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Abstract
The main purpose of this study is to investigate the theoretical barriers to the
implementation of the principle of publicity of trails. The fact is that the place of the
principle in criminal proceedings is undeniable, but it has not been realized in an
acceptable way. Regardless of the executive barriers, several theories have led to a lack
of attention to this principle and limited the scope of its implementation, which has been
studied in the present study. The method of study in the present research is descriptiveanalytical. Contradicting the publicity of trials with human dignity, respectability of
persons, privacy and the principle of innocence, as well as exceptions to the principle of
non-contradiction with social security, public order and chastity, and at the same time
not defining their scope and examples in law, including Theoretical and legal obstacles
to the realization of this principle in criminal proceedings. The result according to the
contents of the research is that the principle of publicity of trials is in accordance with
the above principles and the mentioned obstacles do not harm the publicity of trials and
effective steps must be taken by legislators to achieve this principle in a real and
desirable manner.
Keywords: Principle of publicity of trials, Criminal proceedings, Human dignity,
Privacy, Public courts.
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موانع نظری رعایت اصل علنی بودن محاکمات
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی موانع نظری در اجرای اصل علنی بودن محاکمات میباشد .واقعیت این است که جایگاااه
اصل علنی در دادرسی کیفری انکارناپذیر بوده ،ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است .صرفنظر از موانع اجرایی،
نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنهی اجرای آن گردیده که در تحقیاق حاضاار مااورد
مطالعه قرار گرفته است .روش پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ،مغایر دانستن علنی بودن محاکمات با
کرامت انسانی ،حیثیت اشخاص ،حریم خصوصی و اصل برائت و همچنین استثنائات وارده بر اصل مذکور بااا عناااوین
عدم مغایرت با امنیت اجتماعی ،نظم و عفت عمومی و در عین حال مشخص نبودن محدوده و مصادیق آنها در قااانون
از جمله موانع نظری و قانونی تحقق این اصل در دادرسی کیفری است .اصل علنی بودن محاکمات با در نظاار داشااتن
اصول فوق بوده و موانع مذکور لطمهای به اصل علنی وارد نمیکند و باید گامهای موثری در جهاات تحقااق واقعای و
مطلوب این اصل از سوی قانونگذاران برداشته شود.
کلیدواژهها :علنی بودن محاکمات ،دادرسی کیفری ،کرامت انسانی ،حریم خصوصی ،دادگاههای علنی.

2پژوهش حاضر برگرفته از :رساله دکتری ،مهدی اهلل یاری ،با عنوان« :بررسی اصل علنی بودن دادرسی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران»،
استاد راهنما :عصمت السادات طباطبایی لطفی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،است.
تاریخ دریافت 1399/07/04:؛ تاریخ پذیرش1399/09/15:
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 -1مقدمه
یکی از مهمترین تضمینات دادرسی عادالنه ،به ویژه در رسیدگیهای کیفری ،علنی بااودن محاکمااات میباشااد کااه در
قوانین اکثر کشورها ،از جمله کشور ایران ،مورد تصریح واقع شده است .بنابر تبصره1ماده188آیین دادرسی دادگاههااای
عمومی و انقالب در امور کیفری« :منظور از علنی بودن محاکمه ،عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه میباشد
 .»...بدین معنا که افراد جامعه بتوانند در جلسه دادگاه حاضر و صحنه قضاوت را از نزدیک تماشا و اظهااارات طاارفین
دعوا را بشنوند و از جریان دادرسی به طور کامل آگاه و آن را مورد ارزیابی و ساانجش قاارار دهنااد (آخوناادی،1390،
ج ،1ص.)90
علیرغم تاکید منابع قانونی کشور بر لزوم برگزاری علنی دادرسیها ،باید پذیرفت که موانع مهمی جهت تحقق عینی و
واقعی این اصل وجود دارد که الزم است مورد بررسی قرار گیرند .موانااع برگاازاری محاکمااات بااه صااورت علناای را
میتوان از دو جهت بررسی نمود:
 .1موانع مربوط به مقام اجرا ،مانند عدم اطالعرسانی عمومی در خصوص زمان و مکان محاکمات و محدودیت فضای
دادگاه و غلبه عملی دادرسی کتبی بر دادرسی شفاهی در رویه اغلب دادگاهها،
 .2موانع تئوری و نظری که باعث توسعهی استثناء بر اصل مذکور گردیده ،به گونهای که تا حااد زیااادی تصاامیمات و
اقدامات دادگاهها در تحقق واقعی دادرسی علنی را تحتالشعاع خود قرار داده و میطلبد کااه مااورد بحااث و بررساای
قرار گیرد.
مسائلی مانند مغایرت علنی بودن دادرسی با اصل برائت و کرامت انسانی  ،لاازوم حفاای حااریم خصوصاای و آبارو و
حیثیت اشخاص ،به مخاطره افتادن امنیت و نظم عمومی در صورت علنی بودن محاکم کیفری و سیاساای و ...از جملااه
موانع نظری در پایبندی به اصل علنی است که در تحقیق حاضر به آنها پرداخته میشود.

 -2پیشینه تحقیق و جنبه نوآوری آن
علنی بودن دادرسی به دوران قبل از تاریخ برمیگردد و سابقهای بس طوالنی دارد که با فطرت و سرشت آدمی سازگار
و مبتنی بر عقل و خرد انسان است و ریشه در ادیان الهی دارد (فضااایلی ،1387 ،ص )35کااه عقااالء باار علناای بااودن
دادرسی پافشاری و غیر علنی را ناپسند میدانستند .این اصل در سطح بینالمللی نیز مورد اهمیت ویژه بوده و در اسناد
حقوق بشر جایگاه دارد .لیکن ،این در حالی است که عدهای به خاطر منافع خویش و با ایجاد موانااع بااه ویااژه موانااع
نظری بر سر راه علنی بودن دادرسی ،بدون دالیل عقالیی ،این اصل را مخالف حقوق بشر دانسته و دادرسی غیر علناای
را مطرح میکنند که تحقیق حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی همین موانع نظری است.
در رابطه با موانع نظری اصل علنی ،کتاب مستقلی نوشته نشااده و در منااابع فقهاای و حقااوقی و اسااناد بینالمللاای بااه
صورت کلی مطرح گردیده و تجزیه و تحلیلی پیرامون صورت نگرفته است .حاجیپور کندرود و همکاران ( )1398در
این زمینه پژوهشی را در قالب مقاله انجام دادند که فاقد تحلیل فقهی بوده و موارد ،بیشتر از جنبه حقوقی و به صورت
کلی مد نظر قرار گرفته است .لذا ،بررسی نظریات مطرح شده در راستای محادود نمااودن اجاارای اصاال علناای باودن
دادرسی الزم و ضروری است تا این اصل مهم و با پیشینهای بس طوالنی ،دستخوش موانعی که در واقع هیچ مغااایرتی
با اصل مذکور ندارند ،قرار نگیرد.
