (صیابر،
 ،1993ص .)193به بیان دیگر ،حضور مته در دادرسی زما ی حضور مؤرر تلقی مییشیود کیه
هم امکا ات هزم برای دفاع برای او فراه شود تا بتوا ید آزادا یه همی دفاعییات خیود را بییان
موده ،دهیل مطرحشده علیه خود را بهچالش بکشد.
همچنی حضوری بودن دادگاه مستلزم دعوت به حضور از طرفی یا امکان حضیور طیرفی
در جلس رسیدگی است (هداو د و آقیایی طیوق ،1979 ،ص .)331بنیابرای در صیورت دعیوت
کردن از طرفی یا بیاطالعی طرفی از دادرسی که مییتوا ید بیه دلییل قیص در ابیال وقیت
رسیدگی باشد و همچنی در صورت وجود موا عی که عمالً امکان حضور طرفی را در دادرسیی
سلب می ماید ،الزامات دادرسی حضوری رعایت شده است.
در خصوص اصل حضوری بودن در مراحل دادرسی یز گفته شده است که اگیر بتیوان کیل
جریان دادرسی را به سه دورۀ پیش ،حی و پس از جلس دادگاه تقسی کیرد ،بایید گفیت کیه
برخالف دو دورۀ پیش و پس از جلس دادگاه که اصل بر غیرحضوری بودن است ،در خود جلس
دادگاه اصل بر حضوری بودن است (هداو ید و آقیایی طیوق ،1979 ،ص .)331در رویی دییوان
اروپایی حقوق بشر یز برای تحق دادرسی حضوری ،هزم است که طرف دعوا حیداقل در ییک
مرحله از دادرسی حضور داشته باشد که ای امر در دعوی « Gocعلیه کشور ترکییه» از سیوی
دیوان اروپایی حقوق بشر تأکید شده است1.
در ظام حقوقی ایران ،با تأمل در مواد 931 ،933و  931قا ون آیی دادرسی کیفیری مصیو
1993ش میتوان اصل حضوری بودن دادرسی را شناسایی کرد .مطاب مادۀ  933قیا ون یادشیده
که مربوط به رسیدگیهای دادگاه کیفری دو میباشد« ،در غیر موارد مذکور در میواد  933و 931
ای قا ون ،دادگاه با تعیی وقت رسیدگی و ابال آن به شاکی یا مدعی خصوصی ،مته  ،وکییل ییا
1. Case of Goc V. Turkey, Application no. 36590/97. July 11, 2002, Para 12.
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وکالی آ ان ،دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضیر شیو د ،آ یان را بیرای شیرکت در
جلس رسیدگی احضار میکند .تصویر کیفرخواست برای مته فرستاده میشود  »...بهعالوه ،میادۀ
 931ای قا ون مقرر میدارد« :هرگاه مته بدون عذر موجه حاضیر شیود و دادگیاه حضیور وی را
هزم بدا د ،علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر میگردد و با قید اینکه تیج عدم حضیور جلیب
است ،احضار میشود ...هرگاه مته بدون عذر موجه حاضر شود و دادگیاه همچنیان حضیور وی را
ضروری بدا د ،برای روز و ساعت معی جلب میشود .چنا چه حضور مته در دادگاه هزم باشید و
موضوع ،جنب ح اللهی داشته باشد ،بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صیادر مییشیود».
همچنی مادۀ  931ای قا ون اشعار میدارد« :در تمام امور کیفری ،طیرفی مییتوا نید وکییل ییا
وکالی مدافع خود را معرفی کنند .در صورت تعدد وکیل ،حضور یکی از آ ان برای تشکیل دادگیاه
و رسیدگی کافی است» .در خصوص رسیدگیهای دادگاه کیفری یک یز مادۀ  991قا ون یادشده
مقرر داشته است« :هرگاه دادگاه در جلس مقدماتی پرو ده را کامیل و قابیل طیرح بیرای دادرسیی
تشخیص دهد ،بالفاصله دستور تعیی وقت رسیدگی و احضار تمیام اشخاصیی را کیه حضورشیان
ضروری است صادر میکند» .بهعالوه ،در دادگاههای تجدیید ظر اسیتان و همچنیی دییوان عیالی
کشور یز امکان برگزاری حضوری دادرسی البته با رعایت شیرایط مقیرر در قیا ون وجیود خواهید
داشت .به ای ترتیب که در خصوص دادگاه تجدید ظر استان ،مطاب مادۀ  313قیا ون یادشیده در
جرام مه که مجازات سنگی تری دارد و مصادی آن مورد شناسایی ای ماده قرار گرفتیه اسیت،
به صورت مطل و در سایر جرای در صورت اقتضا ،1دادرسیی حضیوری خواهید بیود .در خصیوص
دیوان عالی کشور یز درصورتی که ای دیوان حضور طرفی دعوی را هزم بدا د ،میتوا د دادرسی
را به صورت حضوری برگزار ماید 3.همچنی تأمل در قا ون یادشده حاکی از ایی امیر اسیت کیه
امکان ارام دهیل و اسناد به دادگاه برای تدارک امکیان دفیاع و مشیارکت فعیال و میؤرر میته در
دادرسی وجود دارد.
در تیجه اگرچه در قا ون یادشده مواد مربوط به دادرسی حضوری در قالب مواد مربیوط بیه
 .1بند «ث» مادۀ  313قا ون آیی دادرسی کیفری...« :در غیر از موارد مذکور در موارد فوق ،هرگاه جیرم از جیرای
مستوجب مجازاتهای حدود ،قصاص و جرای غیرعمدی مستوجب بیش از صف دیه و یا جرای تعزیری درجی
چهار و پنج باشد به طور مطل و در جرای تعزیری درج شش و هفت در صیورت محکومییت بیه حیبس و در
سایر جرای در صورت اقتضا ،دادگاه تجدید ظر با صدور دستور تعیی وقت رسیدگی ،طرفی و اشخاصی را کیه
حضورشان ضروری است احضار میکند .طرفی میتوا ند شخصاً حاضر شو د ییا وکییل معرفیی کننید .در هیر
حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل ما ع از رسیدگی یست».
 .3مادۀ « :317رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفی دعوی یا وکالی آ یان ا جیام مییشیود،
مگر آ که شعب رسیدگی کننیده حضیور آ یان را هزم بدا ید .عیدم حضیور احضیارشیو دگان موجیب تیأخیر در
رسیدگی و اتخاذ تصمی یست».
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دادرسی علنی قید شده است ،اما با توجه به اشارۀ صریح قا ونگذار به لیزوم دعیوت طیرفی و
وکالی آ ان برای حضور در جلس دادرسی دادگاههیای کیفیری ییک و دو و پییشبینیی امکیان
حضور طرفی در دادگاههای تجدید ظر و دیوان عالی کشور و با تأکید بر ای امر کیه از دییدگاه
معیارهای بی المللی حضور طرفی دعوا و به ویژه مته در حداقل یکی از مراحیل دادرسیی ،در
مجموع دادرسی را واجد صفت دادرسیی حضیوری مییکنید از ییک سیو ،و تضیمی الزامیات و
مؤلفه های دادرسی حضوری ازجمله پیش بینی موارد هزم برای دفاع مؤرر ،کفایت حضور وکییل
مته برای تحق دادرسی حضوری ،محدودیت اپذیری حضور طرفی با وجود برگزاری دادرسی
غیرعلنی و همچنی امکان برگزاری دادرسی در غیا طرفی در موارد بسیار استثنایی از سوی
دیگر ،می توان چنی گفت که قا ون گذار ایرا یی بیه شیکل قابیل قبیولی بیه تضیمی دادرسیی
حضوری و مؤلفهها و الزامات آن به عنوان یکی از عناصر هزم و ضیروری بیرای تحقی دادرسیی
علنی پرداخته است.

 .2حضور مردم در فرایند دادرسی
اصل علنی بودن دادرسی افزون بر اینکه به قابلیت دسترسی به فراینید دادرسیی کیفیری بیرای
طرفی دعوی اشاره دارد ،به قابلیت دسترسی به فرایند یادشده برای عموم یز تأکیید مییکنید.
لذا یکی از اساسی تری اجزای مفهومی اصل علنی بودن دادرسیی ،حضیور آزادا ی اشیخاص در
فرایند رسیدگی در دادگاهها است.
در ای باره در حقوق ایران ،اصل  111قا ون اساسی مقرر میدارد« :محاکمات علنیی ا جیام
می شود و حضور افراد بالما ع است .»...همچنیی در تبصیرۀ میادۀ  913قیا ون آییی دادرسیی
کیفری مصو 1993ش یز مقرر گردیده است« :منظور از علنی بودن محاکمه ،عدم ایجاد ما ع
برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است» که مواد پیش گفته شیا گر تضیمی حی حضیور
مردم در فرایند دادرسی بهعنوان یکی از عناصر مفهومی اصل علنی بودن دادرسی است.
باای حال ،حضور مردم در فرایند دادرسی در مفهوم حقیقی به معنیی برداشیت گیامهیایی
است که به موجب آن مردم قادر باشند با حضور در دادگاهها ،فرایند دادرسی را درک کنند (p.1
 ،)Stepniak, 2014,صحت و سق آن را مورد ارزیابی قرار دهند و بر چگو گی اجرای عیدالت در
فرایند دادرسی ظارت کنند .تحق ای امر یز یازمند مؤلفهها و الزامیات متعیددی اسیت کیه
بدون تضمی آنها ،میتوان به آرمانهای دادرسی علنی و آرار و منیافع متعیدد اشیی از ایی
اصل مه دست یافت.
لذا «ویژگی علنی بودن دادرسی با لیست قابل توجهی از مقتضیات احاطه شده است که تنها
در صورت رسمیت آ هاست که دادرسی علنی قابل تحق است» ).(White, 1999, p.38
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با اینکه در اسناد بی المللی مربوط به حقوق بشر ،مادۀ خاصی به مؤلفهها و الزامات دادرسی
علنی اختصاص داده شده است ،اما با بررسی اسیناد جهیا ی و منطقیهای حقیوق بشیر و رویی
قضایی حاک بر برخی هادهای قضایی بی المللی و حقوق کشورهای پیشرفته ،میتوان مؤلفهها
و الزاماتی را در ای خصوص شناسایی کرد .بر ای اسا در سطور پیشرو بیه بررسیی الزامیات
یادشده و وضعیت فعلی آنها در ظام حقوقی ایران پرداخته میشود.
