
 

 

 

 مدنی دادرسی بودن علنی اصل

 

 ** حمید حمیدیان                           *سیروس حیدری

 

 چکیده 
هاست که در زمره  اصل علنی بودن دادرسی از جمله اصول بنیادین حاکم بر انواع دادرسی 

مؤلفه  از  یکی  و  شده  قلمداد  بشر  دادرسی  حقوق  تحقق  در  مهم  شمار  های  به  منصفانه 
رود. هرچند در امور کیفری، به اصل علنی بودن دادرسی و مسائل مرتبط با آن تا حد  می 
مورد  مالحظهقابل  مدنی، چندان  امور  در  این اصل  رعایت  لیکن ضرورت  پرداخته شده  ای 

گذار آیین دادرسی مدنی نیز موضوع را مسکوت گذاشته است، لذا  توجه واقع نشده و قانون 
مقاله هدف   در    این  شاید  است.  مدنی  امور  در  دادرسی  بودن  علنی  اصل  تحلیل  و  تجزیه 

آید لیکن اهمیت   به نظر  بودن دادرسی مدنی، امری خیالی و غیرضروری  امر، علنی  بادی 
اصولی که در فقدان علنی بودن دادرسی ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و ثمرات  

تو برای  از اجرای اصل،  ناشی  به نظر  متعدد  بودن دادرسی مدنی کافی  جیه ضرورت علنی 
رسد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که جایگاه این اصل از منظر قانونی در روند  می 

رسد از حیث ضمانت اجرا، عدم  دادرسی مدنی چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر می 
لفات انتظامی قضات برشمرد،  توان در زمره تخرعایت مفاد اصل علنی بودن دادرسی را می 

تواند به تنهایی موجب نقض رأی دادگاه در مراجع  لیکن در اینکه آیا نقض چنین اصلی می
دادرسی   بودن  علنی  اصل  رعایت  عدم  فرانسه،  حقوق  در  دارد.  وجود  تردید  شود،  عالی 

مطرح  مشروط به اینکه تا قبل از ختم مذاکرات طرفین از سوی اصحاب دعوا به عنوان ایراد 
شده باشد و در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نیز مورد استناد قرار گیرد، موجب نقض رأی در  

باالتر خواهد شد.   قانون مراجع  ایران، سکوت  در  در حقوق  بودن  علنی  به اصل  راجع  گذار 
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سازد، هرچند  با تردید مواجه می دادرسی مدنی و ضمانت اجرای آن، پذیرش ایده مزبور را  
 رسد.حل اتخاذ شده در حقوق فرانسه مطلوب به نظر می که راه

 . اصل علنی بودن دادرسی، دادرسی مدنی، دادرسی منصفانه، شفافیت قضایی :واژگان کلیدی

 

 سرآغاز 

های مختلففح حقففوقی بففوده دادرسی علنی و شفاف، از گذشته تا به حال مورد تأکید سیستم

های اصلی تحقق دادرسففی منصفففانه، علنففی بففودن دادرسففی اسففت و مروزه یکی از مؤلفهاست. ا

طرفففی دادرس تففأثیر اساسففی دارد. و حفظ بی  اصحاب دعوا  حقوق  رعایت این اصل در صیانت از

 قضففایی  فسففاد  و  تخلفففات  از  برای پیشگیری  عاملی  مردم،  عموم  توسط  قضایی  سیستم  بر  نظارت

شد. شفافیت قضایی و نظارت   نیز خواهد  قضایی  هایبه پرونده  رسیدگیدر    تسریع  است و موجب

تواند عاملی بازدارنده از فساد و اشتباهات قضایی و همچنففین، عففاملی مردم بر فرایند دادرسی می

برای افزایش آگاهی عمومی و مانعی در راه اعمال سلیقه شخصی در رسیدگی قضایی باشد. اصل 

المللی مورد تأکید قرار گرفتففه های حقوقی و نیز در اسناد بینسیستم  علنی بودن دادرسی در تمام

 مطالعات و کرده پیدا بیشتری اهمیت اصل این کیفری، امور . در(Kojima, 1990:1226)است 

مغفول واقع شده و   مدنی  امور  در  موضوع  بررسی  است، لیکن  گرفته  صورت  آن  مبسوطی راجع به

 دادرسففی جدید آیین قانون طرفی  موضوع صورت نگرفته است. ازتاکنون بررسی پژوهشی بر این  

لذا بایستی با مداقه دقیق و بررسففی تطبیقففی  مدنی نیز در این خصوص سکوت اختیار کرده است.

در  آثار و ضمانت اجففرای ایففن اصففل در دادرسففی مففدنی چیسففت؟  مشخص شود محدوده، مبانی،

المللی نظیر اصففول آیففین دادرسففی ، اسناد بینقوانین بسیاری کشورها از قبیل فرانسه و همچنین

مدنی فراملی و اسناد مهم حقوق بشر، به لزوم رعایت اصل علنی بودن دادرسی در امففور مففدنی و 

شده است. در تحقیق حاضر، ابتدا به بررسی مفهوم و مبففانی اصففل علنففی   توأمان تصریح  کیفری

ضمانت اجرای آن در امور مدنی از منظر  استثنائات و  به آثار،  و سپس  شودبودن دادرسی توجه می

 شود.المللی پرداخته میحقوق ایران، فرانسه و اسناد مهم بین
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 . مفهوم اصل علنی بودن دادرسی1

( 16064:1377)دهخدا،هویدا است  و آشکارا معنی به علَن و  علِن  عربیِ  از  مأخوذ  لغت،  در  علنی

و در فرهنگ واژگان فارسی، علنی از مصدر علن به معنای آشکار کردن، پیدا کردن، آشکار شدن، 

در اصطالح حقوقی، علنی بودن دادرسی   (.1012:1388)معین،آشکار، هویدا و ظاهر، بیان شده است  

»یعنی آزاد بودن ورود و خروج مردمان به جلسه دادرسی تففا بتواننففد از جریففان آن آگففاه شففوند  

  شففناخته Public Hearing»این مفهوم در ادبیات التین با عبارت (. 2636:1388جعفری لنگرودی،)

شود و در معنای اولیه، یک مرحله رسیدگی قضایی است کففه حضففور در آن بففرای عمففوم آزاد می

 شففهود  گیری در ارتباط با امور موضوعی و حکمی بر اساس گواهیاست و در این مرحله، تصمیم

ای از دادرسففی بففه معنففی »مرحلففه Open Court Principleیرد. همچنین، عنوان گصورت می

شود و تضمین کننده حقوق مردم در دسترسی است که در آن، شواهد به صورت علنی استماع می

. مفهففوم اصففل علنففی بففودن دادرسففی، (Garner:1388:1124به روند رسیدگی قضایی است  )

در تعریفففی دیگففر، »اصففل   (.32:1383)خالقی  دادگاه است     »عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در

ای برای نظارت عمففوم بففر محففاکم و تضففمین رعایففت حقففوق افففراد اسففت  علنی بودن، وسیله

 ایجففاد  »عففدم  علنی  دادرسی  برای  تعریح  ترینبرخی دیگر نیز معتقدند مناسب  (.214:1373)مهرپور،

اگرچه ماده (.  29:  1373یی،  کوین)امیدی و  است     اهدادگ  جلسات  در  هارسانه  و  افراد  جهت حضور  مانع

قانون سابق آیین دادرسی مدنی به بیان اصل علنی بودن دادرسففی مففدنی اختصففاص یافتففه   136

: 1385ی،حسنم و  غمامی) ای نسبت به این اصل وجود نداردلیکن در قانون جدید، کمترین اشاره  1بود

در مقررات جزایی نیز تعریح مناسبی از اصل علنی بودن ارائه نشده و تعریفی کففه در مففاده .  (284

نون قا  325قانون سابق آیین دادرسی کیفری ارائه شده بود، با ابهام بیشتری در تبصره ماده    188

نظر و سففاز اعمففالجدید بیان شده است. این در حالی است که وجود ابهام در مفهوم اصففل، زمینه

ویژه در امففور کیفففری دارد. بففا بار برای سیستم قضففایی بففهشود و آثاری زیانسالیق شخصی می

رسففد بففه نظففر می  توجه به تعاریح ارائه شده و با لحاظ وجوه اشتراک دادرسففی مففدنی و جزایففی،

ایت اصل علنی بودن دادرسی به معنای عدم ایجاد مانع در جهففت دسترسففی عمففوم بففه رونففد رع

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
مخالح اخالق   ایو  یعموم بودن جلسه مخل انتظامات یکه علن یاست مگر در مورد یعلن ی»جلسات دادرس : 136ماده  .1

به درخواست دادستان قرار   ایو  یاز اصحاب دعو  یکی درخواست به ایمستقالً و  تواند یدادگاه م صورت اینحسنه باشد که در  
 . بدهد بودن جلسه را  غیرعلنی
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 منظور تحقق دادرسی منصفانه است.رسیدگی قضایی و اطالعات مربوط به دادرسی به

 

 دادرسی بودن علنی اصل . مبانی2

ضرورت رعایت اصل علنی بودن دادرسی را بر مبنای مفاهیم کلیففدی دادرسففی منصفففانه و 

 توان توجیه کرد.فافیت قضایی میش

 

 منصفانه . دادرسی2-1

 و  منصفففانه اسففت یدادرسفف  بففه لیفف ن ،یدادرسفف  بففودن یعلنفف اصففل  یمبنففا تففرینمهم

 های دادرسفففی منصففففانه اسفففتحفففق علنفففی بفففودن دادرسفففی از لفففوازم و تضفففمین

(Guinchard, Chainais & Ferrand,2010:521) .در منصفففانه دادرسففی از اینکففه وجود با 

 امففا ،است شده برده نام بشر  بنیادین  حقوق  از  حقی  عنوان  تحت  ایمنطقه  و  المللیمهم بین  اسناد

ات دادرسففی تضمین  و  عناصر  ذکر  به  تنها  و  نشده  بیان  آن  از  مانعی  و  جامع  تعریح  مذکور  اسناد  در

 10مففاده    در  بشففر  نیادیفف بن  حقففوق  از  یکفف ی  عنوان  به  منصفانه  یدادرس.  است  شده  اکتفا  منصفانه

 ییشناسففا  یاسفف یس  و  یمدن  حقوق  المللیبین  ثاقیم  14  مادهیک    بند  و  بشر  حقوقجهانی    هیاعالم

 و  یبر حقوق اساسفف   یمبتن  یمنصفانه ابزاری  دادرس»حقوق بشر    ییدادگاه اروپا  نظر  از  .است  شده

 بففه کففه  است  یمفهوم  عادالنه  یدادرس»  (.281:  1385ی و محسنی،غمام)   است  ییاروپا  ینظم عموم

 یحقففوق  قواعففد  یواال   یاخالق مبنففا  زین  یدادرس  نییآ  در  دهد  نشان  تا  افتهی  ارتقاء  یحقوق  شکل

 نففدیفرا  در  یشففکل  عففدالت  ه رعایففتبفف   نففاظر  منصفففانهی  دادرس(.  Oppetit,1999:124)   است

 دربففاره  ییقضا  گیریتصمیم  و  یدگی»رساست از    عبارت  منصفانه  یدادرس.  یی استقضارسیدگی  

 دادگففاه در یموضوع امور در چه و یحکم امور در چه دعوا نیطرف نبی یفریک  و  یمدن  موضوعات

 شففده نیففیتع شیپفف  از هففایآیین و اصففول تیرعا با نفعیذ ریغ  و  طرفبی  ،مستقل  صالح،  ،یقانون