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 -3اصل علنی بودن دادرسی و ادعای مغایرت آن با حفظ کرامت انسانی
به باور حقوقدانان ،کرامت به معنای شأن ،شرافت ،استحقاق احترام و پاک بودن از هر نوع پستی و آلودگی بوده کااه از
اوصاف ذاتی انسان و مقومات و شخصیت او دانسته شده است (امیدی ،1382،ص .)49چنانچه گاهی احکااامی منااافی
کرامت انسانی تلقی شود ،به حسب زمان ،مکان ،اشااخاص و شاارای میتااوان احکااام ثااانوی را جاااری کاارد (مکااارم
شیرازی ،1363 ،ج ،12ص .)132در این مورد گفته شده که برگزاری علنی دادرسیها به ایاان دلیاال کااه ممکاان اساات
موجب تحقیر افراد گردد و شأن آنان را متزلزل نماید ،مغایر کرامت انسانی است (کریمیان ،1393،ص.)68
با نگاه واقعبینانه ،اصل مذکور نه تنها منافی کرامت انسانی نیست ،بلکه به جرأت میتااوان گفاات باارای حفاای کراماات
انسانی هم که شده ،دادرسیها باید علنی بشود .بدون شک تا جایی که دلیلی برخالف کرامت انسانی نباشااد ،بایااد باار
مبنای آن حکم کرد« .در این صورت نقش اصل کرامت مانند اصل برائت خواهد بود و در مواردی مطابق اصل کراماات
حکم میشود که دلیل بر عدم کرامت در میان نباشد» (احمدی ،1390 ،ص .)62عکس این سخن نیز کامالً صااحیح بااه
نظر میرسد که «هر جا دلیلی بر عدم کرامت شخصی به دلیل ارتکاب جرم و مانند آن وجود داشته باشد ،دیگاار جااای
استناد به کرامت نیست» (همان).
امروزه در نظام بینالمللی حقوق بشر ،اصل کرامت را محدودکننده احکامی میدانند که به این اصل آساایب وارد کنااد.
در قرآن کریم و گفتار و رفتار معصومین بر اصل کرامت انسانی تأکید شااده اساات (همااان ،ص .)61-57اگاار کراماات
انسانی اقتضاء کرد که باید جان چنین انسانی گرفته شود تا کرامت او حفی شود ،به مقتضااای کراماات عماال ماایکنیم.
امروزه تمام بشر اعم از دیندار و غیر دیندار ،بر این اصل تأکید دارند که کرامت انسان باید محفوظ باشد و ایاان اصاالی
است که خدشهبردار نیست (معرفت ،1378،ص.)91
هنگامی که بپذیریم انسان گوهری کریم و ارزشمند است ،خواهناخواه بر این باور خااواهیم بااود کااه ناه تنهااا آزادی و
امنیت حق اوست ،بلکه باید به گونهای تفسیر و تنظیم شوند که با کراماات وی سااازگار باشااند (جااوادی آملاای،1375،
ص.)162حق حیات ،حق امنیت و عدم جواز اذیت و آزار انسان از آثار و نتااایج کراماات ذاتاای انسااان اساات (مغنیااه،
 ،1368ص.)374
انصافاً علنی بودن دادرسی هم بر مبنای کرامت انسانی ،حق عموم جامعه است و کرامت انسانی اقتضاااء میکنااد جااایی
که جرایم به صورت آشکار واقع شده و همگان از آن اطالع یافتهاند و به حقوق جامعااه آساایب رسااانده اساات ،نبایااد
دادرسی چنین جرایمی در خفا باشد ،بلکه باید به صورت علنی تشکیل شود تا به کرامت انسانی لطمه وارد نشود.
اصل کرامت انسانی بر مبنای دادرسی عادالنه است و به واقع اگر اصل علنی بودن دادرسیها به عنوان یکاای از عناصاار
دادرسی عادالنه مغایر اصل کرامت انسانی بود ،به هیچ عنوان در ردیف اصول دادرسی عادالنااه قاارار نمیگرفاات و در
اسناد بینالمللی و حقوق داخلی کشورها تا این اندازه مورد توجااه و احتاارام واقااع نمیشااد (حاااجیپور و همکاااران،
 ،1398ص.)1183
اصل علنی بودن دادرسی در قوانین بینالمللی مورد توجه بوده و در ماده 10اعالمیه حقااوق بشاار و بنااد یااک ماااده 14
میثاااق حقااوق ماادنی و سیاساای و بنااد یااک ماااده  6کنوانساایون اروپااایی حقااوق بشاار باادان تص اریح شااده اساات
(فردوست ،1394،ص .)61این اصاال در سلسااله مراتااب قااوانین در حقااوق کشااورمان از موقعیاات ممتاااز و معتبااری
برخوردار بوده و نقض یا محدود ساختن آن مغایر با قانون اساسی به شمار میرود (فردوست ،1394،ص.)39
طی تحقیقی درباره قوانین اساسی89کشور جهان معلوم شد که  84کشور درباره داوری عادالنه و علنی بااودن دادرسای
توافق نظر داشته و این مسئله در کشورهای باقیمانده نیز بدیهی به نظر میرسد (همان ،ص .)25برعکس ،دادرساایهای
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غیر علنی بدون دلیل ،کرامت انسانی را زیر سوال میبرد و حال آنکه کرامت ذاتی انسااان منشااء یااک سلسااله حقااوق
است ،اما نه به صورت مطلااق ،بلکااه در براباار مجازاتهااا کااه مطااابق محاکمااه عادالنااه و براساااا اسااناد و شااواهد
محکمهپسند اثبات و اجرا میشود ،نمیتواند مقابله کند (احمدی ،1390،ص.)70
با این حال کرامت انسانی مانعی برای تحقق اصل علنی به نظر نمیرسد ،زیرا حقوق بشر به منظور رعایت شأن انسااان
و به قصد احترام به کرامت ذاتی او مطرح شده و در برخی متون و اسناد مربوطه مجموعه حقوق و آزادیهااای انسااان
ناشی از همین وصف دانسته شده است .به عبارت دیگر ،حقاوق بشاار ریشااه در کراماات و ارزش واالی انسااانی دارد
(هاشمی ،1381،ج ،2ص.)13

 -4به مخاطره افتادن حیثیت و آبروی اشخاص در صورت علنی بودن دادرسی
یکی از مهمترین ایرادات وارد بر اصل علنی بودن دادرسی ،ادعای مغایرت آن با حیثیت اشخاص است .ایاان ایااراد در
بررسی نهایی قانون اساسی نیز تاکید شده و به همین دلیل برخی از نمایندگان حاضر در آن مجلس به مخالفت بااا ایاان
اصل برخاسته و گفتهاند« :تناقضی است بین اینکه در اینجا هتک حرمت میشود و این هم قابل انکار نیساات و واضااح
است .حداقل متهم بوده و این متهم به همین نسبت مورد هتک حرمت و احترام واقع میشود که مردم را دور او جمااع
کردهاند و او را در چنین وضعی محاکمه میکنند (رواب عمومی مجلس شورای اسالمی ،1364،ج ،3ص.)1622
اگر علنی بودن دادرسی ،منافی امور خانوادگی و هتک حرمت افراد شود ،دادگاه میتواند دادرسی را سرّی اعااالم کنااد
(همان ،ص .)1623این اصل میتواند در موارد تعارض با حق افراد در خصوص تقاضای رساایدگی بااه پروناادهای کااه
آبرو و حیثیت اجتماعی آنها را به مخاطره میاندازد ،تخصیص یابد (اسماعیلی ،1376،ص .)69تعرض نسبت به آبروی
دیگران ،توهین به آنان بوده و در اسالم این عمل ،اعالن جنگ با خدا معرفی شده است (اسکندری ،1390،ص.)311
ماده  353ق.آ.د.ک« :.بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه ،فق در موارد مقرر در قانون امکانپذیر است».