یکی از مه تری عناصر و الزامات هزم برای تحق دادرسی علنی ،قابلیت دسترسی همگا ی
به دادگاه است .بهموجب ای امر ،حضور مردم در دادرسیها امکانپذیر میشود.
جوهرۀ ای موضوع آ ست که ورود به جلسات محاکمه بایستی برای هرکسیی کیه خواهیان
حضور در آن است ،آزاد باشد (مالچ یکل ،1973 ،ص)179؛ باای حال ،بایید توجیه داشیت کیه
قابلیت دسترسی به دادگاه به معنای بود ما ع برای حضور است و بدیهی است که عامی میردم
تکلیفی به حضور در دادگاه دار د.
در هر صورت برای رعایت ای اصل رعایت موارد حداقلی زیر الزامی به ظر میرسد:
 هادهای قضایی باید در دستر هم اشخاص باشند .هیر کشیوری بایید سیعی
کند با توجه به توان اقتصادی و امکا ات خود به ای کمال مطلو برسد.
 مراجعه به دادگاه یا مرجع قضایی باید آنچنیان پرهزینیه باشید کیه اشیخاص
توا ند به آن مراجعه کنند.
 در مراجعه به هاد قضایی هیچگو ه تبعیضیی از بابیت ر ی پوسیت ،جنسییت،
سطح تحصیالت و ...میتوان قامل شد (هداو د و آقایی طیوق ،1979 ،ص-331
.)331
در ظام بی المللی حقوق بشر ،اصل دسترسیی بیه دادگیاه در اغلیب اسیناد حقیوق بشیری
به رسمیت شناخته شده است .کمیت حقوق بشر به ح ِ برابر مردم برای حضور در دادگیاههیا و
محاک ازجمله دسترسی برابر به دادگاهها بیه عنیوان عنصیر کلییدی حماییت از حقیوق بشیر و
بهعنوان ابزار رویهای برای تضمی حاکمیت قا ون اشاره کرده است .1دیوان اروپایی حقوق بشیر
یز در یک اقدام مشابه ،بر ح دسترسی همگا ی به دادگاهها به علت جایگاه مهمی که ای امیر
در یک جامع دموکراتیک دارد بهعنوان یک اصل اساسی تأکید کرده است.3
باای حال ،قابلیت دسترسی همگا ی به دادگاه یازمند تمهید مقدمات متعددی است؛ به ای
معنی که برای تحق دادرسی علنی ،صرف اجازۀ ورود به دادگیاه و حضیور در آن کیافی بیوده،
وجود شرایط زیر الزامی است:
1. Human Rights Committee, General Comment 32, 2007, para 2.
2. Case of Steel and Morris v. the United Kingdom, Application no. 68416/01, February15, 2005, para 59.
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پیش از همه ،بایستی یک محل داممیی ییا حیداقل مشیخص بیرای رسییدگی بیه دعیوا در
هادهای قضایی از سوی دولت ایجاد شود و به حو گسترده به اطالع طرفی دعوا و عموم مردم
برسد .در ای راستا دیوان اروپایی حقوق بشر معتقد است که «یک محاکمیه زمیا ی منطبی بیا
الزامات علنی بودن است که عموم مردم قادر باشند اطالعات مربوط به زمان و مکان محاکمیه را
بهدست آور د» .1بنابرای  ،بایستی دسترسی کامل به صورت آ الی به لیست تاریخهیای دادگیاه
وجود داشته باشد .ای لیست می توا د شامل حداقل ام پرو ده ،موضوع پرو ده ،اتهیام و اسیامی
وکالی طرفی باشد ( .)Tomlinson, 2012, p.37همچنی برای حضیور اشیخاص در دادگیاههیا
باید امکا ات مناسبی تدارک دییده شیود کیه وجیود فضیای مناسیب در ایی خصیوص یکیی از
مه تری ای موارد است.
در ظام حقوقی ایران بیا اینکیه تبصیرۀ میادۀ  913قیا ون آییی دادرسیی کیفیری مصیو
 1993ش ،امکان دسترسی همگا ی به دادگاه را فراه موده ،ولی تمهیدات هزم بیرای تضیمی
اصل دسترسی همگا ی به دادگاه اغلب مورد غفلت واقع شده است؛ زیرا عالوه بر عدم اشیاره بیه
لزوم اطالعرسا ی عمومی در خصیوص زمیان و مکیان دادرسییهیا و همچنیی آییی دادرسیی
دادگاه ها ،امکا ات مادی هزم یز در ای زمینه فراه یست .به ای معنیی کیه اتیاق دادگیاههیا
اغلب کوچک بوده ،فاقد فضای کافی و مناسب است و در اغلب آنها صرفاً امکان حضور طیرفی
و سایر اشخاص مرتبط با دعوا فراه است که ای امور مجموعاً امکان حضور میردم در جلسیات
دادرسی را تا حدود زیادی تحت تأریر قرار داده است.
از سوی دیگر ،رسیدگی علنی مستلزم برگزاری جلسات دادگاه به صیورت شیفاهی در میورد
ماهیت پرو ده است ،زیرا تنها در ای صورت است که امکان ظارت عمومی بر فراینید دادرسیی
محق میشود.
بر ای اسا  ،اهمیت اصل شفاهی بودن دادرسیی در ایی اسیت کیه اظهیارات و دفاعییات
طرفهای دعوا و دهیل و مستندهای آ ان در معیرض دییدن و شینیدن اعضیای جامعیه کیه در
دادگاه حضور دار د ،قرار میگیرد و ای امر میتوا د اجرای درست عدالت را از طریی مشیاهدۀ
رو د آن تضمی کند .بدیهی است ،عدالتی کیه بیر پایی دهییل وشیتاری تحقی یابید ،از ظیر
اجتماعی فایدهای دارد؛ زییرا میردم چگیو گی اجیرای عیدالت را مییبیننید ( یکیویی،1971 ،
ص .)391بنابرای  ،قا و ی که دادرسی را تنها به شکل کتبیی محیدود مایید و میا ع از هرگو یه
دادرسی شفاهی در طول دادرسیی باشید ،بیا اصیل دادرسیی عاده یه و علنیی منطبی یسیت
(.)International Commission of Jurists, 2009, p.85
دیوان اروپایی حقوق بشر یز ضم اذعان صریح به رابط دادرسی علنی بیا دادرسیی شیفاهی،
1. Case of Riepan v. Austria, Application no. 35115/97, November14, 2000, Para 29.
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دادرسی شفاهی را پایه و اسا دادرسی علنی قلمداد موده است .از دید ای دییوان ،برخیورداری
از دادرسی علنی موضوع بند  1مادۀ  ،1لزوماً ح بر یک دادرسی شفاهی را ایجا میکند .1دیوان
در پرو دۀ » «Salamonssonعلیه کشور سومد بر ای کته تأکید کرده که ح بیر دادرسیی علنیی،
مشتمل بر ح بر یک دادرسی شفاهی 3است و از سوی دیگیر ایی شیکل از دادرسیی حیداقل در
مرحل بدوی هزم دا سته شده است (.)European Court of Human Rights, 2014, p.28
در همی راستا ،اگرچه در قا ون اساسی جمهوری اسالمی ایران به لیزوم دادرسیی شیفاهی
اشارهای شده ،اما قا ون آیی دادرسی کیفری مصو 1993ش در مادۀ  919مقرر داشته است:
« رسیدگی در دادگاه بیه صیورت ترافعیی و بیه ترتییب زییر ا جیام مییشیود :الیف -قرامیت
کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیدۀ دادستان یا مایندۀ وی در مواردی که طبی
قا ون ،پرو ده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است - .اسیتماع اظهیارات و دهییل
دادستان یا مایندۀ وی که برای اربات اتهام ا تسابی ارامه میشود .پ– استماع اظهیارات شیاکی
یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکالی آ ان بیان میشود .ت -پرسش از مته راجع بیه
قبول یا رد اتهیام ا تسیابی و اسیتماع دفاعییات میته و وکییل او ،کیه عینی ًا توسیط منشیی در
صورتمجلس قید میشود .ث -در صورت ا کار یا سکوت مته یا وجود تردیید در صیحت اقیرار،
دادگاه شروع به تحقیقات از مته میکنید و اظهیارات شیهود ،کارشینا و اهیل خبیرهای کیه
دادستان یا شاکی ،مدعی خصوصی ،مته و یا وکیل آ ان معرفی میکنند ،استماع می ماید.»...
استفاده از عبارتهایی ظیر «قرامت» و «استماع» در مادۀ پیشگفته که دربرگیر دۀ مفهیوم
دادرسی شفاهی است و حاضران در جلس محاکمه را در جریان دادرسی قرار داده ،امکان درک
جریان دادرسی را برای آ ان فراه می آورد ،شا گر توجه قا ونگذار ایرا ی به دادرسیی شیفاهی
بهعنوان یکی از عناصر دادرسی علنی است .بیهعیالوه ،تأمیل در میواد  911 ،911 ،913 ،917و
 917قا ون یادشده یز از توجه قا ونگذار ایرا ی به دادرسی شفاهی شان دارد.
باای حال ،عدم رعایت مطلو دادرسی شفاهی در روی اغلب دادگاههای ایران کیه اشیی از
مشکالت متعدد دستگاه قضا ازجمله حج ا بوه پرو دهها و بود فرصت و امکا ات کافی اسیت و
طرفی دعوی را مجبور به گارش مکتو اظهارات و دفاعیاتشیان مییکنید و در تیجیه ،امکیان
درک جریان دادرسی را از عموم سلب می ماید ،ایرادی اساسی در ای زمینه بوده ،ما عی جدی
بر سر راه دادرسی علنی شمرده میشود.
