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تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی

*محمدجواد جاوید
**عصمت شاهمرادي-

)24/6/1394:تاریخ پذیرش–15/10/1392:تاریخ دریافت(

چکیده
فیت الزم برخوردار پایبندي به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفا

این مقاله، با بررسی . که رؤیت نشود، محقق نشده استعدالت مادامی، بدین معنی که باشد
ها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف کارکرد حقوق بشري رسانه در دستگاه قضایی به چالش

سؤال اصلی در . پردازدافزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی می
هاي این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوري اسالمی ایران باوجود چالش

این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در . متعدد آن است
سپس .پردازدیدستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل م

با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفري و 
هاي خاص دستگاه قضایی قانون مجازات اسالمی پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگی

. دهدجمهوري اسالمی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه می
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مقدمه -1
ها جهت نقد و بررسی فرآیند دادرسی به اصلی مهم در امروزه دسترسی به آراي دادگاه

نشر آراء محاکم در بسیاري . عدالتی تبدیل شده استجهت ایجاد شفافیت قضایی و مبارزه با بی
تاکنون نزدیک به دو قرن است که 1830که در کشور فرانسه از سالاز امري رایج است چنان

در نظام حقوقی ) 1384نژاد، بختیار. (پردازندها میي دادگاهمتخصصان به نقد و بررسی آرا
هایی براي دسترسی به محاکمات است، اما محدودیت» علنی بودن«ایران، گرچه اصل بر 

.هاي کیفري وجود داردویژه در مورد دادگاهقضایی بهاطالعات
هاي فوق به بررسی نقش رسانه به عنوان یکی از ابزارهاي شتار حاضر بر اساس دغدغهنو

گستري در دستیابی به شفافیت قضایی و میزان موفقیت آن براي اجرایی نمودن آرمان عدالت
این مقاله در سه بخش اصلی، در بخش اول به بحث فساد قضایی و . پردازدجامعه امروزي می
در بخش دوم، با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس .پردازده با این معضل مینقش رسانه در مقابل

1392و قانون مجازات اسالمی 1392رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفري 
. پردازدمی

هاي خاص دستگاه قضایی جمهوري اسالمی ایران به ارائه در بخش سوم نیز با نظر به ویژگی
. پردازدی در این زمینه میراهکارهای

رسانه و شفافیت قضایی: بخش اول
هاي دستگاه قضایی سالم، این بخش در دو قسمت ابتدا به بررسی مفهوم فساد قضایی، ویژگی

دهی ي فساد، نقش جامعه مدنی در گزارشهاسازوکارهاي افزایش پاسخگویی قضایی، فرصت
. پردازدها میفساد و تحلیل پرونده

مت دوم به بررسی نقش رسانه در مقابله با فساد در دستگاه قضایی پرداخته و مباحثی در قس
همچون رسالت رسانه در تضمین عدالت و ایجاد رویه قضایی، مفهوم عدالت علنی، نقش رسانه 

هاي انتشار آراء، آزادي بیان و مبارزه با فساد قضایی و در برخورد با قضات دردسرساز، محدودیت
کند و شود را مطرح میاالصول به رسانه اجازه حضور در دادگاه داده میدر آن علیمواردي که

سرانجام با طرح ضرورت آموزش کیفیت نقد آراء زمینه را براي ورود به بخش دوم مقاله یعنی 
.سازداي فساد قضایی در ایران و جهان آماده مینحوه پوشش رسانه

فساد قضایی) الف
رابطه متقابل این دو در بررسی وفساد قضاییعنوان یکی از متغیرهاي عدم سالمت رسانه به
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به بررسی براي فهم این مهم مبحث حاضر . تفسیر توسعه حقوقی یک جامعه بسیار مؤثر است
در این مبحث توجه معطوف به. ملت می پردازدفساد قضایی به مثابه بحرانی در حقوق عمومی

ست و در مبحث بعدي ربط آن با تعهدات رسانه بررسی شده اقضاییدستگاهساختار و عملکرد
.است

مثابه یک بحرانفساد قضایی به-2
از اهداف اولیه انقالب کبیر اسالمی ایران رسیدن به عدالت بوده و البته بدون معنویت افراد 

ویژه عامالن صدور و اجراي احکام قضایی، انتظار اجراي عدالت انتظاري بیهوده است، آن به
. اي عدالت اجتماعی برقرار نباشد پایه معنویت هم متزلزل خواهد بودزیرا اگر در جامعه