اصل 39قانون اساسی« :هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ،بازداشت ،زندانی یا تبعید شده ،به هاار
صورت که باشد ،ممنوع و موجب مجازات است» .بیاحترامی و هتک حرمت توس دادگاه نیز به شدت ممنااوع اساات
که گفته شده« :بیاحترامی و هتک حرمت توس دادگاه زیرپا گذاشتن عدالت است» (صادقی نشاط ،1378 ،ص.)172
بنابراین ،برای اینکه متهم ،به بیاحترامی و هتک حرمت احتمالی دادگاه گرفتار نشود ،باید دادرساای بااه صااورت علناای
باشد تا حرمتها حفی شود و لذا «اگر قااوه قضااائیه عاادالت را زیرپااا بگااذارد ،مشااروعیت او ساااق اساات» (همااان،
ص.)173
اینگونه موضعگیریها در برابر اصل علنی بودن دادرسی که بسیار اصل مهمی است ،شایسااته ایاان اصاال نیساات ،زیاارا
گمان میرود قانونگذار از همه بیشتر دغدغه حفی حرمت اصحاب دعااوا را داشااته و بااا وجااود ایاان باار علناای بااودن
دادرسیها تاکید ورزیده است .از اینرو ،جز به همان اندازه که قانونگذار استثناء کرده است ،نمیتوان بااه بهانااه حفای
حرمت اشخاص از اجرای اصول و نصوص مستحکم قانونی استنکاف کرد (حاجیپور و همکاران ،1398 ،ص.)1186
کسی که متهم شده و بازپرسی شده و به کالنتری رفته و پروندهای برای او تشکیل شااده ،اگاار در محکمااه عاادل و در
حضور عدهای حاضر شود و از حق و حقوق خود دفاع کند ،به حیثیااتش لطمااه میخااورد و هتااک حرماات میشااود
(رواب عمومی مجلس شورای اسالمی ،1364 ،ج ،3ص .)1623با این حااال ایاان قاعااده کلیّات ناادارد و در مااواردی
توصیه شده ،ریختن آبروی برخی افراد ،نه تنها جایز ،بلکه واجب است (اسکندری ،1390 ،ص.)314
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 -5حریم خصوصی و اصل علنی
 -1-5تعریف حریم خصوصی
ورود به زندگی خصوصی دیگران که به معنی آشکار کردن آن است ،دو صورت دارد .با خبر شاادن و سااردرآوردن از
زندگی خصوصی دیگری و باخبر کردن دیگران از زندگی خصوصی اوست که در هر دو حالت نقض حریم خصوصی
اتفاق میافتد (احمدی ،1390،ص.)35
حریم خصوصی یعنی حقوق اشخاص دایر بر این است که در مقابل هرگونه مداخله در زندگی افراد یا امااور شخصاای
دیگران یا امور خانوادگی آنان از طریق ابزارهای فیزیکی یا افشای اطالعات ،مصون بمانند (احمدلو ،1392 ،ص.)22
بنابراین ،اشخاص عرفاً در صورت متهم شدن به ارتکاب جرم ،مایل نیستند که همگان از آن مطلااع شااوند و اطالعااات
مربوطه در این زمینه اعم از اصل اتهام و موضوع آن را جزء اطالعات شخصی و حااریم خصوصاای خااود میشناسااند
(خالقی ،1388،ص .)22همچنین مستندات حریم خصوصی با اصل علناای بااودن دادرساای سااازگاری ناادارد و اجااازه
نمیدهد اطالعات شخصی افراد در معرض دید عموم قرار بگیرد ،زیرا« :حریم خصوصی امری فطااری و الزمااه حفاای
حقوق انسانی است» (محسنی ،1389 ،ص.)3
 -2-5مستندات حریم خصوصی
 -1-2-5قاعده عدم تجسس
براساا نهی صریح قرآن (حجرات )13،و قانون اساسی که در اصل  25آمده« :هرگونه تجسس ممنوع است ،مگاار بااه
حکم قانون» .هیچ کس حق ندارد به تجسس حریم خصوصی دیگران ورود پیدا کند و درصدد کشف عیااوب دیگااران
برآید .به همین دلیل گفته شده« :حریم خصوصی مردم باید مصون و محترم بماند و تجسس در این موارد خااود عاماال
شیوع فساد و گناه است» (صادقی نشاط ،1378 ،ص .)75براساا مبانی فقه شیعه نیز عاادم جااواز تجسااس از زناادگی
خصوصی دیگران ،کامالً روشن است (احمدی ،1390 ،ص.)121
 -2-2-5قاعده تسلیط
سلطه بر خویش یک قاعده مورد قبول فقها است و از آن با عنوان «الناا مسلطون علی انفسهم (امااام خمینای،1366 ،
ج ،3ص )211و اموالهم» (بجنوردی1389،ق ،ج ،3ص243؛ امام خمینی ،1376 ،ص« ،)53یعنی مااردم اختیااار خااود و
اموالشان را دارند و هیچ کس حق دخالت در آنها را ندارد» .سلطه انسان بر خویش یک قاعده عقالیی بوده کااه مااورد
تایید بعضی از فقهای معاصر نیز قرار گرفته است (امام خمینی ،بیتا ،ج ،2ص238؛ مکارم شیرازی ،1371،ص.)29
-3-2-5مفسده اجتماعی
اگر در جامعهای ورود به زندگی شخصی دیگران آزاد باشد و ممنوعیتی برای تفتیش از زندگی دیگااران و تجسااس از
الیههای پنهان زندگی آنان وجود نداشته باشد و همه بتوانند بدون هیچ منعی از همه اسرار و زوایااای مخفاای یکاادیگر
آگاه شوند ،اجتماع بشری مختل و زندگی غیرممکن خواهد شد (سروش ،1393،ص.)78
حریم خصوصی افراد نباید در دسترا دیگران قرار بگیرد ،هیچ جای شک و شبههای نیساات .امااا اینکااه بخااواهیم بااا
حریم خصوصی و مستندات آن مانع اصل علنی بودن دادرسی شویم و با ایاان بهانااهها اصاال علناای را کنااار بگااذاریم،
چندان موجه به نظر نمیرسد و نمیتوان با توسل به آن مانعی بر سر راه اصل مذکور ایجاد کرد.