از طرف دیگر ،در راستای تحق واقعی دادرسی علنی ،امکان دسترسی عموم به اسناد و مدارک
پرو دهها بهعنوان یکی دیگر از مؤلفهها و الزامات اصل علنی بودن دادرسیها مطرح میشیود (p.16
1. Case of Dory v. Sweden, Application no. 28394/95, November 12, 2002, para37.
2. Case of Salamonsson v.Sweden, Application no. 38978/97, November 12, 2002, para36.
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 .)Navratil, 2009,اینکه «عدالت صرفاً باید اجرا شود بلکه باید بتوان اجرای عدالت را یز بهعینیه
مشاهده کرد» یکی از مبا ی مه اصل علنی بودن دادرسی است .بهعالوه ،یکی از مؤلفههای بسییار
مه اصل علنی بودن دادرسی ،شفافیت دادرسیی اسیت کیه ظهیور واقعیی آن از طریی حی بیر
دسترسی به اسناد دادگاهها میسر میشود .)Alemanno and Stefan, 2014, p.98( .بر ای اسا ،
پرو دهها و سواب دادگاهها کالً باید برای عموم اشیخاص و وسیایل ارتبیاط جمعیی ،علنیی و قابیل
دستر باشند .ای ویژگی ،مقدمه و هزم دسترسی داشت به دادگاهها اسیت و بیه تقوییت اصیل
علنی بودن و شفافیت قضایی منجر میشود (ا صاری ،1993 ،ص.)377
اهمیت دسترسی عمومی به اسناد و مدارک پرو ده ها تا حدی است که برخی از حقوقدا ان
( )Conley and Others, 2012, p.785با اغماض از اشاره به اجزای گو اگون دادرسی علنیی کیه
برخی از آن ها مورد بررسی قرار گرفت ،دادرسیی علنیی را دارای دو جیزء دا سیتها ید :حی بیر
دسترسی به خود محاکمات ،و ح بر دسترسی به اسناد قضایی برای کپیبرداری و بررسیی .بیه
ای ترتیب« ،هزم است که عموم مردم به هم مدارک و گزارشات ارامهشده در پرو ده دسترسی
داشته باشند تا بتوا ند تناسب و صحت حقوقی هم اقیدامات قضیایی صیورتگرفتیه را بررسیی
مایند .ای جنبه از عدالت علنی عموماً به علنی بودن درو ی محاکمه یا ح دسترسیی داشیت
به مدارک اشاره دارد» (مالچ یکل ،1973 ،ص.)111
همچنی در همی راستا گفته شده است که بایستی دسترسی آ الیی بیه اطالعیات کامیل
پرو ده ها شامل کلی اظهارات طرفی  ،اظهارات شهود ،دستورات و اسناد مکتیو وجیود داشیته
باشد (.)Tomlinson, 2012, p.37
در ظام حقوقی ایران در قا ون آیی دادرسی کیفری مصو 1993ش ،مقیررۀ خاصیی کیه
امکان دسترسیی عمیومی بیه اسیناد و میدارک پرو یدههیا را مجیاز بشیمارد ،تصیویب شیده و
«دستورالعمل حفاظت از اسناد و اطالعات و ادل پرو دههای قضایی» یز کیه در تیاریخ  3آبیان
 1971به تصویب رمیس قوۀ قضامیه رسیده است در مادۀ  17خود ،صرفاً اصیحا دعیوا ،وکیال و
کارشناسان را تحت شرایط و ضوابط خاص ،مجاز به دسترسی به پرو دههیا مییدا ید .همچنیی
برابر مادۀ  19دستورالعمل یادشده ،أخذ رو وشت از پرو ده و صیورتجلسیههیای آن بیا رعاییت
تشریفات مقرر ،صرفاً از جا ب طرفی پرو ده امکانپذیر است .با ایی وصیف ،روشی اسیت کیه
دسترسی عمومی به اطالعات قضایی در ایران بسیار دشوار بوده ،ای امیر ،خدشیهای جیدی بیر
اصل علنی بودن دادرسی محسو میشود.
دسترسی عمومی به آرای دادگاهها یکی دیگیر از الزامیات و مؤلفیههیای اصیل علنیی بیودن
دادرسی است .بهموجب ای امر ،تمامی افراد جامعه بیدون لیزوم احیراز ذی فیع بیودن آ یان در
پرو ده ،اصوهً بایستی به احکام دادگاهها دسترسی داشته باشند.
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امکان دسترسی به آرای دادگاهها میتوا د آرار متعددی درپی داشته باشد؛ ازجمله اینکه بیا
امکان ظارت عمومی بر آرا ،قضات ملزم میشو د تا آراییی صیادر کننید کیه از کیفییت بهتیری
برخوردار باشد .همچنی ای آرا در سطح جامعه پخش شیده ،آگیاهی عمیومی جامعیه افیزایش
مییابد (هداو د و آقایی طوق ،1979 ،ص .)339از سوی دیگر ،ت دادن آرای قضایی به ظیارت
عمومی از طری ا تشار آن ،اعمال قا ون را تثبیت کیرده ،آرای قضیایی را پییشبینییپیذیرتیر و
هماهن تر میسازد و به ای ترتیب ،کیفیت عدالت را بهبود مییبخشید (دفتیر مقابلیه بیا میواد
مخدر و جرم سازمان ملل متحد ،1999 ،ص.)111
در ای خصوص ،با اینکه در قا ون آیی دادرسی کیفری مصو 1993ش سیخنی بیهمییان
یامده است ،اما «قا ون ا تشار و دسترسی آزاد به اطالعیات» مصیو  91میرداد  1977مجمیع
تشخیص مصلحت ظام دارای مقرراتی است که میتوا د به تبیی بحث حاضر یاری رسا د.
در ای قا ون به صراحت به امکان دسترسی عمومی به آرای دادگاهها اشارهای شیده ،امیا بیا
توجه به مواد  13و  31ای قا ون و تعریفی که بند «د» مادۀ  91ای قا ون از مؤسسیات عمیومی
بهعمل آورده است ،میتوان چنی استدهل کرد که اصوهً قوۀ قضامیه یز تابع ای قا ون خواهید
بود .از طرف دیگر در مواد  19تیا  11ایی قیا ون کیه در مقیام بحیث در خصیوص اسیتثناهای
دسترسی به اطالعات است ،آرای دادگاهها در شمار استثناها ذکر شدها د.
به ای دلیل است که با وجود شفاف بودن قا ون یادشده در زمین امکان دسترسی عمومی به
آرای دادگاهها ،به ظر برخی از حقوقدا ان ،در ظام حقوقی ما قیا ون ا تشیار و دسترسیی آزاد بیه
اطالعات ،قوۀ قضامیه را از شمول خود استثنا کیرده اسیت (ا صیاری ،1993 ،ص )311بیه عبیارت
دیگر ،در قا ون کشورمان بهطور مستقی به موضوع امکان دسترسیی عمیومی بیه آرای دادگیاههیا
اشاره شده است ،اما با توجه به بندهای «الف» و « » مادۀ  11قا ون ا تشیار و دسترسیی آزاد بیه
اطالعات که در مقام بیان استثناهای دسترسی به اطالعات میباشد ،میتیوان ایی گو یه اسیتنباط
کرد که قا ونگذار به ای موضوع یز توجه داشته است (ویژه و طاهری ،1993 ،ص.)331
همچنی با توجه به اینکه آرا و قرارهای محاک در زمرۀ اطالعات داخیل در حیوزۀ عمیومی
محسو می شو د ،هما ند سیایر اطالعیات عمیومی بیرای متقاضییان دسترسیی ازجملیه بیرای
رسا هها یز قابل دستر خواهند بود (ا صاری ،1993 ،ص.)379
 .1مادۀ « :3هر شخص ایرا ی ح دسترسی به اطالعات عمومی را دارد ،مگر آن که قا ون منع کرده باشد».
 .3مادۀ « :1مؤسسات عمومی مکلفند اطالعات موضوع ای قیا ون را در حیداقل زمیان ممکی و بیدون تبعییض در
دسترسی مردم قرار دهند».
 .9بند «د» مادۀ « :1مؤسسات عمومی :سازمان ها و هادهای وابسته به حکومت به معنای عیام کلمیه شیامل تمیام
ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوا ی جمهوری اسالمی ایران آمده است».
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بهعالوه ،در قا ون بر ام پنجسال پنج توسع جمهوری اسالمی ایران مصو 1979ش بیه
ای امر تأکید شده و در مادۀ  311قا ون یادشده آمده است« :قوۀ قضامیه مکلف اسیت تیا سیال
دوم بر امه ترتیبی اتخاذ ماید که ضم حفع حری خصوصیی اشیخاص ،آراء صیادره از سیوی
محاک به صورت برخط (آ الی ) در معرض تحلیل و قد صاحب ظران و متخصصان قرار گیرد».
بهد بال ای تکلیف قا و ی ،اقدامات مناسبی از سوی قوۀ قضامیه در جهت دسترسی عمیومی بیه
آرا ا جام شده است که ازجمله میتوان راها دازی سیاما دسترسیی بیه آرا در سیایت اینتر تیی
پژوهشگاه قوۀ قضامیه را ام برد .1باای حال ،ظر به عدم شفافیت قا ون ا تشیار و دسترسیی آزاد
به اطالعات و همچنی محدودیت های سایت پژوهشگاه قوۀ قضیامیه ،ازجملیه غییرفعیال شیدن
مقطعی سایت ،لزوم ربت ام در سایت ،عدم امکان دسترسی به تمامی آرا و دشیواری دسیتیابی
به آرای مورد ظر ،در عمل دسترسی به آرای قضایی در ایران سخت بوده ،همیی امیر ضیرورت
چارها دیشی جدی در ای خصوص را بیش از پیش مایان میسازد.
در ای زمینه و در جهت تحق واقعی اصل علنی بودن دادرسی که قا ون اساسی کشور ییز
بهصراحت به آن تأکید داشته اسیت ،مییتیوان بیا بهیرهگییری از تجربی کشیورهای پیشیرفته،
راهکارهایی را در ظر گرفت .ایجاد یک سایت اینتر تی امحدود تحت ظیارت قیوۀ قضیامیه کیه
هم شعب دادگاه های کشور ملزم به همکاری با ای سایت شده ،تمیام آرای صیادره خیود را در
آن سایت قرار دهند ،میتوا د بسیار راهگشا باشد.

 .3حضور مطبوعات و رسانهها در فرایند دادرسی
حضور مطبوعات و رسا هها در فرایند دادرسیی ،یکیی دیگیر از جلیوههیای علنیی بیودن فراینید
دادرسی شمرده می شود .ای حضور ،قیش مکمیل حضیور میردم را ایفیا میوده ،بیرای تحقی
دادرسی علنی امری حیاتی محسو میشود.
امکا ات محدود دادگاهها برای پذیرش هم عالقهمندان از یک سو و اشتغاهت متعددی کیه
مردم را از حضور در ای گو ه جلسات باز میدارد از سیوی دیگیر ،باعیث مییشیود کیه همیواره
بسیاری از مردم توا ند شخصاً و از زدیک جریان محاکمیه را پیگییری کننید (خیالقی،1979 ،
ص) 33؛ لذا مسئل اصلی ای است که بسیاری از اعضای جامعه ،ح خود بر حضیور در فراینید
دادرسی را اعمال میکنند ،بلکه به جای آن به گزارش رسا هها در ایی خصیوص تکییه دار ید.