هاي پس از انقالب اسالمی، کشور ما به دستاوردهاي بزرگی لذا در سال) 258: 1371مطهري، (
ها پذیرش استقالل قوه قضاییه براي اجراي در حوزه دستگاه قضایی دست یافت که یکی از آن

رسد که باید تالشی مضاعف براي وصول بدین هدف است؛ اما اکنون به نظر میبهتر عدالت
بر این باورند که در وضعیت )24: 1389سلیمی نمین، (براي همین منظور برخی . صورت پذیرد

یافته درون سیستم شکل بگیرد تا کنند یک فساد سازمانیافته تالش میفعلی گاه گروهی سازمان
.ادي جلوه دهندهاي خود را عانحراف

ایجاددهشتناكسالحیشود،ترکیبقدرتبا تمرکزقدرتبهمتمایلطبعکهزمانی
ممکن است وقتی پرونده برخی از مسئوالن به دادگاه برود، برخی تالش کنند تا به . شودمی

نحوي قوه قضاییه را از پیگیري بازدارند و به نوعی با مسئله بی کیفري ناقضان حقوق بشر 
براي این کار شاید برخی در پی آن باشند تا افراد آلوده این قوه را پیدا . وان مواجه شدتمی

توانند تا یافته براي فساد است که میدلیل این امر تالش سازمان. کرده و جلوي پرونده را بگیرند
ه اگر ابزارهاي نظارتی وظیفه خود را در قو. حدودي هم براي رسیدن به اهدافشان موفق باشند

گاهی اوقات قوه قضاییه در . شوندیافته بزرگ میهاي سازمانقضاییه انجام ندهند این گروه
خواهیم در کشور سالمت پس ما اگر می. گیردیافته قرار میرأس هدف فاسدسازي سازمان

اگر این قوه سالم باشد، نیروهاي فساد در . ترین مرکز قوه قضاییه استوجود داشته باشد، مهم
)24: 1389سلیمی نمین، . (ها هراس بیشتري خواهند داشتوهسایر ق

هاي یک دستگاه قضایی سالمویژگی-3
یک دستگاه قضایی سالم که در آن قضات و دیگر فعاالن این بخش مورد حمایت قرار 

تدابیر الزم براي حفظ - الف: کندبینی میهیداتی را در خصوص موارد زیر پیشگیرند، تممی
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فرایندهاي عادالنه - حقوق، مزایا و شرایط کاري مناسب براي قضات، ج- باستقالل قضات،
استقالل قضایی یک . شفافیت- پذیري و پاسخگویی قضایی و هـمسئولیت- و مستقل انتصاب، د

اصل اساسی در دستگاه قضایی به شمار می رود؛ هر نوع تالش براي مقابله با فساد و یا افزایش 
در واقع، . پاسخگویی نباید به قیمت از دست رفتن استقالل قضایی باشدپذیري و میزان مسئولیت

افزایش میزان پاسخگویی و شفافیت تأثیرات مثبتی بر بیطرفی و عدالت قاضی دارد، مشروط بر 
استقالل قضات و اقداماتشان آنها را به یک نیروي قدرتمند . اینکه موارد احتیاط رعایت شود

. آوردمنحصر به فردي را نیز به وجود میهاي این خود چالشکند؛ اماضد فساد تبدیل می
باید بتوانند فعالیت هاي قضایی را زیر نظر داشته باشند و موارد فساد و » پاسخگویی«ساختارهاي 

جاللی فراهانی و (دیگر اقداماتی را که با امر قضا سنخیت ندارند شناسایی و رسیدگی کنند 
)165: 1387مند بگ نظر،بهره

سازوکارهاي پاسخگویی قضات و دستگاه قضایی-4
براي افزایش سالمت قضایی و دستیابی به رفاه عمومی به عنوان یکی از نتایج اصلی آن، 

استقالل قضات با . هاي مسئولیت و پاسخگویی در دستگاه قضایی معرفی شوندباید مکانیسم
عالوه بر . دم پاسخگویی نیستمسئولیت آنها همراه است و این استقالل به معنی مصونیت و ع

در این مسیر، شفافیت و پاسخگویی دستگاه قضایی . قضات، قوه قضاییه نیز باید پاسخگو باشد
:در محورهاي زیر قابل بحث است