مبانی مهم دخالت در حریم خصوصی -حفی نظم عمومی و برقراری امنیت (اسااکندری ،1390 ،ص ،)545حمایاات از
مصالح عمومی(خمینی ،1376،ص )59و بر مبنای قاعده اهم و مهم (خاکزاد ،1389،ص -)32و همچنین قاعده تساالی
که این قاعده هیچ منافاتی با اصل علنی بودن دادرسی ندارد و تحقق این اصل ساالطه و دخالاات در حااریم خصوصای
نیست ،بلکه اصل مذکور نیز از حقوق متهم و جامعه است که کامالً با این اصل سازگار است.
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به قول شهید مطهری« :ما فق در مورد منکراتی که علنی است و به آنها تجاهر میشود ،حق تعرض داریم ،دیگر حااق
تجسس و مداخله در اموری که مربوط به زندگی خصوصی (حریم خصوصی) مااردم اساات ،نااداریم (مطهااری،1356،
ص.)85
اگرچه حریم خصوصی یک حق است ،ولی هیچ کس نمیتواند ادعا کند که حقوق انسانها در همین یک حق خالصه
شده و میتواند هرگونه حقی را از دیگران نفی کند (احمدی ،1390،ص .)105در حالی که منافع عامه ،اقتضای افشااای
برخی از اسرار زندگی اشخاص را الزم و موجه میداند (همان ،ص .)110در تعلیمات اسالمی احکامی وجود دارد کااه
حساسیت مردم را نسبت به بخشی از زندگی خصوصی مسئوالن برمیانگیزاند (همان ،ص.)114
تجسس اگر دارای مصلحت یا غرضی الزم و یا حداقل راجح باشد ،اشکال ندارد .مثل تعقیب و دستگیری مجرمان کااه
نیاز به اجازه ندارد و مبنای جواز ورود در اینگونه موارد ،تقدم اهم بر مهم در تزاحم دو حکم است (اسااکندری،1390،
ص )486و علنی بودن دادرسی هم یکی از اینگونه موارد است که بر حریم خصوصی که افشاء شده ،تقدم دارد.

 -6مغایرت علنی بودن دادرسی با اصل برائت
اصل برائت از بنیادیترین اصول شناخته شده در نظامهای حقوقی است کااه در جهاات تضاامین حقااوق و آزادیهااای
اشخاص به ویژه حقوق دفاعی آنان به رسمیت شناخته شده و در اسناد بینالمللاای مربااوط بااه حقااوق بشاار و حقااوق
داخلی کشورها مورد تاکید قرار گرفته است.
اصل  37قانون اساسی در این زمینه میگوید« :اصل ،برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود ،مگر
اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود» .صرف وجود قانون برای مجازات کافی نیست ،بلکه متهمان بایااد در دادگاااه
صالحیتدار محاکمه عادالنه شوند و در صورت محکومیت ،مجازاتی باارای آن مقاارر گااردد (صااادقی نشاااط،1378 ،
ص .)93بر این اساا گفته شده است که اصل دادرساای علناای در تقاباال بااا اصاال برائاات میتوانااد مسئلهساااز باشااد
(قربانی ،1390،ص.)222
همچنین گفته شده که انتشار تصویر کسی که هنوز دالیل اتهام او بررسی و حکم محکومیت وی صادر و قطعی نشاده
است و معرفی او به عنوان مجرم ،برخالف مقتضای اصل برائت بوده و سبب شکلگیری فرض مجرمیاات او در اذهااان
افراد جامعه خواهد شد (خالقی ،1388،ص .)20اگر قرار بود اطالع عموم مردم از متهم بودن شخص ،اصاال برائاات را
نقض کند ،علنی بودن دادرسی نیز معنا نداشت ،کما اینکه یکی از الزامااات علناای بااودن دادرساای نیااز ایاان اساات کااه
اطالعات اصحاب دعوا در اختیار عموم مردم قرار گیرد (مرادی حسین آباد ،1393،ص.)153
از این عبارت به دست میآید که بین اصل برائت و اصل علنی بودن دادرسی ،هیچ منافاتی وجود ندارد و اصل برائاات
مانعی برای اصل مذکور تلقی نمیشود ،زیرا اصل بر برائت است ،مگر اینکااه در دادرساای عادالنااه (تشااکیل دادرساای
علنی) مجرمیت ثابت گردد .اصل مذکور مقتضی آن است که شخصی که به عنوان متهم در یک دعوای عمااومی تحاات
تعقیب قرار گرفته است ،تا زمان صدور حکم قطعی محکومیت ،بیگناه شناخته شود (خالقی ،1388،ص.)19

 -7استثنائات اصل علنی و لزوم رعایت آنها
اصل اولیه در سیستم قضایی و آیین دادرسی اسالم ،علنی بودن دادرسیها است ،زیرا با علناای بااودن محاااکم قضااایی،
مصلحت عمومی بیشتر تأمین خواهد شد ،ولی اگر مصلحت قویتری ایجاب کند که دادگاه غیر علنی باشد ،الزم است
دادگاه غیر علنی برگزار شود و لذا اصل علنی بودن دادرسی با سه استثناء روبهرو است (ملکزاده ،1390 ،ص .)450در
اسناد حقوق بشر نیز این اصل مطلق نیست ،بلکه امکان غیر علنی شدن تمام یا بخشی از دادرسی بنا به دالیل اخالقاای،
نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه یا در صورتی که مصالح خصوصی اصحاب دعوا ایجاب کنااد ،پذیرفتااه شااده
است (فضایلی ،1387 ،ص.)94
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متأسفانه وسعت استثنائات در قوانین عادی نیز دلیل عمده دیگری بر غیر علنی بودن دادرسیها شاده و اصاال بااه ایاان
مهمی را تحتالشعاع قرار داده است و پذیرش آن در قانون اساسی نباید بهانهای باشد تا به طور مطلق اصاال علناای را
کنار بگذاریم.
یکی از معضالت دیگر «تشخیص استثناء و اختیار تصمیمگیری در مورد برگزاری جلسه به صورت غیر علنی در نظااام
حقوقی ایران به طور کامل با قاضی دادگاه است» (سپهری ،1395 ،ص .)187قاضی برای غیر علناای کااردن دادرساایها
نباید به میل شخصی خود عمل کند ،بلکه باید مصلحت عقالیی ایجاب و همراه با دالیل باشد (رواب عمومی مجلااس
شورای اسالمی ،1364 ،ج ،3ص.)1622
به شرط اینکه «دالیل کتبی قانع کننده برای جلسه سری ارائااه نمایااد» (هاشاامی ،1381 ،ص .)411لاایکن در غیاار ایاان
صورت ،اگر دادگاه بدون ارائه دالیل ،دادرسیها را غیر علنی برگزار کند ،با واکنش منفی جامعه مواجه خواهد شد.