  ییقضففا نففدیفرا مختلففح مراحففل یطفف  در دعففوا نیطففرف یقففانون حقففوق نیتضففم بففا همففراه

 منصفففانه  یدادرسفف برای تحقففق    یاساس  عناصر  از  یکی  ی بودن دادرسیعلن(.  60:  1393ی،فضائل)

(Andrews,2012:31  )اسففت منصفففانه یدادرسفف  نففدیفرا بففر حففاکم اصففولترین مهم از یکی و 

 (.Doebbler,2006:108 ؛168: 1393ی،فضائل)
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 قضایی شفافیت  .2-2

شفافیت و نظم دادرسففی اسففت. اصل علنی بودن مذاکرات از جمله مقتضیات ضروری برای  

لذا، این اصل از محدوده نفع اصحاب دعوا فراتر رفتففه و بففه تمففام مففراجعین دادگسففتری مربففوط 

 مففورد در  شفففافیت». اصففطالح (Guinchard,Chainais & Ferrand,2010:521) شففودمی

 نظففارت  و  بررسی  به منظور  بودن  دسترس   در  و  آشکار بودن  معنای  به  ها،ها و رویهداده  اطالعات،

 شایسففته، حکمرانففی تعهففدات تففریناز مهم یکففی .(93 :1392،اکرمی سففراب  و   ساریخانی)هاست  آن  بر

 یاسففت کففه بففرا  اساسففی  یمفهففوم  یعلن  یدادرساست.    حقوق شفهروندی  و  بشر  حقوق  تضمین

نژاد و عففامری، )حبیب  شودمی  یحقوق شهروند  نیو موجب تضمتنظیم شده  عادالنه    یتحقق دادرس

و قابففل  یعلن ،یأدادگاه و صدور ر یدگیرس ندست که روا امعن  نه ایب  ییقضا  تیشفاف(.  129:1395

 در  .خالف آن را مقرر کرده باشففد  قانونکه    یمردم باشد مگر در موارد خاصعموم  دسترس برای  

 ارگزارانکفف   عملکففرد  بففر  مردمففی  شفافیت، نظففارت  ساختاری  هایشاخص  از  یکی  اسالمی  حقوق

 نظففارتی  شففبکه  همچففون  ساختاری  هایشاخص  از  گیریبهره.  است  قضایی  حوزه امور  در  ویژهبه

نژاد و حبیففب)باشففد  راهگشففا شفففافیت  به  نیل  در  تواندمی  خوبی  به  مستقل،  قضایی  نظام  و  گسترده

 شففهروندان اختیففار در حکومت که استفاده از اطالعاتی با بر مبنای شفافیت و.  (129:  1395  عففامری،

در این   بتوانند  و  شوند  دهد آگاهمی  انجام  حکومت  ازآنچه  تا  شودمی  داده  امکان  هاآن  به  گذاردمی

یکی از عناصففر اصففلی بففرای تحقففق . (131:1395نژاد و عامری،حبیب)کنند    قیاس   و  نقد  امور، تحلیل،

 قضایی  (. شفافیتBodnár,2016:155شفافیت قضایی، رعایت اصل علنی بودن دادرسی است )

 رسففیدگی بودن علنی آن، پس  در  و  شفافیت  دادرسی،  اولیه  حقوق  از  و یکی  نیست  جدیدی  مسئله

. (Bodnár,2016:153اسففت )  منصفففانه  هففدف دادرسففی  بففه  نیل  متضمن  به نوبه خود  است که

جامعه بففه دادرسی علنی، مبتنی بر ایده شفافیت سیستم قضایی است که از حقوق طرفین دعوا و  

 OSCE Office for Democratic Institutions and Humanکند )نحو گسترده حمایت می

Rights (ODIHR), 2012:79باعث قوانین، ها وپرونده قضایی، اطالعات به عموم (. دسترسی 

 کشففیدن  چففالش  بففه  بففرای  الزم  ابففزار  و  شففده  دستگاه قضایی  کارایی  عملکرد و  شفافیت  افزایش

 کند کففه نخسففت، هففرشفافیت عملکرد دستگاه قضایی ایجاب می  .کندمی  را فراهم  هانابهنجاری

 عملکففرد بففا مرتبط اطالعات  باشد؛ دوم،  داشته  دسترسی  اطالعات  به  اعتمادیقابل  سطح  در  کس

 و  دانشففگاهیان  وکففال،  قضات،  سوم،  شود؛  منتشر  وسیعی  سطح  در  باید  هادادگاه  و  قضایی  دستگاه



 
 1400هار  ـ ب، اول، شماره  یزدهمـسدوره  92

 از باشففند و داشففته دسترسففی هففادادگاه هایتصففمیم و رویففه قضففایی  مقررات،  و  قوانین  به  مردم،

لذا بففه عقیففده نگارنففده، یکففی از   (.13:1394،شاهمرادی)جاوید و  یابند    آگاهی  قوانین  در  تغییر  هرگونه

مبانی مهم برای توجیه اصل علنی بودن دادرسففی، لففزوم شفففافیت عملکففرد دسففتگاه قضففایی در 

 راستای جلوگیری از فساد قضایی و تأمین مشروعیت سازمان قضایی است.

 

 . سابقه فقهی و مستندات قانونی علنی بودن دادرسی3

الم سابقه طوالنی دارد و در قوانین مختلح نیففز اصل علنی بودن دادرسی در فقه قضایی اس

انعکاس یافته است. لذا ضروری است که سابقه موضوع در فقه و جایگاه آن در مقررات موضففوعه 

 بررسی شود.

 

 . سابقه فقهی علنی بودن دادرسی3-1

اصل دادرسی علنی در روایات و سیره معصومین و نظریات فقهی نیز سوابقی دارد؛ بففه ایففن 

بففوده  سففازوکارهایی جملففه  از  محاکمات  و  دادرسی  بودن  علنی  علوی،  دادرسی  نظام  که در  ترتیب

بففه مالففک خطاب  (  ع)علیمام  شد. امی  منتهی  امور  در  شفافیت  تحقق  به  آن  کارگیریبه  که  است

 ،یکنفف  یدگیرسفف  شخصففاًهففا  آن  ازیفف مقرر کن که به ن  یمراجعان خود وقت  یبرافرمایند: »اشتر می

 ینبنففد و بففرا کسهففی  یآن را بر رو یده و درها لیها تشکآن یبرا یو همگان  یمجلس عموم

مجلس دور  نیاز ا راو محافظان و پاسبانان خود   انیتواضع کن و لشکر  دهیکه تو را آفر  یخداوند

البالغففه، )نهج   دیفف ساز تا هر کس به صراحت و بدون ترس و لکنت زبان سخنان خود را به تو بگو

بففین  مسففجد در حضرت که است )ع( آمده علی حضرت قضایی سیره همچنین، در. (53، نامه 9137

 بففود؛  »دکه القضا  معففروف  به  که  وجود داشت  مسجد جایگاهی  آن  در  و  کردندمی  مردم قضاوت

 بودنففد  حضففرت شففنیده  از آنجا کففه  بود.  پذیرامکان  مسجد  طرف  هر  از  آن  مشاهده  که  ایگونهبه

 برای  عمل  این  که  کن  قضاوت  مسجد  در  شریح  ای:  فرمودند  کند،می  قضاوت  خود  خانه  شریح در

 اسالمی دادرسی نظام مؤلفان که گونهآن .(506: 1406 جی، قلعه) است بهتر مردم بین عدالت  اجرای

 و رسففیدگی بودن علنی اصل رعایت مسجد، در دادرسی برگزاری جلسات  فلسفه  اند،کرده  استنباط

روایت حضرت امیففر و (.  114:1419باقر الموسوی،)  است  بوده  دادرسی  جلسات  در  مردم  حضور  تسهیل

 تأکیففد  علنففی  و  حضففوری  رسففیدگی  ضففرورت  بففر  نیز  معصوم  امامان  که  است  آن  از  شریح حاکی
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 ؛ نجفففی،534:2 ج 1385تمیمففی مغربففی،)کردنففد می سفارش   علنی  هایقضاوت  به برگزاری  و  اندداشته

 ناپسند کاری دادگاه برای حاجب و دربان  گماشتن  اسالمی،  فقه  ها، درعالوه بر این.  (81:40  ج  تا:بی

این امر نیز بففه (. 28:10 ج تا،بی ؛ حسینی عاملی،41:12 ج ،1414 اردبیلی،)است   شده  دانسته  بعضاً حرام  و

طور کففه کنففد. همففاننوبه خود ضرورت علنی بودن دادرسی را از منظر حقوق اسالمی تبیففین می

مالحظه است در روایات و سوابق فقهی موضوع هی  تفاوتی بین دادرسففی مففدنی و کیفففری ابلق

 مطرح نشده و همواره بر ضرورت علنی بودن دادرسی به عنوان یک اصل کلی تأکید شده است.

 

 . مستندات قانونی علنی بودن دادرسی3-2

علنی بودن دادرسی در تففاریخ حقففوق ایففران سففابقه طففوالنی داشففته اسففت. بففرای نمونففه، 

توانسففتند بففرای خففود و طففرفین دعففوا می  ه استها در دستگاه قضایی ساسانی علنی بوددادرسی

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایففران، بففدون  165اصل   (.401:1369)حجتی کرمففانی،  مشاور بگیرند

دانففد و ها را مشمول اصل علنی بودن محففاکم میکیفری، کلیه دادرسی  و  تفکیک بین امور مدنی

منافات علنی بودن با عفت عمومی یا نظم عمومی و نیز، تقاضای طرفین مبنی بر غیرعلنی بودن 

دادرسی را به عنوان استثنائات اصل علنی بودن محاکم معرفی کرده است. منظففور از محففدودیت 

قانون اساسی این است که   165خصوصی به شرح مندرج در اصل  علنی بودن دادرسی در دعاوی  

تواند بففه تقاضففای اگر علنی بودن دادرسی به حقوق خصوصی اشخاص خلل وارد کند، دادگاه می

طرف ذینفع، دادرسی را به صورت غیرعلنی برگزار کند. برای مثال، در دعاوی مربوط به نسب هر 

درسی را درخواست کنند. همچنین در دعاوی مربوط به توانند غیرعلنی بودن دایک از طرفین می

دیده، دادرسی باید به نحو غیرعلنی برگففزار شففود. نقض اسرار تجاری، بنا به درخواست طرف زیان

طورکلی، هرگاه علنی بودن دادرسی بتواند زمینه اخالل یففا ایففراد لطمففه بففه حففریم خصوصففی به

شود ایففن امکففان را ی دادرسی ذینفع تلقی میاشخاص را فراهم کند، طرفی که در حفظ محرمانگ

 خواهد داشت تا غیرعلنی بودن دادرسی را از دادگاه درخواست کند.