در تیجه ،در عصر مدرن حاضر ،رسا هها عنصر و جوهرۀ واقعیی دادرسیی علنیی هسیتند .قیش
جایگزی گزارش رسا های امروزه بهعنوان عنصر اساسی عدالت علنی محسو میشود و اهمیت
1. www.ijri.ir

مطالعۀ تطبیقی مفهوم و الزامات علنی بودن دادرسی کیفری...

199

و ارزش آن با ح حضور و مشاهدۀ عینی رو د دادرسی از سوی میردم برابیر اسیت (
 .)2007, p.172بر ای اسا  ،کارکرد رسا هها بهعنوان مکا یس ظارتی برای اطمینان از ظارت
عمومی بر اجرای عدالت مطرح است (.)OSCE, 2012, p.79
باای حال ،حضور مؤرر مطبوعات و رسا هها در فرایند دادرسی مستلزم مؤلفیههیا و الزامیاتی
است که بی شک بدون فراه مودن آنها میتوان بیه کیارکرد میؤرر و مطلیو مطبوعیات در
جهت تحق اهداف عالی اصل علنی بودن دادرسی امیدوار بود .ازجمله الزامات و مؤلفههای هزم
برای تحق ای امر میتوان به آزادی بیان برای مطبوعات و رسا هها از یک سو و امکیان ا تشیار
جریان دادرسی از سوی دیگر اشاره کرد.
آزادی بیان بنیادیتری ح رسا هها است .دیگر آزادیها و حقوق رسیا های هما نید آزادی
مطبوعات ،ح دسترسی به اطالعات ،ح ا تقاد و ح استقالل یز ریشه در ای آزادی دار د و
بهشدت از آن متأرر د (ا صاری ،1991 ،ص.)1
بر مبنای ای آزادی ،رسا هها میتوا ند برای دسترسیی بیه اطالعیات غیرمیدون قضیایی ،بیا
دادرسان و سایر مقامات قضایی مصاحبه کنند؛ برای ا جام وظیفی روز امیه گیاری تحقیقیاتی و
مستند ،به سرا طرفی دعوا یا مته یا شهود دعوا برو د و اطالعات مورد ظر خیود را از آنهیا
کسب کنند؛ اقدامات و تصمیمات قضایی را قبل از اتمام رسیدگی ،قد و تحلیل ماینید؛ دربیارۀ
ادل مورد استناد در دادگاه اظهار ظر کنند؛ به قد و تحلیل آرای دادگاهها یا قد قضات و سیایر
مقامات قضایی بپرداز د و به طور کلی در مورد اقدامات و تصمیمات قضایی دارای ارزش خبیری،
اظهار ظر و اطالعرسا ی کنند (ا صاری ،1993 ،ص.)311
در ظام حقوقی ایران ،قا ون اساسی جمهوری اسالمی ایران در بند  3اصل سوم «باه بیردن
آگاهیهای عمومی در هم زمینهها با استفادۀ صحیح از مطبوعات و رسیا ههیای گروهیی» را از
سیاست های دولت برشمرده و در اصل بیست و چهارم بهطور خاص ،بیر حی آزادی مطبوعیات
تأکید کرده است .ای اصل مقرر میدارد « :شریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد د مگر آ کیه
مخل به مبا ی اسالم یا حقوق عمومی باشد .تفصیل آن را قا ون معی میکند».
همچنی قا ون مطبوعات مصو  33اسفند  1913و قا ون اصالح قا ون مطبوعیات مصیو
 93فروردی  1919با اصالحات بعدی یز با تأکید بیر آزادی مطبوعیات در میادۀ  1ایی قیا ون
مقرر داشته است « :شریات جز در موارد اخالل به مبیا ی و احکیام اسیالم و حقیوق عمیومی و
خصوصی که در ای فصل مشخص میشو د آزاد د».
از سوی دیگر ،در خصوص امکان ا تشار جریان دادرسی ،شایان ذکر است کیه اطیالعرسیا ی
عمومی از طری ا تشار جریان دادرسی یکی از ملزومات علنی بودن دادرسی بهحسا مییآیید.
قاعدۀ کلی آن است که برای تحق دادرسی علنی ،رسا هها بایستی بتوا ند در دادگاههیا حضیور

Rodrick,
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داشته ،جریان دادرسی را برای مردم ا تشار دهند .ای امر جای خالی عام میردم را در جلسیات
دادرسی پوشش داده ،فاصل مردم را با ظام عدالت کیفری کاهش میدهد.
در ای خصوص در حقوق ایران بهموجب مادۀ  919قا ون آیی دادرسیی کیفیری 1993ش
مقرر شده است « :ا تشار جریان رسیدگی و گزارش پرو ده که متضم بیان مشخصات شیاکی و
مته و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آ ان باشد ،در رسا هها مجاز است...
تبصرۀ  -1هرگو ه عکسبرداری یا تصویر برداری یا ضبط صدا از جلس دادگاه ممنوع اسیت.
اما رمیس دادگاه می توا د دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمیات تحیت ظیارت او بیه صیورت
صوتی یا تصویری ضبط شود.
تبصرۀ  -3ا تشار جریان رسیدگی و گزارش پرو ده در محاکمیات علنیی کیه متضیم بییان
مشخصات شاکی و مته است ،درصورتی که به عللی از قبیل خدشهدار شدن وجدان جمعیی و
یا حفع ظ عمومی جامعه ضرورت یابد ،به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رمیس قوۀ
قضامیه امکانپذیر است».
اگرچه با تأمل در مادۀ یادشده ممک است در ابتدا چنی به ظر برسد که با توجه به تبصرۀ
 1مادۀ  919که به صراحت امکان تصویربرداری و ضبط صدا را از جلسات دادگاه منتفیی میوده
است ،امکان پخش رادیویی و تلویزیو ی محاکمات یز منتفی خواهد بود ،ولیی ایی برداشیت از
مادۀ  919و تبصره های آن صحیح یست ،زیرا مالزمه ای میان ا تشار جریان رسیدگی و گزارش
آن در رسا ه های تصویری ما ند سیمای جمهوری اسالمی ایران و پخش تصاویر محاکمه وجیود
دارد .به عبارت دیگر ،ای رسا ه میتوا د جرییان رسییدگی را بیدون پخیش گیزارش تصیویری
منتشر ماید.
اما پرسشی که مطرح میشود ای است که آیا در اجرای تبصرۀ  3مادۀ  919امکان فیل برداری
از جلسات دادگاه و ا تشار آن در رسا هها با تجویز ریاست قوۀ قضامیه وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ،
از یک سو میتوان گفت که تبصرۀ  3بیا ی عام داشته ،ا تشار فیل و صدای جلسات دادگیاه را ییز
دربر میگیرد .اما از سوی دیگر میتوان گفت ازآ جا کیه صیدر میادۀ  919و تبصیرۀ  3ذییل آن از
عبارات مشابهی استفاده کرده ،قا ونگذار با تصویب تبصرۀ  1آن ماده ،به وعی فیل برداری و ا تشار
آن را از شمول تعریف «ا تشار جریان رسیدگی و گزارش پرو ده» خارج ساخته است .درواقع از ظر
قا ونگذار ،ا تشار فیل جلسات دادگاه ذیل ا تشار جریان رسیدگی قرار میگیرد .ازای رو ،میتوان
به استناد تجویز «ا تشار جریان رسیدگی که متضیم بییان مشخصیات و هوییت شیاکی و میته
باشد» ،در تبصرۀ  3مادۀ  ،919فیل برداری از جلس علنی دادگیاه و ا تشیار آن را تجیویز میود .از
سوی دیگر ،بیان عام قا ونگذار مبنی بر ممنوعیت فییل بیرداری از جلسیات دادگیاه در تبصیرۀ ،1
هیچگاه تخصیص خورده ،عموم آن همچنان به قوت خود باقی است و اصل یز بر عیدم تخصییص
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است .به ظر میرسد ای استدهل از قوت بیشتری برخیوردار اسیت و بیر همیی اسیا حتیی در
صورت درخواست دادستان کل کشور یز امکان ا تشار فیل جریان رسیدگی دادگاههای کیفری در
ایران وجود دارد (مرادی حس آباد ،1999 ،ص.)117-113
بهعالوه ،بر اسا مادۀ  333همی قا ون ،تمام محاکمات دادگاه کیفری یک باید به صیورت
صوتی ضبط شود و در صورت تشخیص دادگاه ،امکیان ضیبط تصیویری آن ییز وجیود خواهید
داشت .باای حال ،ذیل مادۀ یادشده مقرر داشته است...« :ا تشار آ ها ممنوع و استفاده از آ ها یز
منوط به اجازه دادگاه است» که با ای قید ممنوعیت ا تشار آن آشکار میشود.

علنی بودن اعالن رأی و الزامات مربوط به آن
شفافیت دادرسی بهعنوان یکی از مه تری مبا ی اصل علنی بودن دادرسی ،عالوه بیر شیفافیت
رو د رسیدگی ،شفافیت رأی دادگاه را یز دربر میگیرد .به ای معنی که ح بر دادرسی علنی،
عالوه بر علنی بودن رو د دادرسی ،بر علنی بودن اعالم و ا تشار حک ییز تأکیید مییورزد .لیذا
هزم است که پس از خت رسیدگی و اتخاذ تصمی از سوی دادگاه ،رأی در جلس علنی و بدون
جلوگیری از حضور مردم ،قرامت و ا تشار یابد.
در ای خصوص گفته شده است که اصل علنی بودن دادرسی را میتوان به دو گزارۀ اساسی
تقلیل داد .خست ،مذاکرات دادگاهها شامل شواهد و مدارک ارامهشده به دادگاه کیه بایید بیرای
عموم علنی باشند .دوم ،احکام و آرای هیئت منصفه و قضات بایستی در مأل عام قرامت یا منتشر
شو د (.)Mclachlin, 2014, p.3
از ظر دیوان اروپایی حقوق بشر یز صرف علنی بودن فرایند دادرسی بیرای تحقی مفهیوم
دادرسی علنی کافی بوده ،از ظر مفهومی اعالن حک را یز شامل میشود.1
در اسناد بی المللی ،لزوم اعالن علنی رأی بیش از علنی بودن فرایند دادرسی مورد حمایت
قرار گرفته است؛ به ای معنی که ممک است شرایط و عواملی وجود داشیته باشید کیه برپیایی
یک دادرسی غیرعلنی را توجیه کند ،اما صدور غیرعلنی حک با محدودیتهای بیشتری مواجیه
شده است.