گفته شد که قانونگذار عادی نیز به جااای اینکااه اسااتثنائات را تعریااف و مصادیقشااان را مشااخص کنااد ،دایااره آن را
گسترش داده و به موانع این اصل افزوده است.
توضیح اینکه به موجب ماده 352ق.آ.د.ک« .محاکمات دادگاه علنی است ،مگر در جرایم قابل گذشاات کااه طاارفین یااا
شاکی ،غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند .همچنین دادگاه پس از اظهارنظر دادسااتان ،قاارار غیاار علناای بااودن
محاکم را در موارد ذیل صادر میکند:
الف :امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا اخالق حسنه است.
ب :علنی بودن ،مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد».
روشن است که به دلیل اصل برتری قانون اساسی بر قوانین عادی ،قانونگذار عااادی نمیتوانااد مغااایر قااانون اساساای،
برخالف مفاد صریح آن قانون به تصویب رسانده ،تعمیم و گسااترش دهااد .بررساای اسااتثنائات فااوق و تطبیااق آن بااا
استثنائات مندرج در اصل  165قانون اساسی نشان میدهد که قانونگذار عادی دایره استثنائات را توسااعه داده کااه ایاان
امر عالوه بر اینکه برخالف معیار و موازین حقوق عمومی میباشد ،با گسااترش مااوارد اسااتثناء در ماااده مااذکور مااانع
دیگری سر راه اصل علنی دادرسی قرار گرفته است.
غیر علنی بودن محاکمه تنها به میزانی باید باشد که به طور قطع و یقین ضرورت داشته باشد و حداقل دالیاال آن بایااد
اعالن گردد (سپهری ،1395 ،ص .)196از سوی دیگر ،جنس و ماهیت برخی از دعاااوی بااه گونااهای اساات کااه هاایچ
استثنایی را بر علنی بودن دادرسی برنمیتابد .جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی از این قبیل دعاااوی هسااتند .بااه جااای
اینکه علنی بودن دادرسی بر اینگونه جرایم حاکم گردد ،متأسفانه اصل بر غیر علنی بودن دادرسی در آنها شده است .به
نظر میرسد با توجه به مبانی و ادله اصل علنی بااودن دادرساای بااه ویااژه ساایره معصااومین و ساایره قضااات ،اینگونااه
دادرسیها غیر عادالنه ،منفور جامعه و رسمیت نخواهنااد داشاات و قضاااتی کااه در چنااین دادرساایهایی بااه قضاااوت
مینشینند و علنی بودن دادرسی را زیرپا میگذارند ،باید مؤاخذه شوند.
همه مردم در برابر قانون برابرند و تفاوتی بین مردم به لحاظ سمت سیاسی امتیااازی محسااوب شااود ،اصاال برابااری را
خدشهدار میسازد» (صادقی نشاط ،1378 ،ص .)58در همااین زمینااه ماااده 305ق.آ.د.ک .مصااوب سااال  1392اشااعار
میدارد« :به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده  352این قانون به طور علنی با حضور هیااات منصاافه رساایدگی
میشود» .دقت در مواد مذکور به روشنی حکایت از این دارد که در حال حاضاار در زمینااه علناای بااودن رساایدگی بااه
جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید ماده 305را حاکم دانست .نکته بسیار مهم این است که در ماده  305رسیدگی علنی بااه
جرایم سیاسی و مطبوعاتی منوط به رعایت ماده 352شده و همین مسئله سبب بروز ابهام در قلمرو استثنائات دادرساای
علنی شده است .از این نظر مطابق مدلول ماده فوق ،اگر رسیدگی بااه جاارایم سیاساای و مطبوعاااتی منااافی اسااتثنائات
مندرج در آن ماده باشد ،دادرسی باید به صورت غیر علنی برگزار شود که این امر مغایر صریح قانون اساسی بوده و به
هیچ عنوان قابل پذیرش نیست (حاجیپور و همکاران ،1389،ص.)1184
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 -1-7نظم عمومی ،اخالق حسنه و نظم اجتماعی
در بررسی نهایی قانون اساسی آمده« :محاکمات علنی انجام میشود و حضور افراد برای تماشا بالمانع است ،مگر آنکه
به تشخیص دادگاه ،علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا اخالق حسنه یا نظم اجتماعی باشد یا در دعاوی خصوصاای،
طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» (رواب عمومی مجلس شورای اسالمی ،1364 ،ج ،3ص.)1620
مکارم شیرازی« :اخالق حسنه با وسعتی که دارد ،دست قضات را در سرّی کردن محاکمات باز میگااذارد و ایاان قیااد
باید مقید شود و الّا اخالق حسنه نمیتواند به طور مطلق معیار و ضوابطی داشته باشد و هاار کساای از اخااالق حساانه
تعبیری دارد» (همان ،ص .)1624اخالق حسنه از باب اینکه میتوانست کش داشته باشد و واقعاً حتی برای خود افااراد
صالح هم گاهی مورد شک باشد ،از این جهت تقاضا شد ،یعنی اشکال شد و اشکال هم قبول شد که آن را بیندازنااد و
به جایش منافی عفت عمومی گذاشته شود (همان ،ص.)1676
نظم اجتماعی که در اینجا آمده ،به نظر کشدار بوده (همان ،ص )1621و ممکن است بهانهای باارای عاادهای باشااد کااه
محاکمات را سرّی اعالم کنند .این نظم اجتماعی معنای خیلی وسیعی دارد .قبالً هم همین طور بوده اساات .هاار وقاات
نمیخواستند علنی باشد ،میگفتند منافی عفت عمومی و یا نظم اجتماعی است .این است که باید در اینجا یک مرجعی
باشد که تشخیص بدهد اگر این محاکمه علنی انجام بگیرد ،چرا مخل نظم عمومی خواهد بود بااه نظاار میرساد اگاار
بدین صورت نوشته شود ،در آینده میتوانند سوء استفاده کنند و به بهانه مخل نظم اجتماااعی محاکمااه را سارّی کننااد
(رواب عمومی مجلس شورای اسالمی ،1364،ج ،3ص.)1675
قبالً چیزی به نام نظم عمومی داشتیم که یک مفهوم و اصطالح شناخته شدهای است .حاال باید روشاان شااود کااه نظاام
اجتماعی همان نظم عمومی است یا نه همین االن دوستان در مورد نظم اجتماعی فرمودند که ممکاان اساات در آینااده