پاسخگویی قانونی.  4- 1
ها و تصمیمات قضات را رهگیري و مبناي قانونی و توان قضاوتمی» پاسخگویی قانونی«با 

از قاضی درخواست نمود، بدین ترتیب میزان آراء صادره تحت نفوذ یا رشوه حقوقی آنها را
در این راستا دستگاه قضایی باید اطمینان حاصل کند که دالیل قاضی براي . کندکاهش پیدا می

.گیردتصمیمات قضایی ارائه و منتشر شده و در اختیار عموم قرار می

پاسخگویی اجرایی. 4- 2
ساختار . کند که رسیدگی هاي قضایی کامالً شفاف هستندتضمین می» پاسخگویی اجرایی«

و استانداردها باید بطور منظم ارزیابی و در جهت بهبود تغییر کنند و دستگاه قضایی باید 
بر این اساس باید ارجاع پرونده به . متناسب با استانداردهاي حرفه اي و اخالقی عمل نماید

بر اساس ضوابط و معیارهاي واضح و شفاف انجام شود و قضات از طریق یک سیستم بیطرف و 
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رویه دادرسی منجر به اطاله رسیدگی به پرونده نگردیده، قضات وقت کافی براي رسیدگی 
.داشته، تجدیدنظر نیز بدون تأخیر غیرضروري رسیدگی شود

پاسخگویی مالی. 4- 3
تضمین » خگویی مالیپاس«. دستگاه قضایی براي استفاده از منابع عمومی پاسخگو است

از . کند که دستگاه قضایی مسئولیت استفاده از منابع تخصیص یافته به خود را بر عهده داردمی
شود تا در ارتباط با میزان درآمد خود توضیحات الزم را ارائه کنند؛ قضات مکرراً خواسته می

.ارائه نمایندشود تا گزارش مالی خود را نیز در بعضی از کشورها از قضات خواسته می

شفافیت و منابع.  4- 4
ها، قوانین و مقررات و نحوة دسترسی عموم به اطالعات مربوط به دستگاه قضایی، پرونده

استخدام در دستگاه قضایی و نیز فرایندهاي انضباطی در دستگاه قضایی باعث افزایش شفافیت 
ها ارائه می ش کشیدن نا بهنجاريها شده و ابزار الزم را براي به چالو نیز راندمان این رویه

:با این هدف. نماید
.هر کسی باید در سطح قابل اعتمادي، به اطالعات دسترسی داشته باشد- 
.ها باید در سطح وسیعی منتشر شوداطالعات مرتبط با عملکرد دستگاه قضایی و دادگاه- 
قضایی و تصمیمات هاي قضات، وکال، دانشگاهیان و مردم به قوانین و مقررات، رویه- 

.ها دسترسی داشته و از هرگونه تغییر در قوانین آگاهی می یابنددادگاه

آموزش قضات، رویکردي در جهت استحکام آراء و افزایش پاسخگویی قضایی. 4- 5
بایست توسط یک نهاد یا شوراي قضایی آموزش قضات از وظایف قوه قضاییه است و می

هاي اولیه را یط استخدام یا پس از استخدام، قضات آموزشجهت کسب شرا. مستقل انجام شود
دارند و پس از انتصاب نیز تا پایان دوران تصدي خود تحت آموزش مستمر دریافت می

هایی را در ابتدا یا در ها، الزم است قضات مهارتبا هدف افزایش راندمان دادگاه. باشندمی
تجزیه و تحلیل : اند ازها عبارتهارتطول دوران تصدي خود کسب کنند، برخی از این م

ها و نیز حقوقی، ارائۀ دالیل الزم در تصمیمات قضایی، نگارش آراء و مدیریت پرونده
.هاي اخالق و اقدامات ضد فسادهاي دانش محور همچون کالسآموزش

تجدیدنظرخواهی و فرصت فساد-5
ممکن است است،محاکماشتباهآراءجبرانبرايمهمیروندکه ظاهراًتجدیدنظر در آراء
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براساسقضاتکهوقتیحتی1.آوردفراهمقضاییفسادبرايبیشتريهايفرصت
نتیجه«نباشد،فرایند تجدیدنظر در آراء شفافکهدرصورتیباشند،شدهانتخابساالريشایسته

الیمنابع مباحقذيطرفو»شودمیدادهرجوعبزرگترجیبباطرفنفعبهتجدیدنظر
مرحلهازبیشخودپروندهپیگیريبهقادراستنمودهارائهراخودقانونیشکایتکهمحدود