به لحاظ تاریخی سابقه اصل علنففی بففودن دادرسففی بففه قففانون اساسففی دوران مشففروطیت 

طور همففان  و  1متمم قانون اساسی مشروطه به این اصل اشاره شده بود  76شود که در اصل  برمی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 که علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشدانعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آن اصل هفتاد و ششم: .1

 کند. صورت لزوم اخفا را محکمه اعالن می در این
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به بیان اصل علنی بودن دادرسی  136، ماده 1318ه ذکر شد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  ک

اختصاص یافته بود و صرفاً انتظامات عمومی و اخالق حسنه به عنففوان قیففود محدودکننففده ایففن 

، نففص صففریحی بففه بیففان 1379اصل مقرر شده بود. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب  

گففذار بففه تففوجهی قانوندرسی اختصاص نیافته است که این امر یا نشان از بیاصل علنی بودن دا

اصول راهبردی دادرسی دارد که خود محل ایراد است و یا با لحاظ فرض حکففیم بففودن مقففنن و 

گذار با وجود اصل مندرج در قانون اساسی نیازی به بدیهی بودن اصل علنی بودن دادرسی، قانون

در قانون عادی ندیده که این دیدگاه نیز قابل نقففد اسففت، زیففرا قففانون   مقرره گذاری و تبیین آن

اساسی در مقام بیان کلیات و چارچوب اصلی سیستم حکمرانی کشور است و این اصففول بایسففتی 

انففد، طور که برخی از محققففان بیففان کردهدر قالب قوانین عادی تبیین و تشریح شوند. لذا، همان

مزبففور را در مقففررات آیففین دادرسففی مففدنی نیففز تصففریح کنففد  گففذار قاعففدهالزم اسففت قانون

قانون اساسی، اصل علنی بففودن در قففوانین   165گذاری اصل  به دنبال سیاست(.  144:1390)شمس،

 قففانون 188 مففاده 1 تبصففره اصففالح  قانون  کیفری ظهور و بروز یافته است؛ با این توضیح که در

 مصففوب آن بففه تبصففره سففه الحففاق و  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  هایدادگاه  دادرسی  آیین

تأکید شده بود و حتی در  رسیدگی کیفری جلسات در افراد حضور جهت ایجاد مانع  ، بر عدم1385

 مکتوب گزارش  رسیدگی جریان از دادگاه در حضور با توانستندمی  هارسانه  گامی فراتر، خبرنگاران

 اجتمففاعی و اداری موقعیففت یففا فففردی هویت معرف که مشخصاتی یا نام ذکر بدون و  کرده  تهیه

 از کیفری، پس  دادرسی  جدید آیین  قانون  352  کنند. ماده  آن را منتشر  باشد،  عنهمشتکی  و  شاکی

مطابق این   دارد.می  بیان  قالب تبصره  در  را  بودن  علنی  از  منظور  محاکمات،  بودن  علنی  بیان لزوم

است. به  رسیدگی جلسات در افراد حضور برای مانع ایجاد عدم معنای تبصره، اصل علنی بودن به

ساز نظارت عمومی بر روند دادرسی و از عناصر مهم رسد اصل علنی بودن دادرسی، زمینهنظر می

برای تحقق دادرسی منصفانه، شفافیت قضایی و تضمین حقوق شففهروندی اسففت کففه بففه لحففاظ 

مبنای مطلوبی برای اتخاذ وحدت مالک در این تواند  اشتراک در مبانی، قوانین کیفری موجود می

. اصل علنی بودن دادرسی به عنوان یک استاندارد جهففانی (28:  1387و نکویی،  امیدی)  دو حوزه باشد

قانون اساسی و نیز با استفاده از وحدت مالک مقررات آیین   165دادرسی است و با توجه به اصل  

در امففور مففدنی نیففز بایسففتی پذیرفتففه شففود،   دادرسی کیفری، حاکمیت اصل علنی بودن دادرسی

ها تاکنون نشان داده که معمواًل این مراجع به مفففاد اصففل حتففی در هرچند که رویه عملی دادگاه
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 دسترسففی  و  انتشففار  قففانون(.  144:1390؛ شمس،109:1389)رزاقی،محاکمات کیفری نیز پایبند نیستند  

 تففرینمهم  از  داده،رخ  آن  تصویب  در  که  هایینشیب  و  فراز  تمام  با  1388  مصوب  اطالعات  به  آزاد

 ماده طبق .گیرد قرار استفاده  مورد  تواندمی  دسترسی به اطالعات  تأیید آزادی  در  که  قوانینی است

 منففع قففانون کهدارد مگر آن را عمومی اطالعات به دسترسی حق ایرانی شخص قانون، هر این  2

خواهففد بففود  مربوطه و مقررات  قوانین  تابع  هاآن  انتشار  یا  عمومی  اطالعات  از  استفاده.  باشد  کرده

است کففه آیففا اساسففاً دسترسففی بففه اطالعففات   سؤال قابل طرح این(.  1394:132)اقمشه و سلمان پور،

گیففرد یففا قضایی در حین دادرسی و پس از خاتمه آن، مشمول اصل علنی بودن دادرسی قففرار می

تب بر این امر و با لحاظ اهداف سیستم قضففایی مبنففی بففر خیر؛ که با توجه به فواید و مزایای متر

نیل به دادرسی منصفانه، شفافیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی، باید چنین مففواردی را نیففز 

هایی همچففون تحت شمول اصل علنی بودن دادرسی تلقی کرده و با در نظر گففرفتن محففدودیت

 ل علنی بودن دادرسی ارائه کرد.منافع طرفین و انتظامات عمومی، تفسیر موسعی از اص

 

 . مطالعه تطبیقی اصل علنی بودن دادرسی4

شففده اسففت. در حقففوق بینففی  اصل علنی بودن دادرسی در قوانین بسیاری از کشففورها پیش

تنها بر دادرسی کیفری حکومت دارد بلکه به عنففوان یکففی از اصففول فرانسه، اصل علنی بودن نه

مدنی نیز پذیرفته شده است. بففه عففالوه، مفففاد اصففل در اسففناد مهففم راهبردی حاکم بر دادرسی  

المللی ذیل عنوان »دادرسی منصفانه  مقرر شده و در سند اصول آیین دادرسی مدنی فراملی بین

 نیز انعکاس یافته است.

 

 . بررسی اصل علنی بودن دادرسی در حقوق فرانسه4-1

اکم بر دادرسی مدنی  فرانسه است و اصل علنی بودن دادرسی یکی از »اصول راهبردی ح

. در (Guinchard,1999:71)حتی اصل مزبور در زمره »اصول کلی حقوقی  تلقی شففده اسففت 

 اعمففال یکسففان صورت به مدنی  دادرسی  مراحل  تمام  در  بودن  علنی  دادرسی مدنی فرانسه، اصل

 دادرسففی  جلسففات  جریان  در  مذکور  اصل.  است  غیرعلنی  تحقیقات مقدماتی  مرحله  ابتدا.  شودنمی

شففود می ظاهر دوباره رأی جریان اعالم  در  و  شده  ناپدید  قضات  بین  شور  خالل  در  شود،می  ظاهر

.(Matringe,2011:4)   به این ترتیب، در مقطع اولیه دادرسی؛ تحت عنوان تحقیقات مقدماتی یا
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تبادل ادعاها، ادلففه فرماست. مقطع تحقیقات مقدماتی به  آماده کردن پرونده، غیرعلنی بودن حکم

و جهات مورد استناد طرفین اختصاص دارد که این فرایند بففه صففورت متقابففل و مکتففوب انجففام 

است که این مرحله، مرحله تفکر و تأمل است و سکوت و آرامش خاصففی  پذیرد. عقیده بر اینمی

امری مسلم   کند. بر همین اساس، غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی در حقوق فرانسهرا اقتضا می

 (.630: 1384)پرو،و بدیهی تلقی شده است 

در مقطع بعد تحت عنوان جلسه دفاعیات شفاهی، اصل بر علنففی بففودن جلسففات دادرسففی 

قانون آیین دادرسی مدنی راجع به اصل علنی بودن مذاکرات طففرفین در مبحففث   22ماده    1است.

»اصول راهبردی دادرسی  جای گرفته است و جایگاه ماده مزبور اهمیت اصل علنففی بففودن بففه 

قففانون آ.د.م. نیففز بففر   433سازد. مففاده  عنوان یکی از اصول راهبردی دادرسی مدنی را نمایان می

ریان مذاکرات طرفین تصریح کرده و غیرعلنی بودن را بففه عنففوان اسففتثناء و اصل علنی بودن ج

، برخی استثنائات جنبففه اجبففاری 22گذار اعالم کرده است. به داللت ماده  موکول به تجویز قانون

دارند؛ به این معنا که غیرعلنی بودن دادرسی قانوناً الزامی است از قبیل رسیدگی به دعاوی طالق 

ق.آ.د.م.(، دعاوی   1189ق.م.(، دعوای فرزندخواندگی )ماده    298و    248انی )مواد  و مفارقت جسم

ق.آ.د.م.(. در   1149ق.آ.د.م.( و دعففاوی مربففوط بففه نسففب )مففاده    1208مربوط به حضانت )ماده  

برخی موارد دیگر، استثنائات جنبه اختیاری دارند؛ به این معنا که اتخاذ تصمیم در خصوص علنففی 

دن دادرسی منوط به صالحدید دادگاه خواهد بود. بر این اساس، چنانچه علنی بودن یا غیرعلنی بو

دادرسی موجب ورود لطمه به زندگی خصوصی افراد باشد یا موجب اختاللی شود که به شفففافیت 

عملکرد دادگستری صدمه وارد کند و همچنین، در صورت درخواست تمامی اطراف دعوا، دادرس 

 435مذاکرات شفاهی به صورت غیرعلنی برگزار شده یا ادامففه یابففد )مففاده تواند مقرر کند که  می

 ق.آ.د.م.(.

از جمله نتایج مترتففب   2پس از اعالم ختم دادرسی، مقطع شور بین قضات سری خواهد بود.

بر سری بودن شور بین قضات این است که دادرسان دادگاه بایففد نظففر خففود را در قالففب هیئففت 

کففه هففی  نحویآنکه شخص دیگری در این هیئت حضور داشته باشد؛ بهقضایی بیان کنند بدون  

شخص دیگری اعم از اصحاب دعوا، وکال و حتی مدیر دفتر دادگاه، مجاز به حضور در جلسه شور 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  . Publicité des débats 

 (.197:1395قانون آ.د.م. فرانسه: »شور بین دادرسان غیرعلنی است  )محسنی، 448ماده  .2
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وجه نباید افشا شود و التففزام بففه هی شود بهنخواهد بود. به عالوه، آنچه در جریان شور مطرح می

ها، عالوه بر این  (.637:  1384)پرو،  سوگند قضات نیز تصریح شده است  رعایت این امر حتی در متن

ناپذیر یک از دادرسان، نمود یابد. سری بودن شور نتیجه اجتنابدر هی  رأیی نباید نظر فردی هی 

سیستم تعدد قضات است و طبیعی است که نظر انفرادی اعضای هیئت دادگاه نبایستی افشا شود 

الح »اتاق شور  در حقوق فرانسه یک ریشه تاریخی دارد و به معنای محلی اصط(.  638:  1384)پرو،

کنند. در معنففای در مجاورت سالن عمومی دادگاه است که قضات در آنجا با همدیگر مشورت می

تر، این همان دادگاه است که در محل اتاق مخصوص محکمه یا جای دیگر برای رسففیدگی وسیع

شففود. بففه عقیففده اکثریففت، ن امور غیرعلنففی اسففت، تشففکیل میبه امور خاصی که دادرسی در ای

دادرسی در اتاق شور شکل خاصی از دادگاه است که ویژگی بارز آن، رسففیدگی و صففدور رأی در 

قالب یک دادرسی غیرعلنی است. لذا اصطالح »بدون حضور عمففوم  و »در اتففاق شففور  کففه در 

و به معنای غیرعلنی بففودن دادرسففی حمففل   رسندبه کار رفته است مترادف به نظر می  436ماده  