چه اشکاالتی پیدا کند و به بهانه مخل نظم اجتماعی محاکمات را سرّی کنند .اگر منافی عفاات و نظاام عمااومی نوشااته
شود ،کفایت میکند (همان ،ص.)1675
اگر نظم عمومی باشد ،معنایش خیلی روشن است .به نظر میرسد مرجع باید برای تشخیص گذاشته شااود واّال ممکاان
است در آینده مثل زمان گذشته ،به بهانه اینکه این نظم عمومی را بر هم میزند ،دادگاهی که باید علنی انجام بگیرد ،به
عللی که خودشان دلشان میخواهد سرّی بکنند ،اساساً باید قیودی برایش بگذاریم» (همان ،ص.)1677
با این وجود ،نظم عمومی نیز مورد مناقشه حقوقدانان قرار گرفته و گفته شده «موضااوع نظاام عمااومی در جااای خااود
مفهوم کشداری است که ممکن است در دادگاهها برای انجام بسیاری از محاکمات مورد سوء استفاده قرار گیرد و اصل
علنی بودن دادرسی را تحتالشعاع قرار دهد .بنابراین ،به نظر میرسد که باید مصادیق نظم عمومی را مشخص نمود تا
فق قسمتی که حقاً داخل در موضوع استثناء است ،مالک تشخیص برای رئیس دادگاه باشد (هاشمی ،1381،ص.)410
نظم عمومی مدلول مقرراتی است که در آن ذات ،حیثیت و منافع مادی و معنوی جامعه باید مورد حمایت جدی قاارار
بگیرد .بنابراین ،به حداقل مقرراتی اطالق میشود که قوام و بقای ذات و حیثیاات ملاات بااه رعایاات آنهااا بسااتگی دارد
(مدنی ،1372،ج ،3ص.)561
هر کس درصدد آلوده کردن فضای کشور است ،باید به طور علنی محاکمه شود تا درا عبرتی برای سایرین باشد .در
جامعه اسالمی همه موظف اند بر مبنای عدالت حرکت کنند و عدالت را در جامعه گسترش دهند و از محافظااهکاری و
سیاسیبازی ،به شدت دوری کنند و قانون اساسی در اصل  26بر آن تصریح دارد (صادقی نشاط ،1378 ،ص.)93
نکته بسیار مهمی که باید بدان توجه داشت این است که اگر هر موردی را بدون دلیل جاازء اسااتثنائات قاارار دهاایم ،از
یک طرف اصل علنی بودن دادرسی زیر سوال میرود و جامعه را با شک و تردید مواجه خواهد نمود و از طرف دیگر
تخصیص اکثر الزم میآید که از نظر علم اصول فقه تخصیص اکثر قبیح و غیر قابل قبول است .بنااابراین ،عقاال حکاام
میکند که دایره مصادیق استثنائات این اصل بسیار محدود باشد و قطعاً قانونگذار هم به این مساائله اذعااان داشااته کااه
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اصل را بر علنی بودن دادرسی گذاشته است .البته استثنائات جایگاه خودشان را دارند و محدود به موارد خاصی هستند
و لطمهای به این اصل نمیزنند.
به نظر میرسد میتوان مصادیقی روشن و شفاف از استثنائات اصل علنی را ارائه نمااود تااا دایااره شاامول آن از طریااق
قانونی محدود شود و این وظیفه قانونگذار عادی است که با مشورت فقها و حقوقدانان یک ضابطه و مالک مشخصاای
برای تشخیص استثنائات اصل علنی از یکدیگر ارائه کند .لذا گفته شده« :قانون موظف است این امور را به تفصیل بیان
کند» (صادقی نشاط ،1378 ،ص.)87
بنابراین ،مصادیقی که مخل نظم عمومی میباشد ،باید محدود بوده و امنیت از مصادیق بارز نظم عمومی است.
هر جا نظم واقعی وجود دارد ،امنیت هم هست و هر جا امنیت دایر است ،معلوم میشود آنجا نظاام و انضاباط حاااکم
است .در واقع امنیت و نظم ،الزم و ملزوم یکدیگرند و جزء حقوق شااهروندان اساات (حبیاابزاده ،1370،ص .)31بااه
همین دلیل قواعد نظم عمومی نوعاً برای حفی امنیت ،تأمین آسایش عمومی ،بهداشت عمومی و رعایت اخالق حساانه
است .اگر علنی بودن دادگاه با این اصول مخالفت داشته باشد ،الزم است به صورت غیر علنی باشد (ملکزاده،1390 ،
ص.)450
در این موارد علنی بودن محاکمات فق گاهی با امنیت عمومی منافات دارد ،بدین معنی که طرح و رسیدگی به بعضاای
از مسائل در دادگاه در انظار عمومی موجب افشای موضوعاتی میشود که سرّی بودن آن برای حفی امنیاات ضاارورت
اجتنابناپذیر داشته باشد ،نظیر رسیدگی به جرائم جاسوسی ،نظامی و براندازی .بدین ترتیب به نظر میرسد که دامنااه
شمول استثنای مذکور بسیار محدود باشد (هاشمی ،1381 ،ص .)410در مصادیق نظم عمومی فق جاارایم امنیتاای بااه
معنایی که بیان شد ،با دادرسی علنی منافات دارد .بنابراین ،با محدود کردن دایره شمول اسااتثناء وارده باار علناای بااودن
محاکمات و بیان قاعده مشخص ،میتوان امنیت افراد را در این خصوص از تعاارض مصااون داشاات (هاشاامی،1381،
ص .)411لذا دادگاهها به هنگام اتخاذ تصمیم و اعالم سرّی بودن جلسه دادرساای ،بایااد دالیاال کتباای قانعکننااده ارائااه
نمایند و بر فرض قبول این نظر ،باید قاضی متخلف را مشاامول مقااررات انتظااامی قضااات دانساات (هاشاامی،1381 ،
ص.)411
 -2-7عفت عمومی
در تعریف جرم علیه عفت عمومی میتوان گفت« :هرگونه رواب جنسی ،ناشی از تمایل زن و مرد با یکدیگر است که
از حد و مرز متعارف جامعه فراتر باشد ،به نحوی که جامعه نتواند آن را غمض عین کند ،بلکه به عنوان یک عمل ضد
عفت مردود و مستحق مجازات میباشد» (ولیدی ،1371 ،ج ،3ص.)52
مالک و ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخالق عمومی امری نساابی اساات و تااابع اخالقیااات ،اعتقااادات ،آداب و
رسوم متعارف اکثریت افراد جامعه اساات (شااامیانی ،1371 ،ج ،1ص .)54-52قانونگااذار در گذشااته و حااال بااه ذکار
مصادیق این جرم بسنده کرده و مواردی آن را تحت عنوان جرایم منافی عفت و اخالق عمومی موجب حااد و جاارایم
قابل تعزیر (ولیدی ،1371 ،ج ،3ص )51مطرح نموده که زنا ،لواط ،مساحقه ،قیادت و قذف از مصادیق جاارایم حاادی
منافی عفت عمومی است و در ماده221ق.م.ا .به آن اشاره شده است.