در ای راستا کمیت حقوق بشر در تفسیر کلی شمارۀ  93اعالم کرده اسیت کیه حتیی اگیر
تمام یا قسمتی از محاکمه غیرعلنی باشد ،اصل علنی بودن صدور حکی سیبت بیه آرای تمیام
دادگاهها هزماهتباع است.3
باای حال ،اسناد بی المللی حقوق بشر در ای زمینه مواضیع متفیاوتی اتخیاذ میودها ید .در
1. Case of Komanicky v Slovenia, Application no. 32106/96 2002, June 4, 2002.
2. Humman Rights Committee General Comment 32. CCPR/C/GC/32, 23 August 2007.
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اعالمی جها ی حقوق بشر و کنوا سیون امریکایی حقوق بشر با وجود اشاره به اصل علنی بیودن
دادرسی ،سخنی از لزوم اعیالم علنیی رأی بیه مییان یامیده اسیت .در بنید  1میادۀ  13میثیاق
بی المللی حقوق مد ی و سیاسی ای الزام با قیود خاصی مورد توجیه قیرار گرفتیه اسیت .ایی
درحالی است که بند  1مادۀ  1کنوا سیون اروپایی حقوق بشر به صورت مطل و بیدون پیذیرش
هیچ وع استثنا و محدودیتی بر لزوم اعالن علنی حک حتیی در صیورت علنیی بیودن فراینید
دادرسی تأکید کرده است .مادۀ  1 -13اساسنام دیوان کیفری بی المللی یز مقرر میدارد...« :
رأی یا خالصهای از آن در جلسهای علنی قرامت خواهد شد».
هدف اصلی از صدور حک علنی ،تضمی ای امر است که اجیرای عیدالت ،شیفاف ،علنیی و
عمومی باشد .بنابرای  ،هرکس -حتی کسی که طرف دعوا بوده اسیت -مییتوا ید ایی حی را
مطالبه کند.
بهعالوه ،هدف از ا تشار آرا ،امکان اطالعرسا ی علنی به عموم است که ای هیدف سیرا جام
شا اطمینان حقوقی و آزادی اطالعات است (.)Navratil, 2009, p.15
در خصوص شیوه های اعالن علنی رأی گفته شده است که صدور رأی زما ی علنیی خواهید
بود که در جلس علنی دادگاه به صورت شفاهی قرامت شود یا به شکل کتبی ا تشار یابید (p.23
)Mole and Harby, 2006,؛ دادگاه اروپایی حقوق بشر یز بیان داشته اسیت کیه صیدور علنیی
رأی لزوماً به معنای ای یست که حک همیشه در دادگاه قرامیت گیردد ،بلکیه ا تشیار آن ییز
کافی خواهد بود.1
در ظام حقوقی ایران ،پیشین اعالن علنی رأی به اصل  17متم قا ون اساسی مشروطه بر
میگردد .ای اصل مقرر میداشت« :احکام صادره از محاک باید مدلل و موجه ،محتیوی فصیول
قا و یه که بر طب آ ها حک صادر شده است بوده و علناً قرامت شود».
پس از ا قال  ،قا ون اساسی جمهوری اسالمی ایران اعالن علنی حک را میورد اشیاره قیرار
داده است .بهعالوه ،چنی مقررهای در قا ون آیی دادرسیی کیفیری مصیو 1917ش وجیود
داشت و همی امر با صدور احکام غیرعلنی و مخفیا ه را باز میگذاشت .لذا میتوان گفت که
تا سال 1993ش که قا ون جدید آیی دادرسی کیفری بهتصیویب رسیید ،مقیررات روشینی در
خصوص اعالن علنی حک در ایران وجود داشته و ای امر بدون تردید بیرخالف فلسیفه و روح
اصل علنی بودن دادرسیها بوده است.
در مادۀ  333قا ون آیی دادرسیی کیفیری مصیو 1993ش در ایی خصیوص آمیده اسیت:
«اعضای دادگاه پس از اعالم خت رسیدگی  ....و در همان جلسه و در صورت عدم امکان ،در اولیی
فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی میکنند . ...در صورت صدور رأی در
1. Case of Pretto and Others v Italy, Application no. 7984/77, December 8, 1983, para 8.
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همان جلسه ،بالفاصله جلس علنی دادگاه با حضور مته ییا وکییل او و دادسیتان ییا ماینیدۀ او و
شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرامت و مفاد آن توسط رمییس دادگیاه بیه
مته تفهی میشود .»...توجه به کاتی چند در ای مورد ضروری به ظر میرسد.
خست آ که ازآ جا که اعالن علنی رأی در مادۀ یادشده ،صرفاً در قالب فصل چهیارم قیا ون
آیی دادرسی کیفری با عنوان «رسیدگی در دادگاه کیفری یک» گنجا ده شده اسیت و چنیی
تأکیدی در مورد سایر دادگاههای کیفری میورد بحیث آن قیا ون (ازجملیه دادگیاه کیفیری دو،
دادگاه تجدید ظر استان و دیوان عالی کشور) مالحظیه مییشیود ،لیذا تیجیه ایی اسیت کیه
قا ون گذار ،اعالن علنی حک را صرفاً در دادگاههای کیفری یک پذیرفته است که به ظر میرسد
ای مسئله دارای مبنای منطقی بوده ،اصل علنی بودن دادرسیها را مخدوش می ماید.
دوم اینکه از سیاق مادۀ مورد اشاره چنی بر میآید که اعالن علنی حکی در صیورتی ممکی
خواهد بود که اعضای دادگاه پس از اعالم خت رسیدگی ،در همان جلسه به صدور حکی مبیادرت
مایند و درصورتی که به هر دلیل صدور حک به تأخیر افتد ،اعالن علنی حک یز منتفیی خواهید
بود .ای امر یز بسیار قابل ا تقاد بوده ،راه را برای صدور آرای غیرعلنی باز میگذارد.
سوم اینکه در مادۀ یادشده از میان شیوه های اعیالن علنیی حکی  ،صیرفاً بیه قرامیت آن در
دادگاه علنی اشاره شده و اعالن آن از طری ا تشار در رسا هها مورد توجه قرار گرفته است .در
ای خصوص با توجه به اینکه بسیاری از مردم به دلیل ظرفیت محدود دادگاهها و دهیل متعیدد
دیگر در دادگاهها حاضر می شو د ،بهتر بود که ا تشار علنی رأی یز در راستای زدیکی هرچیه
بیشتر به معیارهای استا دارد دادرسی علنی مورد توجه قرار میگرفت.
گفتنی است که قسمت دوم مادۀ  919قا ون آیی دادرسی کیفری بییان داشیته اسیت...« :
بیان مفاد حک قطعی و مشخصات محکومعلیه فقط در موارد مقرر در قیا ون امکا پیذیر اسیت»
که به ظر می رسد ای قسمت اظر به مواردی همچون مادۀ  91قا ون مجازات اسیالمی مصیو
1993ش و تبصرۀ آن 1باشد .در ای خصوص یز با توجه به اینکه لزوم ا تشیار احکیام موضیوع
 .1در ای ماده آمده است« :حک محکومیت قطعی در جرام موجب حد محاربیه و افسیاد فییاهرض ییا تعزییر تیا
درج چهار و یز کالهبرداری بیش از یک میلیارد ریال درصورتی که موجب اخالل در ظ و امنیت باشید در
یکی از روز امههای محلی در یک وبت منتشر میشود.
تبصره -ا تشار حک محکومیت قطعی در جرام زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی ،یک میلیارد ریال ییا بییش
از آن باشد ،الزامی است و در رسا ملی یا یکی از روز امههای کثیراه تشار منتشر میشود:
الف) رشا و ارتشا ) ،اختال  ،پ) اعمال فوذ برخالف ح و مقررات قا و ی در صورت تحصیل مال توسیط مجیرم
یا دیگری ،ت) مداخل وزراء و مایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری ،ث) تبا ی در
معامالت دولتی ،ج) أخذ پورسا ت در معامالت خارجی ،چ) تعدیات ماموران دولتی سبت به دولت ،ح) جیرای
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مادۀ  91قا ون یادشده در فصل سوم آن قا ون با عنوان « حوۀ تعیی و اعمال مجازاتهیا» قیید
گردیده است ،ای مقرره مربوط به بحث حاضر بوده ،وعی مجازات تلقی میشود.
در هایت به ظر میرسد یکی از الزامات و مؤلفههای مه اعالن علنیی رأی ،لیزوم مسیتدل و
مستند بودن تصمیمات و اقدامات دادگاهها است .در ای زمینه ،تکلیف دادگاهها به بیان عمومی
دهیل تصمیماتشان ،هزم دادرسی علنی و ضام تحقی اصیل علنیی بیودن دادرسیی شیمرده
میشود ( .)Bosland and Gill, 2014, p.482-486برای ای الزام میتوان دهیل متعیددی بییان
مود؛ ازجمله اینکه ای امر طرفی را قادر می سازد تا متوجه شو د که اظهارات آنها تا چه حد
به عنوان مبنای تصمی قضایی قابل درک است .همچنی الزام به بیان دهیل ،پاسخگویی قضایی
را تضمی میکند و وعی محدودیت بر اعمال قدرت قضامی بیهحسیا مییآیید (2014، p.482
 .)Bosland and Gill,بهعالوه ،ذکر اسبا رأی موجب میشیود کیه طیرفی دعیوی از عاده یه
بودن تصمیمی که در خصوص زاع آنها صادر شیده اسیت ،مطمیئ شیو د و بیهراحتیی آن را
بپذیر د .از ای گذشته ،در خصوص دادرسی علنی عالوه بیر اینکیه ذکیر اسیبا و جهیات رأی
موجب اقناع طرفی دعوی و پذیرش تصمی قاضی از طرف آنها میشود ،وسیلهای است بیرای
اقناع افکار عمومی جامعه و ظارت آن بر عاده ه بودن تصمی دادر و ای امر افزون بر اینکیه
موجب امنیت قضایی در جامعه میشود ،بر رفتار اعضای جامعه و رعایت قا ون از طرف آنها یز
تأریر فراوان دارد (هرمزی ،1979 ،ص .)91بر ای اسا  ،برای تحق دادرسی علنیی در مفهیوم
واقعی آن ،افراد جامعه ح دار د تا از دهیل تصمیمات گرفتهشده اطالع پیدا کنند .بدیهی است
که تنها در ای صورت است که امکان ارزیابی درستی یا ادرستیِ تصمیمات دادگاهها و ظیارت
مؤرر بر عملکرد آنها ،روی حقیقت به خود خواهدگرفت .به ایی ترتییب ،عیدم ارامی اسیتناد و
استدهل برای تصمیمات بهطور قطع ،علنی بودن دادرسی را مختل و اعتماد عمومی به دسیتگاه
قضایی را مخدوش خواهد ساخت.