 .(Matringe,2011:2)شود می

بففر طبففق اصففل علنففی   1شود.در نهایت، در مرحله اعالن رأی، علنی بودن مجدداً حاکم می

رأی دادگاه باید به صورت شفاهی در جلسه علنففی قرائففت شففود، حتففی اگففر   2بودن آرای محاکم،

ر شده باشد. اعالن رأی در جلسه علنی اهمیت رأی به مذاکرات طرفین به صورت غیرعلنی برگزا

دهففد کففه صففالحیت دادرس در خصففوص عنوان یک سند بسیار مهم را گوشزد کرده و نشان می

بففه عففالوه، (. 640: 1384)پففرو،پذیر نخواهد بففود دعوای مطروحه خاتمه یافته و تغییر در رأی امکان

ر دادگاه تحصیل کنند ولو اینکه رأی مربففوط اشخاص حق دارند کپی آرای صادره را از طریق دفت

ای از رأی دادگاه حتی بففرای اشففخاص ثالففث بففه به ایشان نباشد. در واقع، امکان تحصیل نسخه

 . در(Fricero,2009:99; Guillien et Vincent,2010:583) شففودعنوان یک حق تلقی می

 بففر. کنففد دریافت علنی دادرسی در صادره را آرای کپی تواندمی شخصی هر اصواًل فرانسه،  حقوق

 نکففاح بطففالن دعففوای جریففان از توانبرای مثال می علنی، صورت به  رأی  اعالم  ضرورت  مبنای

 علنففی  رأی  اعففالم  و  مففذاکرات  جریان  مورد  این  در  زیرا  کرد،  اطالع  نیز کسب  همسایه  به  مربوط

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
های حسبی بدون حضور مردم با لحاظ مقررات قانون آ.د.م. فرانسه: »تصمیمات ترافعی در جلسه علنی و تصمیم 451ماده  .1

 (. 197:1395مان مقررات علنی بودن است  )محسنی، ها به دفتر تابع هشود. تسلیم آنخاص برخی امور اعالم می

2 .Publicité des jugements 
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. از دیدگاه حقوق فرانسه، عقیده بر این است که علنی بففودن رأی (Matringe,2011:10)  است

دهد. همچنین، دسترسی به قانون در اشکال به عموم امکان نظارت و کنترل بر روی قاضی را می

سازد. بر این اساس، دسترسی شهروندان به آرای محاکم باید از سففوی پذیر میخاص آن را امکان

طور خففاص کففه بففه  1972ژوئیففه    5مورخ    72-626نون شماره  قا  11-3دولت تضمین شود. ماده  

دارد: »اشففخاص ثالففث حففق دارنففد مربوط به اصالحات مقررات دادرسی مدنی اسففت، مقففرر مففی

طور کلففی، آرای دیففوان اند را دریافت کننففد . بففهای از آرائی که به صورت علنی صادرشدهنسخه

هففا رسففیدگی شففده رت غیرعلنففی بففه آنعالی کشور سری نخواهد بود حتی در اموری که به صو

دارد: »آرای دیوان عالی کشور به صورت علنی اعففالم قانون اخیرالذکر مقرر می  11-2است. ماده  

شوند . دلیل این امر به نقش دیوان عالی کشور در تضمین اجرای صحیح قففوانین در محففاکم می

توانففد تففابع آرای قضات ماهوی میهذا، علنی بودن  گردد که با سری بودن منافات دارد. معبازمی

 .(Matringe,2011:6)هایی باشد محدودیت

در حقوق فرانسه، اصل علنی بودن دادرسی تضمینی بنیففادین بففرای دموکراسففی محسففوب 

. (Roure,2006:762)دهففد شود و نهاد قضایی را تحت کنترل و نظارت شهروندان قففرار میمی

شففود کففه امکففان اعمففال ین بنیادین محسوب میهمچنین، اصل علنی بودن به عنوان یک تضم

دهد. به تعبیر یکی از قضات دیففوان عففالی کشففور فرانسففه، های اساسی را به شهروندان میآزادی

»علنی بودن دادگستری به یک استاندارد مشترک دموکراسی مبدل شده است  و از نظففر دیففوان 

. (Roure,2006:749)شففود  اروپایی حقوق بشر، موجب تضمین جریففان منصفففانه دادرسففی می

علنی بودن دادرسی به عنوان تضمینی برای رعایت حقوق اصحاب دعوا معرفی شده اسففت، زیففرا 

کند و از حقوق طففرفین دادرسی علنی امکان نظارت افکار عمومی بر عملکرد دادگاه را فراهم می

ی دولتففی ایففن کند. اهمیت اصل مزبور در حقوق فرانسه تا جایی است که شففورادعوا حفاظت می

 (.286: 1391الزام را به عنوان یک اصل کلی حقوقی قلمداد کرده است )کوشه، 

 

 المللی. علنی بودن دادرسی در اسناد بین4-2

 حقوق  جهانی  اعالمیه  10  ماده  بر  دادرسی مبتنی  بودن  علنی  اصل  المللی،بین  منابع  حیث  از

 کنوانسففیون 6 مففاده یففک بنففد و سیاسففی و مففدنی حقوق المللیبین میثاق 14 ماده یک بند  بشر،

 10 . مففاده(Guinchard, Chainais & Ferrand,2010:522) اسففت بشففر حقففوق اروپففایی
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بففه  دعففوایش کففه دارد حففق کامل مساوات با کس  دارد: »هرمی  مقرر  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه

 و حقوق درباره دادگاهی چنین و  شود  رسیدگی  علناً  و  منصفانه  طرف،بی  و  مستقل  دادگاهی  وسیله

کند . بففر اسففاس ایففن  تصمیم  اتخاذ  است،  کرده  پیدا  توجه  او  به  که  جزایی  اتهام  هر  یا  او  الزامات

تنها ماده، علنی بودن دادرسی به عنوان حقی برای همگان اعالم شده است و دادرسففی علنففی نففه

گیرد. لذا، بر اساس نیز در برمی  هرگونه اتهام جزایی، بلکه کلیه حقوق و الزامات مدنی اشخاص را

تنها در امور جزایی، بلکه در حففوزه توان دریافت که اصل علنی بودن دادرسی نهقید اخیر ماده می

المللففی حقففوق میثاق بین  14شود. در بند یک ماده  امور مدنی نیز به عنوان حقی بشری تلقی می

 کنوانسففیون 6 ست. در همین ارتباط، مففادهمدنی و سیاسی نیز این مسئله مورد تأکید قرار گرفته ا

 در علنففی و منصفانه،  طوربه  دعوایش  که  دارد  حق  شخصی  دارد: »هرمی  مقرر  بشر  حقوق  اروپایی

است، اسففتماع  شده تأسیس قانون  به موجب  که  طرفبی  و  مستقل  دادگاهی  معقول، توسط  مهلت

 کففه جزایی اتهام هر یا او مدنی تعهدات و حقوق به مربوط اختالفات درباره دادگاهی  چنین  و  شود

این کنوانسیون صراحتاً تعهففدات مففدنی را نیففز مشففمول   کند .  تصمیم  اتخاذ  شده،  او مطرح  علیه

ها و عموم مردم را بففا داند و حتی در گامی فراتر، اجازه حضور رسانهاصل علنی بودن دادرسی می

دارد که عموم مردم حق دسترسی به نتایج رسففیدگی دهد و صراحتاً بیان میرعایت استثنائاتی می

سندی اسففت کففه بففا مشففارکت مؤسسففه حقففوق   فراملی  اصول آیین دادرسی مدنیرا دارند. سند  

تدوین شده و در آن تالش شده تا  2المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصیو مؤسسه بین  1آمریکا

هففای حقففوقی مففدرن اسففت، در قالففب استانداردهای دادرسی که مورد قبول و احترام تمامی نظام

و بففرای اصففالح مقففررات داخلففی مجموعه مشخصی گردآوری شود. مفاد سند به عنوان یک الگفف 

تففرین اسففتانداردهای کننففده مهمآور ندارد لیکن ازآنجاکه بیانکشورها پیشنهاد شده و وصح الزام

شففود. اصففل بیسففتم ایففن المللی در رسیدگی به دعاوی مدنی است، بسیار بففا ارزش تلقففی میبین

بر پذیرش امکان حضور مجموعه به بیان اصل علنی بودن دادرسی اختصاص یافته است و عالوه 

های قضففایی و نیففز، حففق عموم مردم در جلسات دادگاه، حق دسترسی عموم به سوابق و پرونففده

 دسترسی به آرای محاکم را نیز تحت لوای اصل علنی بودن دادرسی مقرر کرده است.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 .American Law Institute 

2. International Institute for the Uniformity of Private Law 
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 دادرس بودن علنی اصل . آثار5

اصل علنی بودن دادرسی موجب بففروز آثففاری در سیسففتم حقففوقی و اجتمففاعی هففر کشففور 

شود که شایسته است این آثار اعم از مثبت و منفی مورد بررسی قرار گیرند. تجربه اعمال این می

اصل در برخی کشورها نشان داده است که اصل علنی بودن دادرسی ممکن است این تالی فاسففد 

پی داشته باشد که باعث کاهش سرعت رسیدگی به دعففاوی شففده و عوامففل را برای حاکمیت در  

احساسی و عاطفی ناشی از حضور شهروندان و تأثیر آن بر دادرس، مففانع از رسففیدن بففه تصففمیم 

های مبتنی بففر اصففول دمکراتیففک همیشففه منطقی شود. به عالوه، تصور بر این است که تصمیم

دمکراتیک در پففی تففأمین رضففایت عمففوم مففردم و اصففول نتایج منطقی در بر ندارند، زیرا اصول  

دادرسی در پی کشح حقیقت و اجرای عدالت است که ممکن است برای مردم خوشففایند نباشففد. 

های قضایی خففود را بففه اشففتراک خواهند تمامی تصمیمدر نهایت، نهادهای حاکمیتی معمواًل نمی

 & Baker, Addams)شففود بگذارند، زیففرا ممکففن اسففت موجففب اخففتالل در امففر حکمرانففی 

Davis,2005:491)مراتب حال، آثار منفی ناشی از اجرای اصل علنی بففودن دادرسففی بففه. بااین

 ها اشاره خواهد شد.کمتر از آثار مثبتی است که در ادامه به آن

 

 . تضمین حقوق اصحاب دعوا5-1

دارد، بففر روی ای که اصل علنففی بففودن دادرسففی  نخستین اثر و برآیند مستقیم و بالواسطه

طرفین دعواست و این اصل به عنوان تضمینی برای رعایت حقوق قضاوت شففوندگان بففه شففمار 

 دفففاعی  حقففوق  رعایت  کنندهتضمین  اصول  از  یکی  دادرسی  بودن  علنی(.  143:1390)شمس،رود  می

 را  قضففایی  آرای  محتففوای  و  دادرسففی  فراینففد  بففر  عمومی  افکار  نظارت  و  کنترل  امکان  زیرا  است،

ای است که دادرسففان را بففه رعایففت . دادرسی علنی وسیله(Matringe,2011:1)کند  می  فراهم

حقوق و تعدیل نسبت به طرفین دعوا وادار ساخته و اگر فرضاً دادرسی باشد که بخواهد بففه یففک 

طرف اظهار تمایل کرده یا منحرف از طرف دیگر شود و یا مثالً به وسیله اشففاره و غیففره، باعففث 

توجه یکی از اصحاب دعوا به موضوعی شود، به مالحظه حضور دیگران خودداری خواهففد تنبه و  