اگر محاکمات خالف عفت عمومی و یا خانواده باشد ،قاضی برای حفی شئون خانواده چنین محاکمهای را سرّی اعالم
میکند و اتفاقاً این استثنای خوبی میباشد که در این اصل گذاشته شده است (همااان ،ص .)1623باارای رساایدگی بااه
ادعای کسی که دیگری را متهم به خیانت به جامعه کند ،باید دادگاهی از خود ملت تشکیل شود ،زیرا زیان خیاناات بااه
جامعه به همه افراد میرسد و لذا قضاوت در چنین دعوایی با خود ملت خواهد بود (حجتی کرمانی ،1369 ،ص.)280
در هر صورت باید توجه داشت که این موارد استثناء نمیتواند دلیل عمومی باارای غیاار علناای کااردن کاال محاکمااات
قضایی باشد .در جرایم سیاسی که غیر علنی بودن دادگاه زمینااه سااوء اسااتفاده را افاازایش میدهااد ،قااانون اساساای در
اصل 168بر آن تأکید دارد (همان).
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«در واقع تالش بر این است تا مشخص شود قانونگذار با پیشبینی اسااتثناء در کنااار قاعااده کاادام یااک را باار دیگااری
ترجیح داده است و نمیتوان به بهانه تأمین امنیت و حفی منافع عمومی هر اقدامی را مباح دانساات» (سااپهری،1395 ،
ص.)18
 -3-7تقاضای طرفین دعوا در دعاوی خصوصی
یکی از حقوق متهم آن است که بخواهد دادگاه ،علنی برگزار شود .اگر علنی بودن دادرسی از حقوق او باشااد ،طبیعتااً
میتواند از این حق صرفنظر کرده ،درخواست غیر علنی بودن نماید .اما اگر از حقوق عمومی مردم باشد ،طبعااً بایااد
مقدمات اطالع آنان از روند برگزاری دادگاه فراهم آید و مردم بتوانند از اجاارای دقیااق عاادالت در محاااکم پراوجااو
نموده و آن را از نزدیک مورد نظارت خویش قرار دهند .همچنین علنی بودن دادرسی به دلیل اینکه جنبه خصوصاای و
شخصی ندارد ،قابل اسقاط نیز نمیباشد (سروش محالتی.)1391 ،
به نظر میرسد علنی بودن دادرسی یکی از حقوق عمومی است که در همه جوامع بینالمللاای پذیرفتااه شااده و هرگااز
قابل اسقاط نیست ،مگر اینکه دلیلی برخالف آن اقامه شود .در اصل165آمده« :محاکمات علنی انجام میشود ،مگاار در
دعاوی خصوصی ،طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» ،یعنی در دعاوی خصوصی طرفین دعوا میتوانند
محاکمه غیر علنی را درخواست نمایند ،همانگونه که در اصل فوق بدان تصریح شده است.
در دعاوی خصوصی ،انگیزه خاصی برای جلب عمااوم وجاود ناادارد و وجاادان عمااومی در ایاان خصااوص حساااا
نمیباشد و دارای آثار سوء اجتماعی نیست ،لیکن اصحاب دعوا نفع خود را در سرّی بودن جلسات میداننااد .در ایاان
حال ،چون نفع عموم مطرح نیست و منافع خصوصی مقابل و معارض آن نمیباشد و حقوق فااردی اصااوالً متکّای بااه
مصالح شخص است ،اقتضاء میکند کااه درخواساات طاارفین در غیاار علناای بااودن دادگاااه مااورد احتاارام قاارار گیاارد
(هاشمی ،1381،ص.)412
در تشخیص دعوای خصوصی به نظر میرسد تنها ضابطه تشخیص ،وجود نفع عمومی یا خصوصی میباشد که مطمئنا
مرجع تشخیص آن دادگاه است .اما قدر مسلم آن است که دعاویای که معموالً پیرامون احوال شخصیه و حقوق ارثیااه
مطرح میشود ،از نوع دعاوی خصوصی محسوب میگردد و بنااابراین دعاااوی خصوصاای در امااور حقااوقی دامنااهای
گستردهتر از امور جزایی و کیفری دارد (مدنی ،1372 ،ج ،3ص .)327به هر حال این تقاضا میتواند دو صورت داشته
باشد .صورت اول اینکه طرفین با هم تقاضای علنی یا غیر علناای داشااته باشااند .صااورت دوم اینکااه یکاای از طاارفین
تقاضای علنی یا غیر علنی را داشته باشد.
 -1-3-7تقاضای علنی یا غیر علنی توسط طرفین دعوی
در بررسی نهایی قانون اساسی گفته شده« :مالک تقاضا باید از سوی طرفین باشد (همان ،ص .)1627درخواست یکاای
از طرفین دعوا نمیتواند مالک غیر علنی بودن دادرسی قرار بگیرد ،به دلیل اینکه« :همیشه آن کسی که خودش را محق
میداند ،میخواهد که دادگاه علنی باشد و آن کسی که خودش را خیانتکار میداند ،میخواهد دادگاه سرّی باشد .یکاای
تقاضا میکند مخفی باشد و دیگری تقاضا میکند ،آشکار باشد و این تزاحم دو حق است .بنابراین ،در تزاحم دو حااق
خواسته شده که به هیچ کدام از دو حق ترتیب اثر داده نشود ،ولی وقتی طرفین تقاضا کردند که دادرسی سارّی باشااد،
دادگاه میتواند آن را قبول کند» (همان ،ص.)1677
برخی معتقدند ،جمله «یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» ،قید بیفایدهای اساات.