در ظام حقوقی ایران ،اصل مستدل و مسیتند بیودن احکیام در اصیل  111قیا ون اساسیی
شناسایی شده است .ای اصل مقرر میدارد« :احکام دادگاهها بایید مسیتدل و مسیتند بیه میواد
قا و ی و اصولی باشد که بر اسا آن حک صادر شده اسیت» .همچنیی در قسیمت دوم میادۀ
 913قا ون آیی دادرسی کیفری مصو 1993ش آمده اسیت ...« :رأی دادگیاه بایید مسیتدل،
موجه و مستند به مواد قا ون و اصولی باشد که بر اسا آن صادر شده است.»...
باای حال ،مشکل عمده در حقوق ایران ای است که در آرای صادره ،اغلبْ دهیل کافی برای

گمرکی ،خ) قاچاق کاه و ارز ،د) جرای مالیاتی ،ذ) پولشیویی ،ر) اخیالل در ظیام اقتصیادی کشیور ،ز)تصیرف
غیرقا و ی در اموال عمومی یا دولتی».
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توجیه تصمیمات اتخاذشده ارامه میشود و عموماً عبارتهای کلیشهای در ایی زمینیه بیهکیار
میرود .ای امر افزون بر اینکه دهیل واقعی چرایی تصمیمات گرفتهشیده را آشیکار مییسیازد،
تحق واقعی دادرسی علنی را یز با مشکل روبرو میکند.

استثناهای دادرسی علنی
همانگو ه که پیشتر یز بهطور مختصر اشاره شد ،علنیی بیودن دادرسیی بیهما نید بسییاری از
اصول دادرسی ،اصل مطل و بدون استثنایی یست و تحت شرایطی محیدودیتپیذیر اسیت .در
ای راستا بدیهی است که دادرسی علنی با مفهوم و الزاماتی که در سطور پیشیی بیه آن اشیاره
شد ،تنها با رعایت استثناها و محدودیتهای ای اصل قابل اعمال خواهد بود .ای محدودیتهیا
و استثناها که گاه در جهت حفع م نیافع طیرفی دعیوی و گیاه در راسیتای حماییت از مصیالح
اجتماعی مقرر می شود ،در قا ون اساسی و قا ون آیی دادرسی کیفری ایران یز مورد توجه قرار
گرفته است .به ای ترتیب که با عنایت به اصل  111قا ون اساسی ،در صورت مغایرت دادرسیی
علنی با عفت عمومی و ظی عمیومی و ییا در صیورت تقاضیای طیرفی در دعیاوی خصوصیی،
دادرسی به تشخیص دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد.
به عالوه ،از دید قا ون آیی دادرسی کیفری ،در جیرای قابیل گذشیت کیه طیرفی ییا شیاکی
غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند ،در امور خا وادگی و جرایمی که منافی عفت ییا خیالف
اخالق حسنه است یا زما ی که علنی بودن ،مخل امنیت عمومی ییا احساسیات میذهبی ییا قیومی
باشد ،1همچنی در مرحل تحقیقات مقدماتی 3و دادگاه اطفال ،9دادرسیها غیرعلنی خواهند بود.
 .1در ای زمینه مادۀ  913قا ون آیی دادرسی کیفری مقرر موده است« :محاکمات دادگیاه علنیی اسیت ،مگیر در
جرام قابل گذشت که طرفی یا شاکی ،غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند .همچنیی دادگیاه پیس از
اظهار عقیدۀ دادستان ،قرار غیرعلنی بودن محاک را در موارد زیر صادر میکند:
الف) امور خا وادگی و جراممی که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است.
) علنی بودن ،مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.»...
 .3در خصوص مرحل تحقیقات مقدماتی یز در مادۀ  91قا ون مذکور تصریح شده است« :تحقیقیات مقیدماتی بیه
صورت محرما ه صورت می گیرد؛ مگر در مواردی که قا ون به حو دیگری مقرر مایید .کلیی اشخاصیی کیه در
جریان تحقیقات مقدماتی حضور دار د موظف به حفع ای اسرار هستند و در صورت تخلف ،به مجیازات جیرم
افشای اسرار شغلی و حرفهای محکوم میشو د».
 .9بهعالوه ،مادۀ  319قا ون آیی دادرسی کیفری ،اصل را بر غیرعلنی بودن دادگاه اطفال قرار داده است .ای میاده
مقرر می دارد « :در دادگاه اطفال و وجوا ان ،والدی  ،اولیاء یا سرپرست طفل و وجوان ،وکییل میدافع ،شیاکی،
اشخاصی که ظر آ ان در تحقیقات مقدماتی جلب شده ،شهود ،مطلعان و مددکار اجتماعی سیازمان بهزیسیتی
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بررسی ای استثناها و تطبی آن با استثناهای مندرج در اصل  111قا ون اساسی جمهوری
اسالمی ایران بهروشنی شان میدهد که قا ونگذار عادی داییرۀ اسیتثناهای دادرسیی علنیی را
توسعه داده که ای امر به دلیل قض اصل لزوم تبعیت قوا ی عادی از قا ون اساسی و همچنی
مغایرت با اصل  9قا ون اساسی که سلب آزادیهای شخصی افراد ملت را حتی بهموجب قیوا ی
و مقررات یز ممنوع اعالم داشته ،برخالف معیارها و اصول حقوق عمومی اسیت و بسییار قابیل
ا تقاد به ظر می رسد .مگر اینکه گفته شود عناوینی ما نید امنییت عمیومی ییا اخیالق حسینه و
احساسات مذهبی و قومی ،خود به وعی مصادی عبارات عامتیری ما نید ظی عمیومی و عفیت
عمومی موضوع اصل  111قا ون اساسی هستند که ای امر یز در جای خود قابل تأمل است.
از طرف دیگر ،استثناهای دادرسی علنی در اسناد بی المللی حقوق بشر یز مورد توجه قرار
گرفته و به آن اشاره شده است .باای حال ،در ای اسناد در خصوص روش وضع قواعد مربوط به
محدودیت ها و استثناها با روی یکسا ی مواجه یستی  .در برخی از اسناد بی المللی ،روش ایی
است که با اختصاص یک بند کلی ،به تمامی محدودیتها و استثناهای وارده بر هم حی هیای
پیش بینی شده در آن سند اشاره شده است .اگرچه تعیی یک بند کلی در اسناد یادشیده میا ع
از آن شده است که بهد بال برخی از حقوق ،بندهای محدودکنندۀ خاصی یز پیشبینی شود1.
باای همه ،در برخی دیگر از اسناد بی المللی ،ازجملیه میثیاق بیی المللیی حقیوق مید ی و

حاضر میشو د .حضور اشخاص دیگر در جلس رسیدگی با موافقت دادگاه بالما ع است».
 .1در ای زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :بند  3مادۀ  39اعالمیی جهیا ی حقیوق بشیر مقیرر داشیته اسیت:
«هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود ،فقط تابع محدودیتهیایی اسیت کیه بیهوسییل قیا ون،
منحصراً بهمنظور تأمی شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای مقتضیات صحیح اخالقی و ظی
عمومی و رفاه همگا ی ،درشرایط یک جامع دموکراتیک وضیع گردییده اسیت» .در ادامیه ،میادۀ  93اعالمیی
جها ی حقوق بشر تأکید کرده است که هیچ دولت یا فیردی ییا جمعیتیی مییتوا ید بیا اسیتناد بیه حقیوق و
آزادی های مندرج در ای معاهدات به حقوق و آزادیهای دیگری آسیب وارد کند .مادۀ  3میثیاق بیی المللیی
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی یز مقرر موده است« :دولتهای عضو ای میثاق تصدی میکننید کیه در
برخورداری از حقوقی که مطاب ای میثاق برای دولت عضو مقرر شده است ،آن دولت میتوا د ای حقیوق را
تابع محدودیتهامی ماید ،مگر اینکه محدودیت هیا بموجیب قیا ون و در تطیاب بیا ماهییت حقیوق میذکور و
بهمنظور توسع رفاه عمومی در یک جامع دمکراتیک اعمال گردد» .منشور افریقایی حقوق بشر و میردم (بنید
 3مادۀ  )31یز مقرر میدارد« :حقوق و آزادیهای اشخاص می توا د با توجه به حقوق دیگران ،امنییت جمعیی،
اخالق و منافع عمومی محدود گردد» .در بند  3مادۀ  93کنوا سیون امریکیایی حقیوق بشیر ییز آمیده اسیت:
«حقوق اشخاص بوسیل حقوق دیگران ،امنیت عمومی و خواسیته هیای رفیاه عمیومی در جامعی دموکراتییک
محدود میشود».