بار و اظهارات زننده نسبت بففه ها مانع از رفتار خشونتکرد و همچنین، حضور تماشاچیان و رسانه

شود و در نتیجه، دادرس از بیم انتقاد اصحاب دعوا و اظهار میل یا اعمال غرض در انشاء حکم می

و با التزام به رعایت شئون قضایی، از طریق عدل و انصاف و حکم قانون خارج نخواهففد اشخاص  
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 (.303:1321شد )وزیر نظامی،

 

 آن  گسترش مشروعیتو  ییقضا  ستمیکنترل س.  5-2

 دموکراسی  برای  بنیادین  تضمینی  که  است  دادرسی  اصول  از  یکی  دادرسی  بودن  علنی  اصل

 دهففدمی قففرار شففهروندان نظففارت و کنتففرل تحففت را قضففایی نهففاد و شففودمی محسففوب

(Roure,2006:762)و  اسففت  مفیففد  آن  نسففبت بففه  عمومی  افکار  آگاهی  که  اطالعاتی  . ازجمله 

 و  رسففیدگی  در حففال  هایشود، محتففوای پرونففدهمی  قضائیه  قوه  عمومی بر  تحقق نظارت  موجب

 مردمففی پایگاه از که هاییحکومت. (Herrero & Lopez,2010:13)است  مختومه هایپرونده

 و بینندمی خودکامگی اعمال مخل  را  خود  مخالح  عناصر  معمواًل  نیستند،  برخوردار  بخشیاطمینان

هففا در ایففن نظام قضففایی جریانففات نامطلوب از افشای مانع دادرسی جلسات بودن سری  درنتیجه،

اصل علنی بودن دادرسی موجب پففایش و کنتففرل سیسففتم قضففایی و .  (309:1384هاشمی،)شود  می

این اصففل، احسففاس   (.143:1390)شمس،شود  نفس سیستم قضایی میحتی باعث تقویت اعتماد به  

کننففد را تقویففت مسئولیت و وصح پاسخگویی اشخاصی که قدرت اجباری بففر مففردم اعمففال می

 و کنتففرل موجففب دادرسففی بففودن لنیع اصل رسد کهمی نظر . به(Cameron,2003:3)کند  می

 و  شفففافیت  تضففمین  رعایففت آن،  نتیجففه  شففده و  دستگاه قضایی  عملکرد  بر  عمومی  افکار  نظارت

ها وظیفففه خففود را است. اگر ابزارهای نظارتی همچون افکار عمومی و رسانه  عدالت  اجرای  حسن

گیففرد. یافته قففرار میدر حوزه امور قضایی انجام ندهند، قوه قضائیه در رأس هدف فسففاد سففازمان

ترین مرکز آن قوه قضائیه اسففت و اگففر ایففن چنانچه سالمت سیستماتیک کشور هدف باشد، مهم

)جاویففد فاسففد در سففایر قففوا هففراس بیشففتری خواهنففد داشففت قففوه سففالم باشففد، نیروهففای 

واسطه اجرای اصل علنففی بففودن دادرسففی، کنترل و پایش سیستم قضایی به(.  11:1394وشاهمرادی،

ای است که موجب جلوگیری از هرگونه نفوذ در سیستم قضففایی، حفففظ مثابه دوربین مداربستهبه

ه فساد ناشففی از نفففوذ عوامففل ثففروت و قففدرت طرفی دادرس و از بین رفتن هرگوناستقالل و بی

شود. رعایت اصل علنی بودن دادرسی موجب تضمین مشروعیت خود قاضی نیففز خواهففد شففد می

تنها آرای محاکم، بلکه مباحث مطروحففه در جریففان دادرسففی لکن به این منظور الزم است که نه

(. رعایففت Mercadal,2002: 284ها در معرض دسترسی عموم قففرار گیففرد )نیز از طریق رسانه

 و اسففت ییقضففا  تیبففه مشففروع  یابیدسففت  نینیاز مهم دادگاه بففرای تضففمپیش  علنی بودن  اصل
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 شففود تهففیمن هئیقففوه قضففا پذیری، پاسففخگویی و مشففروعیتتوانففد بففه تقویففت مسففئولیتمی

Bogdandy & Venzke,2012:22) درنتیجه رعایت اصل علنی بودن دادرسی، جامعه اعتماد .)

کند و مقبولیت و مشففروعیت سیسففتم قضففایی گسففترش پیففدا سیستم قضایی پیدا می  بیشتری به

 شود.خواهد کرد و این خود، موجب گسترش امنیت حقوقی و قضایی برای شهروندان می

 

 . کاهش دعاوی، سرعت در رسیدگی و عدالت درمانی5-3

 شففودرسففی میکه برخی معتقدند علنی بودن دادرسی موجب اطاله فراینففد دادرغم اینعلی

Bodnár,2016:157))کففهاین  بففر  عففالوه  افففراد  حضففور  و  بففودن  علنففی  رسد اصل، به نظر می 

 اخففالق  و  روحیففه  بففه  نسبت  دهد،می  نشان  را  قضایی  شئون  و  دادگاه  عظمت  و  دادرسان  استقالل

 کنففد. چففهمی  جلففوگیری  مغرضففانه  و  اساس بی  دعاوی  طرح  از  و  نبوده  تأثیر  از  خالی  نیز  متداعیین

 پایففه و اسففاس  بدون به طرف مقابل، اضرار قصد  به  فقط  و  عداوت  و  کینه  اثر  بر  که  دعاوی  بسیار

 پففو   از  تماشففاگران  انظففار  شود مدعی در  طرح  علنی  جلسه  در  دعوای مدعی  وقتی  شود.می  اقامه

کففرد.  خواهففد خففودداری دعففوایی چنففین اقامففه المقدور ازشود و حتیمی خجل خود  دعوای  بودن

 اشففخاص بففه  حضففور  احتمال دهد که در  و  نبیند  مدافعه  قابل  علیه وقتی دعوا را  دعیهمچنین، م

 خففود دیففده و کمتففر  اعتبار  و  حیثیت  به  لطمه  ورود  را باعث  امر  این  شود،  داده  حکم  او  محکومیت

 و  شده  دعاوی کاسته  تعداد  از  ترتیب،اینشود. به  منجر  دادرسی  مرافعه و  دهد اختالف بهاجازه می

 وزیففر)بففود   خواهففد  نیففز مففؤثر  دیگففر  وفصففل دعففاویحل  امففور در  انتظففام  و حسن  جریان  سرعت

 یواهفف  یدعوااحیاناً که  یشود طرفباعث میعلنی بودن اصل در نهایت، رعایت   .(302:1321نظامی،

حکففم  عمومیاعالن  قیاز طر وی، تیعدم مسئولبه حکم صدور پس از    ،است  اقامه شدهاو    هیعل

ی نففوع ،نیا شود و  نوعی ترمیمهای وارده به حیثیت و اعتبار او بهحیثیت کند و زیاناز خود اعاده  

 است. یعدالت درمان

 

 گیری فرهنگ حقوقی و تضمین امنیت حقوقی و قضایی. شکل5-4

 جریففان  ناظر  و  شاهد  شود. کسی کهمی  مستمعین  برای  استفاده  بودن دادرسی موجب  علنی

 علل  و  کندمی  صادر  آن  از  پس  دادگاه  که  حکمی  و  طرفین  تقدیمی  دالیل  و  مدافعات  و  بوده  دعوا

 دادرسففی  نتیجففه  از  خففود  نففزد  قبالً  آنچه  با  و  کند  استماع  را  او  استناد  مورد  قانونی  مواد  و  اسباب  و
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 و  خودآگففاه شففده  تشففخیص  و  افکففار  صففواب  و  بففه خطففا  کند،  مقابله  کردهمی  تصور  و  زده  حدس 

 احکففام  با  خود را  امور و معامالت  کندمی  سعی  که  این است  بردمی  که  ایفایده  کمترین  درنتیجه،

قففانونی  مقففررات از اسففتفاده و خود حقوق مقام حفظ در بیشتری بصیرت با و کرده  قانونی منطبق

زمانی که مردم اجففازه ورود بففه جلسففات دادرسففی را داشففته باشففند،   .(304:  1321نظامی،  وزیر)برآید  

تواند بففه نفففع توانند بررسی و اطمینان حاصل کنند که آیا در قضایای مشابه، روند دادرسی میمی

ها باشد یا خیر. دادرسی علنی از طریق انتشار اطالعات قضایی موجب آموزش حقففوقی مففردم آن

 :Mclachlin, 2014نگ حقوقی صحیح کمک خواهففد کففرد )گیری فرهشود و به شکلنیز می

9). 

 

 . امکان نقد رویه قضایی، بهبود سیستم قضایی و اجرای عدالت5-5

ها باید ترغیب شوند ای دارد. دادگاهشرایط ایجاد رویه قضایی با عرف جمعی ارتباط گسترده

ها، سازی رویه دادگاهیکسان  حل خاصی استفاده کنند. برایکه در برابر مسئله حقوقی معین از راه

هاست. تا زمانی کففه دادرسففان و انتشار آرای محاکم و دسترسی به دادرسی یکی از بهترین روش 

گففاه نبایففد انتظففار های مراجففع عففالی آگففاه نشففوند هی وکالی دادگستری، از روش کار و تصمیم

ه قضففایی در کشففورهای در ترین دالیل ناتوانی رویهای ثابت و متقن را داشت. یکی از مهمرویه

حال توسعه این است که رأی به صورت خاص و به شکل کامل در معرض نقد حقوقففدانان قففرار 

شوند. در واقع، الزم اسففت رویففه علمی و حقوقی نمی  گیرد و آراء از طرف هی  مقامی ارزیابینمی

بدنه منضففبط قضففایی  قضایی مورد توجه و بررسی مداوم قرار گیرد تا مبادا سیالیت ناشی از آن بر

های نامتناسب با جوهر عدالت و انصاف در جامعه شففود. محابا منجر به اتخاذ رویهآسیب زده و بی

)جاویففد و های مطلففوب در ایففن زمینففه، توجففه بففه شفففافیت قضففایی در آراء اسففت یکی از برنامففه

رواج بحث و   قضایی و  اطالعات  آزاد  گردش   علنی بودن دادرسی موجب  اصل(.  16:1394شاهمرادی،

تنها شففامل جلسففات . لففزوم شفففافیت قضففایی نففه(Cameron,2003:3)شود  انتقاد در جامعه می

ها و لوایح و دالیل ارائه شده به محاکم نیز تسری داده شففود شود بلکه باید به پروندهدادرسی می

 عالوه، مدیران ارشففدها نیز در معرض بررسی موشکافانه عمومی قرار گیرند. به  ای که اینگونهبه

 دهنففد و ارائه مردم  به  هارسانه  طریق  از  هادادگاه  عملکرد  از  ساالنه  گزارش   بایستمی  قضائیه  قوه

شففوند  دارعهففده را قضففایی فسففاد انتقففادی بررسففی  توانندمی  وکال  کانون  قبیل  از  مدنی  نهادهای
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(Robertson,2007:113)  آرای محففاکم، . علنی بودن دادرسی و امکففان دسترسففی عمففوم بففه

(. به تعبیر برخی محققان، علنی Reuben,2000:1014شود )ای میساز تحقق عدالت رویهزمینه

ویژه در مرحله نتیجه دادرسی و صدور رأی موجب تحقق مفهوم »عدالت زنففده  بودن دادرسی به

نهایتاً تکرار  ها ولذا نقد و بررسی آرای دادگاه  (.242:1388)محسنی،  و پویایی رویه قضایی خواهد شد

گیری عنصر معنوی عرف قضایی و الزام ناخودآگاه قاضی به آرای مشابه و یکسان، به لحاظ شکل

ساز گسففترش عففدالت صدور حکم همانند موارد مشابه، موجب وحدت رویه قضایی و نهایتاً، زمینه

 خواهد شد.