برای اینکه کسی که محق است ،همیشه میخواهد محاکمه علنی باشد ،ولی ممکن است که هر دو طاارف خودشااان را
محق بدانند و در این صورت هر دو طرف بخواهند که محاکمه علنی باشد ،اینجا دیگر تقاضا نمیکنند کااه غیاار علناای
باشد و محاکمه به صورت علنی انجام میگیرد (همان ،ص .)1675به هر حال چنانچه دعوا جنبه خصوصی داشته باشد
و وجدان عمومی هم به آن حساسیتی نداشته باشد و درخواستکنندگان مایل نباشند در انظار عمومی به عنوان طاارفین
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دعوا شناخته شوند یا جریان دادرسی مابین آنها به اطالع عموم برسد ،در این صااورت رساایدگی بااه دعااوا غیاار علناای
خواهد بود ،زیرا نفع عموم با آن معارضه ندارد (باجگانی ،1378،ص.)110
 -2-3-7تقاضای علنی یا غیر علنی توسط یکی از طرفین دعوی
صورت دوم نیز در بررسی نهایی قانون اساسی مورد توجه قرار گرفتااه و گفتااه شااده« :ایاان جملااه کااه شاما مرقااوم
فرمودهاید« :در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند» ،خوب اگر یکی از طرفین دعوا تقاضااا کنااد ،دادرساای چااه
صورتی پیدا خواهد کرد » (همان ،ص .)1675به عبارت دیگر« ،اگر یکای از طاارفین هاام تقاضااا کنااد ،چااون دعااوای
خصوصی است ،باید حقش رعایت شود » (همان ،ص.)1623
مکارم شیرازی در پاسخ به سوال فوق چنین گفته است« :در دعاوی خصوصی فرض بر این است که محدود به این دو
طرف است .اگر ما بخواهیم موازین شرعی و اخالقی و عدالت را رعایت بکنیم ،باید اگر یکاای از ایاان دو طاارف هاام
تقاضا کند ،حق او را حفی کنیم .ما نباید بگوییم حاال که یک دعوایی کرده است ،آبرویش هم برود .فرض ما این است
که مسئله خصوصی است و مربوط به جامعه نیست .به چه وجه وقتی یکی از دو طرف راضی نیست ،مااا جامعااه را در
آن دخالت بدهیم ،در حالی که جامعه هیچگونه حقی در این دعوا ندارد و یکی از طرفین خصوصی دعوا هم تقاضااای
سرّی بودن محاکمه را کرده است .بنابراین ،از نظر شرعی یکی از طرفین کافی است (همان ،ص.)1676
با وجود تصریح قانون اساسی بر تقاضای طرفینی ،عدهای عقیده دارند از آنجا که در عماال و عاارف غالبااً یکاای از دو
طرف دعوا ا ست که به غیر علنی بودن دادرسی تمایل دارد و در سوابق حقوقی هم تقاضای یکی از طرفین دعوا باارای
غیر علنی بودن دادگاه کافی شناخته شده است ،شاید تقاضای یکی از طرفین در این مورد کفایت کنااد (ساابزوارینژاد،
 ،1395ص .)98این افراد برای تأکید بر عقیده خود به ماده 136آیین دادرسی ماادنی اسااتناد میکننااد (باجگااانی،1378،
ص.)111
بله ،یک کسی یک دعوای خصوصی دارد و نمیخواهد کسی از آن اطالع پیدا کند (همان ،ص .)1627امر دائاار اساات
بین نفع و ضرر .ضرر یک طرف و نفع دیگری .هیچ وقت نمیآیند مزاحمت ایجاد کنند بین این دو نفر ،چون ضرر آن
مقدم است (همان) .ولی در صورت اول بین متزاحمین تساق را مطرح کردند و این نادرست اساات ،بلکااه تساااق در
صورت تعارض است .در اینجا اگر هم تزاحم باشد ،طبق قاعده اهم و مهم ،هر کدام که اهم باشد ،مقاادم اساات ،زیاارا
عقل در تزاحم دو حکم و اهمیت یکی بر دیگری ،حکم به تقدم اهم میکند .در اینجااا نیااز بنااا باار ایاان قاعااده حکاام
ضرری مقدم است.
به نظر میرسد صورت دوم موجه ،مستدل و مستند و مورد تایید عقل و شاارع باشااد ،زیاارا از نظاار عقلاای در دعااوای
خصوصی کمتر اتفاق میافتد که طرفین بخواهند دادرسی علنی باشد .به خاطر اینکه آبرویش در خطر است و از ایاان
جهت متضرر میشود و گفته شد در صورت تزاحم ،آنکه متضرر میشود ،مقدم است و عقل هم چنین حکم میکند.
بدیهی است که متهم معموالً نمیخواهد مردم قضیه را بفهمند و در نتیجه میخواهد که محکمه سرّی باشد و در اینجااا
وقتی که اختیار در دست او نباشد ،در دست قاضی باشد و بداند که این شخص متهم موقعیتش طوری است و یا جاارم
به گونهای است که اگر مردم جمع شوند ،در حضور آنها نمیتواند از خود دفاع کند و دالیل کافی اقامه نماید .در ایاان
صورت اگر واقعاً متضرر میشود ،می توان با تقاضای او موافقاات نمااود و دادگاااه را غیاار علناای تشااکیل داد» (روابا
عمومی مجلس شورای اسالمی ،1364 ،ج ،3ص.)1623
تصمیم به سرّی بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی ،خواه به جهات اخالق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی
در یک جامعه و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی کااه از
لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات ،مضر به مصالح دادگستری باشد ،تا حدی که دادگاه الزم بدانااد ،امکااان دارد
(ناصرزاده ،1372،ص.)29
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 -8نتیجهگیری
موانعی که برای اصل علنی بودن دادرسی مطرح شد ،در صورتی میتوانند مانع جدی تلقی گردند که اصل مااذکور بااه
کرامت انسانی ،حیثیت اشخاص ،حریم خصوصی ،اصل برائت و استثنائات لطمه وارد کند .به عبااارت دیگاار ،اگاار بااا
علنی کردن دادرسیها حرمت افراد و جامعه شکسته شود ،دادرسی به صورت غیاار علناای تشااکیل میشااود و ایاان در
اصل165قانون اساسی ،پیشبینی شده است .اما اگر با علنی بااودن دادرساایها ،حقااوق افااراد و جامعااه حفاای شااود و
سوءظنها و بدبینی ها از بین برود و مردم به عدالت نظام جمهوری اسالمی پی ببرنااد و قااوت قلااب بگیرنااد ،در ایاان
صورت غیر علنی شدن دادرسیها خیانت بزرگی به جامعه بوده و لطمه بر کرامت انسانی اساات .در حااالی کاه فلساافه
علنی بودن دادرسی در منابع اسالمی ،اسناد بینالمللی و در قانون اساسی کشورها برای ایاان اساات تااا کراماات انسااانی
حفی ،حقوق جامعه احیاء و دادرسی عادالنه به سرانجام برسد .بنابراین ،در صورتی که علناای بااودن محکمااه مخااالف
عفت عمومی و یا نظم عمومی باشد ،رئیس داداگاه قرار سرّی بودن محاکمه را صادر میکند و همچنین در صورتی کاه
دعاوی که جنبه عمومی ندارند و چنانچه طرفین دعوا درخواست کنند ،محاکمه علنی نباشد ،دادگاه ایاان درخواساات را
مطابق قسمت اخیر اصل  165باید پذیرا باشد .لذا دادگاهها به هنگام اتخاذ تصمیم و اعالم سرّی بودن جلسه دادرساای،
باید دالیل کتبی قانعکننده ارائه نمایند .در این صورت نه موانع پنج گانه و نه اصل علنی بااودن دادرساای مااانعی باارای
یکدیگر تلقی نخواهند شد ،بلکه رابطه این دو ،رابطهای متقابل است که میتوانند در تحقق عدالت ،قوه قضائیه را یاری
کنند .از طرفی قانونگذار نیز باید هر مانعی که برای اصل علنی ایجاد میشود ،با تبیین عقالیی مغایرت را برطرف کنااد
تا لطمهای به اصل مذکور که احیاء ننده عدالت قضایی است ،وارد نشود.
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