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سیاسی و یز کنوا سیون اروپایی حقوق بشر ،از ای روش پیروی شده و سعی بر آن بوده اسیت
که ضم شناسایی تکتک ح های مورد ظر و ازجمله دادرسی علنی ،بیه محیدودیتهیای آن
یز در قسمت مربوطه اشاره شود.1
در اسناد بی المللی مربوط بیه حقیوق بشیر ،تفکییک بیی محاکمیه و صیدور حکی  ،بیرای
بهحداقل رسا دن دادرسیهای غیرعلنی و تأکید بر علنی شدن تیج آن است .به عبارت دیگیر،
 .1در ای زمینه در بند  1مادۀ  13میثاق یادشده مقرر شیده اسیت« :همی افیراد در مقابیل دادگاههیا و دیوا هیای
دادگستری از حقوق برابر برخوردار د .در امور تصمی گیری هر اتهامی علیه فیرد و ییا علییه حقیوق و تعهیدات
مد ی او ،هرکس باید ح داشته باشد کیه اتهامیات او بوسییل ییک دادگیاه قیا و ی ،صیالحیتدار ،مسیتقل و
بیطرف ،بطور منصفا ه و علنی ،رسیدگی شود .تصمی به سری بودن جلسات در تمام ییا قسیمتی از دادرسیی
خواه به جهات اخالق حسنه یا ظ عمومی یا امنیت ملی در یک جامعی دموکراتییک و خیواه درصیورتی کیه
مصلحت ز دگی خصوصی اصحا دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص ،علنی بیودن
جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه هزم بدا د امکان دارد؛ لیک حک صیادره در امیور
مد ی یا کیفری علنی خواهد بود مگر آ که مصلحت صغار طیور دیگیری اقتضیا مایید ییا دادرسیی مربیوط بیه
اختالفات ز اشویی یا وهیت اطفال باشد» .در بند  1مادۀ  1کنوا سیون اروپایی حقوق بشر یز آمده اسیت« :در
خصوص تعهدات یا حقوق شهرو دی ،یا هر وع اتهام کیفری علیه فرد ،هر ا سا ی ح دارد طی ییک محاکمی
منصفا ه و علنی و در یک بره زما ی معقول و منطقی ،توسط یک محکم مستقل و بیطیرف کیه بیهموجیب
قا ون تشکیل شده است مورد محاکمه قرار گیرد .تیجهی دادرسی باید به صورت علنیی اعیالم شیود .بیا ایی
حال ،ممک است مطبوعات و عموم مردم از شرکت در تمام یا بخشی از جلسات محاکمه بیه دهییل اخالقیی،
ظ عمومی یا امنیت ملی در یک جامعهی مردمسیاهر و بیرای رعاییت مصیالح جوا یان ییا حفاظیت از حیری
خصوصی طرف های دعوا یا در مواردی که به تشخیص قطعی دادگاه ،اعالن عمیومی آن مضیر مصیالح عیدالت
شناخته شود ،منع شو د» .در بند  1مادۀ  7کنوا سیون امریکایی حقوق بشر یز آمده است« :دادرسی کیفیری،
بایستی بهطور علنی باشد مگر در مواردی که بنا به مقتضای عیدالت ،از ایی امیر جلیوگیری بیهعمیل آیید.»...
همچنی  ،مادۀ  -3 –17اساسنام دیوان کیفری بی المللی در بیان استثناهای دادرسی علنیی مقیرر مییدارد:
«به عنوان استثنایی بر اصل دادرسی علنی مقرر در مادۀ  ،11شعبات دیوان میتوا ند برای حفاظیت از قربا ییان
و شهود یا یک مته  ،هر مرحلهای از دادرسی را به صورت غیرعلنی برگزار مایند یا اجازۀ ارام ادله را از طریی
وسایل الکترو یکی یا سایر وسایل ویژه بدهند .چنی ترتیباتی ،مخصوصاً در مورد قربیا ی خشیو ت جنسیی ییا
کودک قربا ی یا شاهد ا جام خواهد پذیرفت مگر آ که دیوان با لحاظ کلی جوا ب امر خصوصیاً ظیرات قربیا ی
یا شاهد به حو دیگری مقیرر کنید» .بیهعیالوه ،بنید  1میادۀ  33کنوا سییون حقیوق کیودک مقیرر مییدارد:
«کشورهای عضو در مورد کودکان مجرم یا مته به قض قا ون کیفری ای ح را به رسمیت میشناسند کیه
با آ ان مطاب با شئو ات و ارزش کودک رفتار گردد .ای امر موجب افزایش احتیرام کیودک سیبت بیه حقیوق
بشر و آزادیهای اساسی دیگران شده ،س کودک را در ظیر گرفتیه و بیا در ظیر گیرفت سی کیودک ،باعیث
افزایش خواست وی برای سازش با جامعه و بهعهده گرفت قشی ساز ده میگردد» .در ای راستا ،بند  3میادۀ
یادشده کشورهای متعهد را به تضمی برخی موارد مکلف موده است که «محرما یه بیودن کامیل موضیوع در
طول تمام مراحل دادرسی» (موضوع قسمت هفت بند  3مادۀ یادشده) از جمل آن موارد است.
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اگر به هر دلیلی جلس دادرسی پشت درهای بسته برگزار شود ،جز در موارد اسیتثنایی ،صیدور
حک درهرحال ،بایستی علنی باشید ( .)Saferling, 2001, p.235بنیابرای  ،اسیتثناهای یادشیده
محدود به جریان دادرسی و مباحث و مذاکرات مطرحشده در دادگیاه اسیت و قابیل تسیری بیه
اعالم عمومی (اعالن حک ) خواهد بود .در تأیید ای امر ،دیوان اروپایی حقوق بشر یز هرگو یه
محدودیت (حتی ضمنی) را در ای باره رد کرده است (یاوری ،1979 ،ص.)379
در ای میان ،توجه به ای کته ضروری است که اگرچیه در خصیوص مصیادی اسیتثناهای
دادرسی علنی میتوان به ُرمها و استا داردهای بی المللی بیتوجه بود ،امیا بایید از ظیر دور
داشت که عباراتی ما ند ظ عمومی ،امنییت ملیی ،میوازی اخالقیی ،مصیلحت عمیومی ،امیور
خا وادگی و ز دگی خصوصی ،بهعنوان مصادی استثناهای شناساییشیده در ظیام بیی المللیی
حقوق بشر ،از مفاهی سبی هستند که ممک است تعریف آنها بسیته بیه ظیامهیای حقیوقی
مختلف ،متفاوت باشد .لذا به ظر می رسد بایستی با شناسایی مصادی اسیتثناهای میورد اشیارۀ
اسناد بی المللی در حقوق داخلی ،در مقام تبیی و ایضاح مفهومی آنها با توجه بیه اقتضیامات،
ارزشها و واقعیتهای جوامع گو اگون ،به ظامهای حقوقی داخلی متوسل شد.
یکی از ویسندگان (قربا ی ،1993 ،ص )331با درک ای واقعیت مه می ویسید« :اسیتناد
به مفاهی کلی امنیت ملی ،مصلحت عمومی و  ...در یک جامعی دموکراتییک ،خیود بیا چیالش
ظری دیگری مواجه می شود .بدی معنا که اسا مسئله به فلسف سیاسیی و فلسیف اخالقیی
یک جامعه بر میگردد .حوزه ای که تنوع ظریات در آن ،امکان یک ارزییابی جیدی و قطعیی را
سلب می ماید».
با ای وصف ،با بررسی مصادی استثناهای دادرسی علنی در اسناد بی المللی و تطبیی آن
با استثناهای دادرسی علنی در حقوق ایران ،ای تیجیه کلیی بیهدسیت مییآیید کیه مصیادی
استثناهای دادرسی علنی در حقوق ایران بیا وجیود برخیی تفیاوتهیا ،بیا مصیادی اسیتثناهای
دادرسی علنی در اسناد بی المللی یادشده هماهنگی دارد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که عالوه بر مصادی استثناهای دادرسی علنی ،مسئل مهی
دیگر ،قلمرو اعمال استثناها است .به ای معنی که میتیوان در همیه دعیاوی ،قامیل بیه وجیودِ
حتمی استثناها بود و جنس و ماهیت برخی از دعاوی بهگو های است که هییچ اسیتثنایی را بیر
دادرسی علنی بر می تابد .در ای راستا ،در سطور پیشی اشاره شد که قا ون اساسی طی اصول
 111و  117به اصل علنی بودن دادرسیها پرداخته است؛ به ای ترتیب که در اصل  ،111پیس
از اعالم علنی بودن دادرسیها استثناهایی را بر آن وارد کرده ،امیا در اصیل  ،117رسییدگی بیه
جرای سیاسی و مطبوعاتی را بدون اشاره به هیچ وع استثنایی ،علنی اعالم موده است .با ایی
وصف ،می توان گفت که رسیدگی به جرای سیاسی و مطبوعیاتی از حیطی شیمول اسیتثناهای
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موضوع اصل  111قا ون اساسی خارج است و قیود یادشده در آن اصل در خصوص علنی بیودن
دادرسی جرای مورد اشاره فاقد اعتبار خواهد بود.
به عبارت دیگر« ،اصل  117قا ون اساسی وارد بر اصل  111مییباشید و بیهگو یهای مطلی
تنظی شده است که فاقد استثنامی بر اصل علنی بودن رسیدگی در ای جیرام اسیت و بیدیهی
است که قا و گذار خواسته است که رسیدگی به جیرام سیاسیی و مطبوعیاتی بیا هییچ عیذر و
بها ه ای به صورت غیرعلنی برگزار گردد .از طرف دیگر ،آوردن اصل  117در کنار اصل  111بیر
ای دهلت دارد که ارادۀ قا و گذار بر آن بوده که جرای سیاسی و مطبوعاتی مشمول اسیتثنامات
اصل  111قرار گیرد واه یازی به اصل جداگا ه بود و حک ایی جیرای ییز همیراه بیا سیایر
جرای در اصل  111اعالم می شد .ضم اینکه تسری استثنامات علنی بودن رسیدگی به جیرای
مزبور ،با حضور بالقید اعضای هیأت منصفه که طب قا ون ،مایندۀ افکار عمومی بوده و فلسیف
وجودی آ ها دخالت دادن افکار و ا تظیارات عمیومی در جرییان رسییدگی اسیت منافیات دارد»
( اجی زواره ،1993 ،ص.)73
فلسف ای امر را بایستی در حساسیت حکومتها سبت به جیرای سیاسیی و مطبوعیاتی و
بی توسل آن ها به مواردی ما ند ظ عمومی و امنیت ملی برای غیرعلنی کردن دادرسییهیای
جرای یادشده و در تیجه ،برخورد آسانتر و دور از دستر مردم با مخالفان و منتقدان جستجو
مود .در ای راستا ،دادرسی علنی در خصوص ای جرای سبب میشود که ه مردم در جرییان
دادگاه کسی قرار گیر د که داعی دفاع از حقوق ملت را دارد و ه میته از پشیتوا معنیوی و
ظارتی مردم بهرهمند باشد (زراعت ،1911 ،ص.)111
باای حال ،در خصوص علنی بودن رسیدگی به جرای سیاسیی و مطبوعیاتی ،میادۀ  1قیا ون
هیئت منصفه مصو 1973ش مقرر میداشت« :رسیدگی به جرای سیاسی و مطبوعاتی علنیی
است و با حضور هیأت منصیفه در دادگیاه صیالحه صیورت مییگییرد» .ایی قیا ون بیهموجیب
مادهواحدۀ قا ون تعیی تکلیف هیئت منصفه مصیو  33میرداد  1971سیخ گردیید و احکیام
مربوط به هیئت منصفه به قا ون اصالح قا ون مطبوعات مصو 1919ش ارجاع داده شد .میادۀ
 93قا ون مطبوعات اصالحی 1919ش مقرر میدارد« :رسیدگی به جرام مطبوعاتی با توجه بیه
قوا ی مربوط به صالحیت ذاتی میتوا د در محاک عمومی یا ا قیال ییا سیایر مراجیع قضیامی
باشد .در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامیی اسیت» .همچنیی در تیاریخ 33
اردیبهشت  1991قا ون جرم سیاسی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .در میادۀ  3ایی
قا ون در خصوص حوۀ رسیدگی به جرای سیاسی مقیرر گردییده اسیت « :حیوۀ رسییدگی بیه
جرای سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطاب قا ون آییی دادرسیی کیفیری مصیو
 1993/13/3است» .در همی راستا مادۀ  931قا ون آیی دادرسیی کیفیری مصیو 1993ش
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اشعار میدارد« :به جرام سیاسی و مطبوعاتی با رعایت مادۀ  913ای قیا ون بیهطیور علنیی در
دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی میشود.»...