 

 دادرسی بودن علنی قلمرو و مقتضیات اصل .6

کند و از مرحله شففروع دادرسففی اصل علنی بودن به مراحل مختلح دادرسی تسری پیدا می

های حقوقی مختلح، متفاوت است( تا مرحله صدور رأی، این اصل حففاکم شفاهی )که در سیستم

فرماسففت. هرچنففد در جریففان دادرسففی اسففت و حتففی اصففل مزبففور بففر اعففالن رأی نیففز حکم

های مختلح حقوقی بر دادرسی قابل اعمال است اما در نظام  هایی بر اصل علنی بودنمحدودیت

اصل اعالن رأی محدودیتی وارد نشده است و بر این مرحله، اصل علنی بودن به صورت مطلففق 

رسد اصل علنی بففودن دادرسففی از بففدو تففا خاتمففه به نظر می  (.283:1383)یاوری،قابل اعمال است  

شفاهی، تحقیق از شهود، استماع نظر کارشناس، اعالم دادرسی و در تمام مقاطع اعم از مذاکرات  

)بهففادری جهرمففی و  رأی )اعففم از حکففم یففا قففرار( و نهایتففاً اجففرای حکففم، قابففل اعمففال اسففت

اند که علنففی بففودن کرده نظران چنین اظهار عقیدهدر همین راستا، برخی صاحب(.  17:1393حسینی،

شود. تضمین ان دادرسی و نتیجه دادرسی میدادرسی ناظر به دو مقطع از دادرسی مشتمل بر جری

اصل علنی بودن در جریان دادرسی موجد شرایطی است که در آن طففرفین بففه راحتففی ادعاهففا و 

دفاعیات خود را بیان کنند و در مرحله صدور رأی یا نتیجه دادرسففی، رعایففت ایففن اصففل موجففب 

ین بنیادین دادگستری صحیح تضمین کارکرد اصل تقابلی )تناظری( بودن دادرسی به عنوان تضم

تنها غیرعلنی بودن مقطع تحقیقات مقدماتی )کففه  (.241-238:  1388  )محسنی،و شایسته خواهد شد  

فقط در برخی کشورها مانند فرانسه وجود دارد( و شور بین قضات )در فرض تعدد قضات( موجه و 

 اداری انجام پففذیرد؛  ساعات  و  روزها  در  قابل دفاع است. دادرسی به عنوان یک فرایند رسمی باید

 کففهاین  ولففو  شففد  نخواهففد  محسففوب  علنی  باشد،  شده  دادرسی در روز تعطیل برگزار  اگر  بنابراین،
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 اعففالن  را از قبففل  روزی  چنففین  برگزاری دادرسی در  باشند و یا دادگاه،  یافته  حضور  در آن  جمعی

دادگاه آماده شده است، انجام باشد. از سوی دیگر، دادرسی باید در اتاق مخصوصی که برای   کرده

بنابراین، اگر رسیدگی بففه دعففوا در غیففر از   شود و جایز نیست دعوا در محل دیگری بررسی شود؛

ای از افراد، صورت گرفته باشد، دادرسی علنی محسوب محل اختصاصی دادگاه، ولو با حضور عده

بشر، دادرسففی در صففورتی واجففد از نظر دیوان اروپایی حقوق   .(308:  1321وزیر نظففامی،)نخواهد شد  

وصح علنی خواهد بود که عموم مردم امکان کسب اطالع نسبت به زمان و مکففان برگففزاری آن 

داشته باشند و محل برگزاری دادرسی نیز به سهولت در دسففترس عمففوم باشففد. ایففن شففرایط در 

ای کففه فضفف نحویشود که دادرسی در محل مخصوص دادگاه برگففزار شففود بهصورتی محقق می

ویژه در کافی برای حضور تماشاگران مهیا باشد. برگزاری دادرسی در محلی خففارج از دادگففاه )بففه

محلی نظیر زندان( که عموم مردم اصواًل دسترسی به آن ندارند، مانع جدی نسففبت بففه خصیصففه 

(. علنی بودن دادرسففی مسففتلزم Riepan v. Austria,2000:7شود )علنی دادرسی محسوب می

تماشاچی بتواند در دادگاه حضور داشففته باشففد؛ یعنففی عمففوم مففردم حففق حضففور در   است که  آن

( و بتوانند از چگففونگی اجففرای عففدالت آگففاهی یابنففد 215:1373دادرسی را داشته باشند )مهرپور،

مطابق یک دیدگاه، صرف عدم ممانعت از حضور اشخاص در جلسات دادرسی به (.  96:1389)رزاقی،

تر از اصل علنففی با این حال، در تفسیری وسیع  .(32:  1383خالقی،)ی است  معنای علنی بودن دادرس

توانند در جلسات دادگاه حاضر شوند، صففحنه قضففاوت را از نزدیففک بودن محاکم، افراد جامعه می

طور کامل آگاه شوند و آن را ارزیففابی تماشا کنند، اظهارات طرفین را بشنوند، از جریان دادرسی به

(. 305:1392)قربففانی و موحففدی،بعد از صدور حکم، بففه آن دسترسففی داشففته باشففند  کنند و بالفاصله

مضففیق   قائل بففه تفسففیر  سنتی  دیدگاه  دو دیدگاه وجود دارد:  اصل  این  مفهوم  بیان  طورکلی، دربه

 علنففی  منزلففه رعایففت اصففلبه  را  دادرسی  افراد در  حضور  برای  ایجاد مانع  عدم  صرفاً  و  بوده  اصل

 صرف امکان حضور اتخاذشده در برخی کشورها این است که جدید دیدگاه  .دانددادرسی می  بودن

 همانند  زمینه  این  در  جدید  مقررات  تصویب  با  بلکه  داننددادرسی نمی  بودن  علنی  را معیار  فیزیکی

 هبفف   کانادا  و  امریکا  هایایالت  از  برخی  در  )که  هادادرسی  به  آنالین  و  الکترونیکی  دسترسی  قوانین

به این ترتیب،   و  کرده  باز  هارسانه  و  عموم  برای  به دادرسی را  دسترسی  راه  است(،  رسیده  تصویب

 از موسففع تفسففیر  دیدگاه همففان  این  اند.کرده  خارج  حضور  صرف  محدوده  از  را  بودن  علنی  مفهوم

 اسففتفاده سففایتوب جریففان از کففههنگامی  .(271:  1390انصففاری،)اسففت    دادرسففی  بودن  علنی  اصل



 
 1400هار  ـ ب، اول، شماره  یزدهمـسدوره  106

 مففدیریت هنگففام در کففه ببیند  و  کند  بررسی  داند،می  دادگاه  از  که  را  آنچه  تواندمی  جامعه  شودمی

 دادرسففی بففودن علنی اصل .(120: 1394اقمشه و سلمان پففور،) کندمی  چه  واقعاً  قضایی  سیستم  قانون،

 اول، هففرکس  معنففای  معناسففت؛ در  دو  دارای  و  بخشففدرا عینیففت می  دادرسففی  دمکراتیک  وصح

 صففادر کففه رأیففی در معنای دوم، شود. مطلع دادرسی روند از شده و حاضر دادگاه  اتاق  در  تواندمی

 و شففوند مطلففع قضایی دستگاه کار نتیجه از بتوانند  مردم  و  قرار گیرد  عموم  در اختیار  شود بایدمی

تضمین علنی بودن نتیجه   .(283  :1385محسنی،    و   غمامی)  بپردازند  آن  مشروعیت  و  اعتبار  ارزیابی  به

قففانون اساسففی   165دادرسی )رأی دادگاه( و در دسترس بودن آن برای عموم، از منطففوق اصففل  

شود لیکن عالوه بر استنباط ضرورت علنی بودن نتیجه رأی از واژه »محاکمففات ، از دریافت نمی

اصففل در مرحلففه   توان به ضرورت تضففمین ایففنعموم و شمول اصل علنی بودن دادرسی نیز می

 اصل)مطبوعات    آزادی  اصل  از طرف دیگر، بر اساس   (241:  1388  )محسنی،نتیجه دادرسی پی برد.  

 و  هفتففاد  و  صدیک  اصل)بیان در صدا و سیما    لزوم تأمین آزادی  و(  چهارم قانون اساسی  و  بیست

امکففان  جففادیاوشففتار، از دید ایففن ن  (.29:1387)امیدی و نکویی،است    جایز  دادگاه  اخبار  انتشار  ،(پنجم

کففه افففراد   آنجا  . ازاست  ییقضا  اراتیمقابله با سوءاستفاده از اخت  برایراه    نیبهتر  ینظارت عموم

 ،در دادگاه حاضر شوند  شخصاًداشته باشند که    لیتما  ای  زمان کافی وممکن است در جامعه    یکم

تا اجازه داده شود    یحقوق  یتخصص  اتینشر  ایکند که به مطبوعات  می  جابیا  یاصل عدالت علن

. بر تهیه کنندگزارش  گذرد،میها حاضر شده و ازآنچه در دادگاهدر جلسات دادرسی  مردم    جایبه  

را به   به سوابق و مدارک موجود  یها حق دسترساست که دادگاهعلنی بودن دادرسی  اساس اصل  

از اصففل عففدالت   قویففاً  بایستمی  نیها، قوانباط با پوشش خبری دادگاه. در ارتدهندمی  مطبوعات

شففود مگففر آنکففه اجففرای بایستی اذعان داشت که عففدالت محقففق نمی  ، زیراکنند  ریپاسدا  یعلن

 .(Robertson,2007:113)عدالت دیده شود 

 

 دادرسی  بودن علنی اصل . استثنائات7

 افففراد،  خصوصففی  مصففالح زنففدگی  و  اقتضففائات  ملی و  امنیت  عمومی،  نظم  عوامل اخالقی،

 .(Synmonides,2002:85)اسففت  رسففیدگی بففودن علنففی حففق تحدیدکننففده عوامففل ازجملففه

های حقوقی مففانع از اجففرای اصففل علنففی طورکلی، چهار عامل مشترک تقریباً در تمام سیستمبه

طففرفین های اصلی، ضرورت رعایففت حففریم خصوصففی شود. یکی از محدودیتبودن دادرسی می
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در  دیگففر شود. محدودیتدعواست که در صورت تأیید قاضی، مانع از اجرای اصل علنی بودن می

گففاهی   دادرسففی،  جلسففه  در  ویژهبه  زیرا  است،  دادرسی  نظم  رعایت  قضایی،  اطالعات  به  دسترسی

 همچنففین،  شففود.  رسففیدگی  در  نظمففیبی  و  اخففتالل  است موجففب  ممکن  هارسانه  یا  مردم  حضور

تواند موجب غیرعلنففی بففودن دادرسففی می  که  است  بنیادینی  مفاهیم  دیگر  از  عمومی  نظم  رعایت

لففذا،   اسففت.  نشده  تعیین  مشخص  طوربه  آن  مصادیق  گاههی   و  مبهم است  مفهوم  این  لیکن  شود

 ازجملففه  نیففز  حسففنه  اخففالق  اسففت. در نهایففت،  قاضی  عهده  بر  تشخیص مغایرت با نظم عمومی

 عمففومی نظم ای ازبه نوبه خود، چهره  که  علنی بودن دادرسی است  اصل  بر  وارده  هایمحدودیت

 برقراری  حقوق،  و  است  پارسا  و  منزه  انسانی  ساختن  اخالق،  نهایی  منظور  آنکه  با  رود.به شمار می

 از  نففاگزیر  نبففوده و  اخففالق  از  نیففازبی  گاههی   حقوقی  نظام  دارد، لیکن  نظر  برابری را در  و  عدالت

 دسترسففی هایمحففدودیت  از  یکی  حسنه  اخالق  به این ترتیب،.  است  اخالقی  قواعد  برخی  رعایت

در نظام حقوقی فرانسه پذیرفته . (126: 1394اقمشه و سلمان پور،)است  شده تلقی قضایی  اطالعات  به

شده است که محرمانه بودن جلسه مذاکرات شفاهی در برخی دعاوی ضروری و مطلوب اسففت و 

طور غیرعلنی برگزار شود. تواند ایجاب کند که جلسه دادرسی بهوا نیز میگاه نفع خود اصحاب دع

از قانون آ.د.م. فرانسه استثناهای اصل علنی بودن دادرسی را تعیین کففرده اسففت.   433و    22مواد  

همین قانون اشاره شففده اسففت   434برخی از این استثناها جنبه اجباری دارند؛ برای مثال در ماده  

و در زمینففه طففالق و مفارقففت   1مور حسبی بایستی بففه صففورت غیرعلنففی باشففدکه رسیدگی به ا

قانون مدنی فرانسه( نیز، تخصیص اصل ضروری تلقی شده اسففت. در   298و    248جسمانی )مواد  

برخی موارد دیگر، استثناها جنبه اختیاری دارند و اتخاذ تصمیم مبنی بر غیرعلنی بودن جلسففه بففر 

 2انففدقففانون آ.د.م. مففورد اشففاره قففرار گرفته  435ثناها در مففاده  عهده قاضی اسففت کففه ایففن اسففت

(Guinchard, Chainais & Ferrand,2010:523 289: 1391کوشه،؛.)  ،در نظام حقففوقی ایففران

قانون اساسی مففورد اشففاره قففرار گرفتففه و در   168و    165ضرورت علنی بودن دادرسی در اصول  

اند از: مواردی که ، استثناهایی بر اصل علنی بودن محاکمات وارد شده است که عبارت165اصل  

باشففد و در دعففاوی خصوصففی، اگففر علنی بودن دادرسی منافی با عفت عمومی یا نظففم عمففومی 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 گیرد . طور غیرعلنی مورد رسیدگی قرار میقانون آ.د.م. فرانسه: »در امور حسبی تقاضا به 434. ماده 1

طور غیرعلنی انجام شود یا ادامه یابد اگر  تواند تصمیم بگیرد که مذاکرات بهقانون آ.د.م. فرانسه: »دادرس می 435ماده  .2
نظمی شود  که موجب نوعی بیها چنین تقاضایی کنند یا اینعلنی بودن آن به زندگی خصوصی لطمه وارد کند یا تمامی طرف

 د .که باعث اختالل در عملکرد دادگستری شو
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علنی باشففد. تشففخیص مغففایرت علنففی طرفین دعوا تقاضا کرده باشند که دادرسی به صورت غیر

در   (.145:1390)شففمس،بودن دادرسی با نظم عمومی یا عفت عمومی بر عهده دادگاه خواهففد بففود  

برخی دعاوی مانند اثبات نسب یا مطالبه خسارت معنوی ناشی از رابطه نامشففروع، ممکففن اسففت 

و در دعففاوی راجففع علنی بودن دادرسی با نظم عمومی یا عفت عمومی مغایر تشخیص داده شود 

به اسرار تجاری، درخواست اصحاب دعوا مبنی بر غیرعلنی بودن دادرسی باید پذیرفته شففود. بففه 

رسد دادرسی علنی حق مطلق طرفین دعوا نیسففت کففه بخواهنففد در هففر شففرایطی آن را نظر می

به اینکه اعمال یا محدود کنند بلکه حتی اگر طرفین بخواهند چنین حقی را محدود کنند، با توجه 

چنین اصلی مبانی اجتماعی و ریشه در تضمین حقوق شهروندی و شفافیت قضایی دارد، موافقففت 

رسد. اصواًل تقاضای غیرعلنی بودن دادرسی باید طرفینففی دادگاه در این خصوص الزم به نظر می

باشد لیکن از آنجا که علنی بودن دادرسی حقی برای هر دو طرف دعواست، صرف تقاضای یکی 

ز طرفین مبنی بر سری بودن دادرسی، جهت بررسی و ورود دادگاه به مسئله علنی یا سری بودن ا

کند و نیازی به جلب رضایت طرف مقابل نیست، زیرا اهمیففت موضففوعات در دادرسی کفایت می

رابطه با طرفین دعوا نسبی است. برای مثال، ممکن است یک طرف دعوا بنگاه تجاری باشد کففه 

ایی واهی قرار گرفته و با علنی شدن موضوع ممکن است به منففافع او لطمففات غیففر در برابر دعو

قابل جبرانی وارد شود و طرف دیگر صرفاً یک مشتری عادی محصففول باشففد کففه در نظففر وی، 

برگزاری علنی یا غیرعلنی دادرسی اهمیتی نداشته باشد یا حتی دادرسی علنی مففورد سوءاسففتفاده 

قانون جدید آیففین دادرسففی  352نافع تجاری طرف مقابل قرار گیرد. ماده او برای ایراد لطمه به م

ها از جهت امکان اخذ وحدت کیفری نیز استثناهایی را در این باب مقرر کرده است که بررسی آن

رسد. مطابق این ماده، در جرائم قابل گذشت، بنا به درخواست طرفین یففا مالک، مفید به نظر می

خواهد بود. به عالوه، در امور خانوادگی، جرائم منافی عفففت یففا اخففالق   شاکی، دادرسی غیرعلنی

باشد، دادگاه حسنه و در مواردی که علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی 

کنففد. از جملففه امففور پس از اخذ نظر دادستان، قراری مبنی بر غیرعلنی بودن محاکمففه صففادر می

وی طالق اشاره کرد. در دعوایی مانند تقسیم ملک مشاع در صورتی که توان به دعاخانوادگی می

ای یا قومی در میان باشد و علنی برگزار کردن دادرسی موجب برهم خوردن های منطقهحساسیت

طور غیرعلنففی برگففزار کنففد. از نظففر رسد دادرس بتواند جلسه را بففهشود، به نظر می  نظم عمومی

ر اصواًل قابل توجیه است اما اصطالح نظم عمومی به عنوان یکففی برخی محققان، استثناهای مقر
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از استثناها، دارای مفهومی مبهم و وسیع است که نظر دادگاه را پیرامففون محففدوده اصففل علنففی 

ها نظارت مردم دهد. از طرف دیگر، هدف از علنی بودن دادگاهالشعاع قرار میبودن دادرسی تحت

جز ی به منظور جلوگیری از انحراف دستگاه قضایی است. لذا، بففهو افکار عمومی بر جریان دادرس

مواردی که قانون اساسی مستثنا کرده است، هی  مانع و محدودیت دیگری بر اصل علنی بففودن 

آنکه در قانون آیین دادرسی کیفری، استثناهای دیگری نیففز بففر ایففن دادرسی نباید وارد باشد حال

قانون آیین دادرسی کیفری اضافه کففرده  354البته ماده  .(308: 1384هاشففمی،) اصل وارد شده است

است که صرف برهم خوردن نظم دادگاه به وسیله متهمین یا اشففخاص دیگففر موجففب غیرعلنففی 

گذار کیفری نسففبت بففه ایففن اصففل دارد. شود و این نشان از توجه خاص قانونبودن دادرسی نمی

نظر و سففلیقه سففاز اعمففالاذ تصمیم به قاضففی زمینههذا، بیان مفاهیم کلی و اعطای اختیار اتخمع

رسففد. شود و این وضعیت مخل به مبانی اصل علنی بودن دادرسی به نظففر میشخصی قاضی می

گذار بر لزوم صدور قرار سری بودن دادرسی با ذکر توجیه هذا، این ایراد در صورت تأکید قانونمع

 در هر حال، تشففخیص  (.304:  1321)وزیر نظامی،شود  تا حدودی مرتفع می  و دالیل به صورت علنی

(. اشکالی کففه در (Reid,2004:9است    دادگاه  عهده  به  رسیدگی  جلسات  بودن  غیرعلنی  ضرورت

ای در نظففر نگرفتففه اسففت، زیففرا گذار حففد میانففهرسد این است که قانوناین خصوص به نظر می

طور سری و برخی مففوارد بففه ممکن است در یک دادرسی ضرورت داشته باشد که برخی موارد به

گذار اختیار سری اعالم کردن بخشی از دادرسففی صورت علنی رسیدگی شوند. بهتر بود که قانون

شففود کففه اعمففال یففا کرد لیکن از مواد قانونی موجود چنین استنباط میرا نیز به دادرس اعطا می

یک شود و یا هی امل میمحدودیت این اصل بر مبنای علل قانونی، یا تمام مراحل دادرسی را ش

شود. به عالوه، در مواد قانونی موجود، محففدوده اسففتثنائات بیففان از مراحل دادرسی را شامل نمی

شففود یففا خیففر؛ کففه نشده و معلوم نیست که آیا این استثناها در مرحله اعالن رأی نیز جففاری می

. مطابق اصففل بیسففتم سففند اعتقاد مقاله حاضر بر عدم جریان استثناها در مرحله اعالن رأی است

اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، استثناهای اصل علنی بودن دادرسی مشتمل بر مواردی اسففت 

که ضرورت اجرای عدالت، رعایت نظم عمومی یا حفظ حریم خصوصی افراد، اقتضففای غیرعلنففی 

المللففی بین میثففاق 14همچنین، در بند یففک مففاده   (.103:1389)رزاقی،  بودن دادرسی را داشته باشد

حقوق مدنی و سیاسی، استثناهایی بر اصل علنی بودن دادرسی وارد شده است، از جملففه مصففالح 

انففد جوانان و یا رسیدگی به اختالفات زناشویی. انتقادی که برخی بر این بنففد از میثففاق وارد کرده
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ودن دادرسی یا این است که در بسیاری از دعاوی، هرگاه طرفین دعوا توأمان خواستار غیرعلنی ب

تواند با منافع طرفین دعوا در تضاد باشففد و اساسففاً فلسفففه عدم انتشار رأی باشند، انتشار رأی می

های حل اختالف را از بین ببرد. برای مثال، در دعففاوی بففین تجففار معمففواًل رجوع به برخی شیوه

مین رو، تمایل زیادی طرفین خواستار حفظ اسرار و نیز اعتبار خود در عرصه تجاری هستند و از ه

دهند، زیففرا فراینففد داوری محرمانففه و غیرعلنففی وفصل اختالف از طریق داوری نشان میبه حل

در پاسخ به این ایراد، این نوشتار معتقد است که اصل علنی بودن دادرسی   (.105:1389)رزاقی،است  

ی اصففل علنففی بففودن حق مطلق طرفین دعوا نیست، زیرا اگر دادرسی منصفانه را به عنوان مبنففا

دادرسی قابل تحدید از جانب طرفین بدانیم، مبانی دیگر این اصل از قبیل لزوم شفافیت قضایی و 

کند که طرفین صرفاً حففق تقاضففای غیرعلنففی بففودن جریففان تضمین حقوق شهروندی اقتضا می

سئله را دادرسی را داشته باشند و محاکم بر اساس موضوع مطروحه و پس از بررسی جوانب امر، م

بشففر نیففز   حقوق  اروپایی  کنوانسیون  6ماده    1به صورت غیرعلنی رسیدگی کنند. قسمت اخیر بند  

تواند در موارد استثنایی رسیدگی را غیرعلنی اعالم کند؛ به این ترتیب دارد که دادگاه میمقرر می

، نظففم طورکلی یا جزئی، در جهففت رعایففت اخففالقکه دسترسی مطبوعات و مردم به دادرسی، به

که منافع صغار و یففا حمایففت از زنففدگی عمومی یا منافع ملی در یک جامعه دمکراتیک یا هنگامی

واحوال خاصففی خصوصی طرفین دعوا اقتضا دارد یا در مواردی که دادگاه تشخیص دهد در اوضاع

علنی بودن دادرسی واجد امکان آسیب رساندن به منافع فردی یففا عمففومی اسففت، قابففل تحدیففد 

استثناهای یاد شده محدود به جریان رسیدگی و مذاکرات مطروحه در دادگاه اسففت و قابففل است.  