دقت در مجموع مواد پیشگفته بهروشنی حکایت از آن دارد که در حال حاضر در خصیوص
علنی بودن رسیدگی به جرای سیاسی و مطبوعاتی بایسیتی میادۀ  931قیا ون آییی دادرسیی
کیفری مصو 1993ش را حاک دا ست .زیرا از یک سو با تصویب ای میادۀ قیا و ی ،میادۀ 93
قا ون مطبوعات اصالحی 1919ش سخ ضمنی شده و از سوی دیگر در خصوص حوۀ رسیدگی
به جرای سیاسی یز مطاب مادۀ  3قا ون جرم سیاسی ،ای ماده جاری خواهد بود .بیاایی حیال
در ای میان کت بسیار مه ای است که در مادۀ  931قا ون آیی دادرسی کیفری ،رسییدگی
علنی به جرای سیاسی و مطبوعاتی منوط به رعایت مادۀ  913همان قا ون شیده و همیی امیر
باعث بروز ابهام در قلمرو استثناهای دادرسی علنی گردیده است .با ای وصف به ظیر مییرسید،
منظور مادۀ  931قا ون آیی دادرسی کیفری از لزوم رعایت مادۀ  913همان قا ون در خصیوص
برگزاری علنی دادرسیهای سیاسی و مطبوعاتی ،تسری استثناهای مندرج در آن ماده به جرای
سیاسی و مطبوعاتی است و از ای ظر مطاب مدلول میادۀ یادشیده ،اگیر رسییدگی بیه جیرای
سیاسی و مطبوعاتی منافی عفت عمومی یا اخالق حسنه و یا مخل امنیت عمومی یا احساسیات
مذهبی یا قومی باشد ،دادرسی بایستی به صورت غیرعلنی برگزار شود که ای امر مغیایر صیریح
قا ون اساسی بوده ،به دلیل قض آشکار آن قا ون ،بههیچ عنوان قابل پذیرش یست.

نتیجه
اصل علنی بودن دادرسی ،از اصول بنیادی و اساسی دادرسی بیوده و از قشیی واه و بییبیدیل در
تحق دادرسی عاده ه برخوردار است .اهمیت ای اصل در تضمی حقوق دفاعی مته و همچنی
تأمی منافع و مصالح متعدد اجتماعی ،توجه جدی به آن را امری اجتنا اپذیر می ماید.
در ای میان ،مطالع منابع متعدد حقوقی شان از آن دارد که اصل علنیی بیودن دادرسیی،
مفهومی ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر مختلف است .به همی دلیل ،برای فه و تبیی مفهوم
واقعی و دقی اصل یادشده ،بایستی مجموع آن عناصر و الزامات را مورد توجه قرار داد .در ایی
راستا ،در اسناد بی المللی مربوط به حقوق بشر ،دو مرحل «فرایند رسیدگی» و «اعالن حکی »
از یکدیگر تفکیک شده است که مرحل علنی بودن فرایند رسیدگی ،یازمند دادرسی حضوری و
تضمی الزامات آن از یک سو ،حضور مردم در فرایند دادرسی و تحق الزامات آن از سوی دیگر
و همچنی حضور مطبوعات و رسا هها در فرایند دادرسی است .علنی بودن مرحل اعیالم حکی
یز به عنوان یک جزء مه از اصل علنی بودن دادرسیی ،دارای مفهیوم مشیخص بیوده ،الزامیات
خاص خود را میطلبد.
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با ای توضیح در خصوص دادرسی حضوری بهعنوان یکی از مؤلفیههیای علنیی بیودن فراینید
رسیدگی در ظام حقوقی ایران ،لزوم دعوت طیرفی دعیوی و وکیالی آ یان بیه جلسی رسییدگی
دادگاههای کیفری یک و دو پیشبینی شده و در دادگاههای تجدید ظر اسیتان و همچنیی دییوان
عالی کشور یز امکان برگزاری حضوری دادرسی البته با رعایت شرایط مقرر در قا ون وجود دارد.
در خصوص حضور مردم در فرایند رسیدگی بهعنوان یکی دیگر از مؤلفیههیای اصیل علنیی
بودن دادرسی ،گفتنی است که ای امر در قا ون اساسی و قا ون آییی دادرسیی کیفیری اییران
پیشبینی شده است .باای حال در خصوص الزامات حضور مردم در فرایند دادرسی بیا وضیعیت
قابلقبولی در حقوق ایران مواجه یستی ؛ زیرا:
خست اینکه برخی از الزامات حضور مردم در فرایند دادرسیی میورد توجیه ظیام حقیوقی
ایران قرار گرفته است .به ای معنی که از یک سو ،مقررۀ خاصی که امکان دسترسی عمومی به
اسناد و مدارک پرو دهها را در ایران مجاز بشمارد ،تصیویب شیده و «دسیتورالعمل حفاظیت از
اسناد و اطالعات و ادل پرو دههای قضایی» یز که در تاریخ  3آبان  1971به تصویب رمیس قوۀ
قضامیه رسیده است ،صرفاً اصحا دعوا ،وکال و کارشناسیان را تحیت شیرایط و ضیوابط خاصیی
مجاز به دسترسی به پرو دهها میدا د .از سوی دیگر ،در مورد دسترسی به آرای دادگاهها یز بیا
وجود تکلیف صریح قا ون بر ام پنجسال پنج توسعه و اقدامات مناسب ا جامیافته از سوی قوۀ
قضامیه و همچنی با وجود تأکید ضمنی قا ون ا تشیار و دسترسیی آزاد بیه اطالعیات ،درعمیل،
دسترسی به آرای قضایی در ایران دشوار می ماید.
دوم ،با اینکه برخی الزامات حضور مردم در فراینید دادرسیی ما نید دسترسیی همگیا ی بیه
دادگاه و دادرسی شفاهی شناسایی و بر آن تأکید شده است ،اما در ای خصوص یز مشیکالت و
چالشهای موجود ازجمله عدم اطالع رسیا ی عمیومی در خصیوص زمیان و مکیان محاکمیات و
محدودیت فضای دادگاه ها و عدم توجه شایسته به دادرسی شفاهی در روی اغلیب دادگیاههیای
ایران تحق واقعی دادرسی علنی را تحتالشعاع خود قرار داده است.
در خصوص حضور مطبوعات و رسا هها در فرایند دادرسی بهعنوان یکی دیگر از جلیوههیای
علنی بودن فرایند دادرسی ،باید گفت که با وجیود پیذیرش ایی امیر در ظیام حقیوقی اییران،
صدابرداری و تصویر برداری از جلس دادگاه ممنوع اعالم شده است که ای وضیعیت چنیدان بیا
معیارهای بی المللی منطب یست .همچنی برابر مقررات قا ون آیی دادرسی کیفری ،جیز در
موارد بسیار استثنایی ،ا تشار جریان رسیدگی باید متضم بیان مشخصات یا موقعیت اداری و
اجتماعی طرفی دعوی باشد.
در خصوص مرحل اعالن علنی حک  ،با اینکه قا ون اساسی جمهوری اسالمی ایران بیه ایی
مه اشاره ای کرده ،اما ای امر در قا ون آیی دادرسی کیفری تأکید شده است .باایی حیال در
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ای خصوص یز چالشهایی وجود دارد که از جمل آنها میتوان به محدود مودن اعالن علنی
حک به برخی جرای خاص و عدم شناسایی آن در خصوص سایر جرای و وجود راههیایی بیرای
اجتنا از اعالن علنی حک  ،محدود کردن شیوۀ اعیالن علنیی حکی بیه قرامیت آن در جلسی
دادگاه که امکان ا تشار عمیومی آرا را منتفیی مییسیازد و ییز عیدم توجییه کیافی و مطلیو
تصمیمات و اقدامات دادگاهها ،اشاره مود.
بر ای اسا  ،ظر به اینکه هرگو ه گرهگشایی از حقوق داخلی در خصوص دادرسیی علنیی،
منوط به شناخت ظری صحیح ای مفهوم و همچنی الزامیات و سیازوکارهیای تضیمی آن در
پرتو یافتههای حقوق عصر حاضر میباشد ،هزم است که قا ونگذار ایرا ی یز با رویکرد اصالحی
به قوا ی موجود و رفع واقص و خألهای اشارهشده ،در جهت تحق واقعی دادرسی علنی و بیه
تبع آن دادرسی عاده ه گامی مه بر دارد.
در هایت باید ازیاد برد که اصل علنی بودن دادرسیها اصل مطل و بدون استثنایی یسیت
و به همی دلیل در اسناد بی المللی حقوق بشر و قوا ی داخلی ایران به ای استثناهیای مهی
اشاره شده است .باای حال ،با وجود تطاب کلی مصادی استثناهیای دادرسیی علنیی در حقیوق
ایران با اسناد بی المللی مربوطه ،از یک سو ،ابهام در مفهیوم ایی اسیتثناهیا و از سیوی دیگیر،
تکلیف قا ون آیی دادرسی کیفری مصو 1993ش به رعایت ای استثناها در جرای سیاسی و
مطبوعاتی که خالف طبع ای وع از دادرسیها و قض آشکار قا ون اساسی محسو مییشیود،
از چالشهای موجود بر سر راه دادرسی علنی در حقوق ایران است.
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