تسری به اعالم عمومی حکم نخواهد بود زیرا در این زمینه، هرگونه محدودیت، حتی اگر ضمنی 

 (.283:1383)یاوری،باشد، رد شده است 
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قانون آ.د.م. ضمانت اجرای اصل علنی بودن دادرسی را بطالن   446فرانسه، ماده  در حقوق  

رأی اعالم کرده است با این قید که ایراد به عدم رعایت مقررات بایستی تا قبل از ختم مففذاکرات 

تففوان بعففداً بففه دلیففل از سوی اصحاب دعوا مورد استناد واقع شده باشد. لذا، ادعای بطالن را نمی

ت این قواعد مطرح کرد. به عالوه، اگر ایراد قبل از ختم مذاکرات مطففرح نشففده باشففد، عدم رعای

تواند بطالن رأی را مستند به عدم رعایت اصففل علنففی بففودن اعففالم کنففد. مرجع عالی رأساً نمی
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نقض مقررات راجع به علنی بودن دادرسی باید توسط یکی از اصحاب دعوا به عنوان ایراد تا قبل 

,Guinchard, Chainais & 416:1999(Guinchard ; 1کرات مطرح شففده باشففداز ختم مذا

Ferrand,2010:523) در حقوق ایران، علیرغم اشاره به اصل علنی بففودن دادرسففی در قففانون .

اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، این اصل در قانون آیین دادرسی مدنی مسکوت باقی مانده 

تواند دادرس برای استناد به این اصل از کدام مستندات قانونی می  و باید دید که در شرایط فعلی،

استفاده کند. در وهله بعد، باید بررسی شود که در صورت تخلح قاضی از چنففین اصففلی در امففور 

مدنی، چه ضمانت اجرایی برای این تخلح در نظام قانونی ایران وجود دارد؟ در پاسففخ بففه سففؤال 

س باید با لحاظ اصل علنی بودن محاکمات در قانون اساسی و با رسد که دادرنخست، به نظر می

اخذ وحدت مالک از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، اصل علنی بففودن دادرسففی را در امففور 

 میثاق مدنی نیز مراعات کند. نکته مهم دیگری که کمتر به آن اشاره شده، این است که ایران به

 9قففانون اساسففی و مففاده    77وسته است و با توجه بففه اصففل  سیاسی پی  و  مدنی  حقوق  المللیبین

سند یاد شده مبنی بر لزوم علنی بودن دادرسی بففه عنففوان بخشففی از   14قانون مدنی، مفاد ماده  

حال سؤال این اسففت کففه  (.520: 1394)خففدری، االجرا استقوانین موضوعه ایران تلقی شده و الزم

قض شود، چه تضمین قانونی در پس آن وجود دارد و چنانچه اصل علنی بودن در دادرسی مدنی ن

در صورت تخطی از این اصل، طرفین چه راهکاری در اختیار خواهند داشت؟ آیففا اصففحاب دعففوا 

توانند تشخیص دادگاه در خصوص ضرورت علنی یا سری بودن دادرسی را مستند قففرار داده و می

در حقوق فرانسه، با توجففه بففه اینکففه   به این جهت، فسخ یا نقض رأی صادره را درخواست کنند؟ 

اصل علنی بودن از اصول راهبردی دادرسی مدنی است؛ تخلح از این اصل در صورتی که تا قبل 

اعتباری از ختم مذاکرات شفاهی توسط یکی از طرفین مورد استناد قرار گیرد، موجب بطالن و بی

استناد نیست بلکه ایراد بایسففتی  شود، هرچند که نقض اصل رأساً توسط مرجع عالی قابلرأی می

از سوی طرفین آنهم در محدوده قبل از خاتمه مففذاکرات شفففاهی مطففرح شففده باشففد. در زمینففه 

رعایت اصل علنی بودن دادرسی، رویه قضایی فرانسه فرض قففانونی بففودن دادرسففی را تأسففیس 

صورت علنی برگزار   کرده است. بر این اساس، اگر رأی متضمن بیان این نکته باشد که دادگاه به

 (Guinchard,1999:418). شده است، برای اثبات علنی بودن مجادالت کافی خواهد بود 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
قانون آ.د.م. فرانسه: »... اگر جلسه رسیدگی به شکل قانونی خود ادامه یابد، در خصوص جریان داخلی آن به   437. ماده 1

 توان استناد کرد . شود، حتی رأساً نمیگونه بطالنی که بعدًا اعالم میهی  
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دیوان اروپایی حقوق بشر به بحث جبران خسارت ناشی از نقض حق برخورداری از دادرسی 

توانففد نتیجففه علنی وارد شده و در خصوص جبران خسارات مالی با این استدالل کففه دیففوان نمی

رسی را در فرض علنی بودن دادرسی ارزیابی کند، ادعای خواهان را مردود اعالم کرده لففیکن داد

در خصوص جبران خسارت غیرمالی )معنوی(، اعالم کرده است که صرف احراز تخلح )نقض بند 

نفسه برای جبران خسارات مزبور کافی خواهد بود کنوانسیون اروپایی حقوق بشر( فی  6یک ماده  

(Riepan v. Austria,2000:12 در باب ضمانت اجرای اصل علنی بودن دادرسففی در حقففوق .)

صورت که برخی با توجه به عففدم تصففریح بففه ایففن اصففل در نظر وجود دارد؛ به اینایران اختالف

گونه ضمانت اجرایی برای آن قائل نبوده و در حقیقت، معتقد به متففروک شففدن قانون آ.د.م، هی 

ی هستند. در بادی امر، ممکن است چنین نظر داده شود که با توجه بففه این اصل در دادرسی مدن

عدم تعیین ضمانت اجرا در قانون، چنانچه مقام قضایی اصل علنی بودن دادرسی را مراعات نکند؛ 

عمل وی بر اساس مقررات قانون نظارت بر رفتار قضات، صرفاً نوعی تخلح انتظففامی محسففوب 

لیکن از آنجا که اصل علنی بففودن دادرسففی، تضففمینی بففرای   شده و موجب تعقیب انتظامی است

طور شفففاف مففورد شود تا در پرتو نوعی کنتففرل افکففار عمففومی، بففهقضاوت شوندگان شمرده می

توان آن را از جمله اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا بففه قضاوت قرار گیرند، می

از اعتبار قانونی بیندازد و موجب نقض رأی در مرحلففه ای از اهمیت به شمار آورد که رأی را  درجه

همففان قففانون و تحففت   348قانون آ.د.م.( یا بر مبنای بند هف ماده    371ماده    3شود )بند    فرجامی

تواند از جهففات درخواسففت عنوان عدم رعایت موازین قانونی، نقض اصل علنی بودن دادرسی می

رسففد ی توسط مرجع عالی قابل دفاع به نظر میتجدیدنظر تلقی شود که در این صورت، نقض رأ

توان نقض رأی بر مبنففای عففدم رعایففت اصففل علنففی بففودن در عین حال، می  .(145:1390،)شمس

دادرسی را موکول به ایراد اصحاب دعوا در جریففان دادرسففی و اسففتناد بففه آن در مراحففل بففاالتر 

 دانست.

 

 فرجام سخن 

های گسففترش اعتمففاد عمففومی اسففت. ترین مؤلفففهمهمشفافیت در نظام حاکمیتی، یکی از  

نظارت افکار عمومی بر عملکرد دادگستری از طریق اجرای اصل علنی بودن دادرسی، در تحقففق 

 طرفی قضات و ممانعت از استبداد قضایی تأثیر اساسففی دارد. صففیانت ازحاکمیت قانون، حفظ بی
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کمففک بففه  ،ییقضا ستمیس تیمشروع شیپا ،یعدالت درمانی، دعوا، کاهش دعاو  اصحابحقوق  

 در نهایففت،جامعففه و  در    یحقففوق  تیامنایجاد    ،آن  تبعبه  و    یفرهنگ و آموزش حقوق  گیریشکل

واحد و منسجم، از جمله ثمرات ناشی از رعایففت اصففل علنففی بففودن دادرسففی   ییقضا  هیرو  جادیا

تی فففراهم شففود. بففا های قانونی و فیزیکی برای حضور مردم در محاکم بایساست. لذا، زیرساخت

کففه عمففدتاً مبتنففی بففر دو محففور نظففم همه، اجرای مطلق اصل بدون توجه به استثناهای آن  این

تواند تالی فاسد به همراه داشته باشد. این استثناها در متون عمومی و حریم خصوصی هستند، می

مففال سففالیق سففاز اعاند و چنففین وضففعی زمینهقانونی مربوطه به صورت مبهم و کلی بیان شففده

شود تففا شود. از سوی دیگر، محدود کردن نابجای دادرسی علنی سبب میشخصی در محاکم می

زمینه تحقق شفافیت قضایی و نظارت مردمی از بین برود. علیرغم اشاره بففه اصففل علنففی بففودن 

المللی همچون سند اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، اعالمیه جهانی دادرسی در اسناد مهم بین

المللی حقوق مدنی و سیاسی، هی  اثری از این اصل در قانون فعلی آیین قوق بشر و میثاق بینح

شود لیکن با توجه وصح بنیادین اصل، فرض حکیم بودن مقنن و دادرسی مدنی ایران یافت نمی

قانون اساسی و وحففدت مففالک مففاده   165سابقه موجود در قوانین قبلی و با استناد به مفاد اصل  

المللی حقوق مففدنی و انون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ الحاق دولت ایران به میثاق بینق  352

توان حاکمیت اصل علنی بودن بر دادرسی مدنی را نیز اثبات کرد. بففه نظففر سیاسی، در نهایت می

رسد که در صورت تخلح از مفاد اصل، عالوه بر وقوع تخلح انتظامی و امکان تعقیب انتظامی می

هذا، پذیرش ایففن متخلح، رأی صادره در معرض نقض از سوی مراجع عالی خواهد بود. مع  قاضی

گففذار بففا تردیففد جففدی مواجففه بففوده و ضمانت اجرا از سوی رویه قضایی به لحاظ سففکوت قانون

شایسته است مقنن همانند آنچه در قانون فرانسه مقرر شده است، ضمن تصریح بففه مفففاد اصففل 

 قانون، ضمانت اجرای اصل و شرایط اعمال آن را به روشنی تبیین کند.علنی بودن دادرسی در 
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