فساد 2007گزارش . (استتجدیدنظرخواهیفرآیندبودناثربیبه معناياینباشد ونمیاول
)2:جهانی

یرا تواند ابزاري براي تشخیص رفتار خالف قانون باشد، زتجدیدنظرخواهی از یک رأي می
نقض دائمی و همیشگی احکام صادره توسط یک قاضی خاص ممکن است داللت بر ارتشاء، 
یا حداقل درك سطحی از قانون و عدم دانش کافی قاضی باشد که این خأل از طریق انتشار 

.آراء به خوبی قابل کشف و بررسی است
ه مجاز است، هاي مطرح در اقدامات انضباطی این است که آیا قوه قضائییکی از پرسش

خود مسائل انضباطی و نظارتی بخش قضایی را انجام دهد؟ و آیا این روش منجر به این خطر 
هاي نخواهد شد که قوه قضاییه قضات همکار خود را مورد اغماض و تخفیف قرار دهد؟ طرح

یک که کداممختلفی براي تدابیر انضباطی در دستگاه قضایی و نیز توافق اندکی نیز در مورد این
هرگونه آیین دادرسی که بخواهد مورد استفاده . کند، وجود دارندها بهتر عمل میاز این طرح

قرار گیرد، باید طوري موازنه شود که از یک طرف استقالل قضایی را حفظ کند و از طرف 
اي مستلزم شفافیت چنین رویه. دیگر موجبات پاسخگویی و انضباط قضات را فراهم سازد

در کل ضمانت اجراي این امر به دو دسته تقسیم . ا اعتماد عموم را جلب کندخواهد بود ت
تواند قضات را براي خطاهاي قانونی از قبیل عدم حضور در یک نظام تأدیبی که می: شودمی

دادگاه، تأخیر در روند رسیدگی به پرونده یا تخلف کارکنان دادگاه مورد تنبیه، اخطار، جریمه 
. د و یک نظام برکناري و عزل قضات براي تخلفات شدید از قبیل فسادیا تعلیق قرار گیرن

)Cárdenas, and Chayer, 2007: 44-45(

جامعهتوسطگزارشوبررسیمشارکت،-6
یکی از عوامل سهیم در فساد قضایی که قطع نظر از نوع نظام حقوقی موجود، قابل عالج نیز 

هاي موجـود در اعمـال   کنند و با محدودیتهاي تجدیدنظر که آراء قطعی صادر میاین موضوع علی الخصوص در دادگاه.1
ر خصـوص اعتـراض   براي اطالعات بیشـتر د . کندو اصالح آراء خالف قانون و خالف شرع، اهمیت بیشتري پیدا می18ماده 

معضـل  «، )قاضی سابق دیوان عالی کشور، وکیـل دادگسـتري  (اخوت، محمدعلی، : به آراي قطعی خالف شرع، نگاه کنید به 
:به آدرس» بیان حق«، قابل دسترسی در سایت »آراي قطعی خالف شرع

http://bayanehagh.persianblog.ir/post/27
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رو الزم است براي آموزش مردم درباره ازاین. است» مسامحۀ اجتماعی در برابر فساد«هست، 
ها نسبت به معیارهایی هایی صورت گیرد تا آگاهی آنها تالشعملکرد شایسته قضات و دادگاه

دانشگاهیان و (در این راستا جوامع مدنی . که باید انتظار رعایتشان را داشته باشند افزایش یابد
در یک نظام قضایی کارآمد، دانشگاهیان و. باشندتوانند مؤثر نیز می) نهادهاي مردمسازمان

ها از تضعیف جامعه مدنی در دسترسی به اطالعات در حوزه قوه قضاییه محدودیت ندارند؛ آن
ها از طریق انتقاد بدخواهانه یا استقالل قوه قضاییه و قضات یا زیر سؤال بردن درستکاري آن

هاي عمومی مرتبط با دستگاه قضایی و آموزشکنند؛ در اندازه خودداري میازهواخواهی بیش
کنند؛ در خصوص موضوعات مرتبط با فساد قضایی از گویی شرکت میهاي پاسخمکانیسم

ها و موارد بروز فساد، اطاله عمدي و هاي احتمالی فساد نظیر پروندهطریق نظارت بر شاخص
تصمیمات قضایی به طراحی شده دادرسی و کیفیت تصمیمات، از طریق اظهارنظر در خصوص

.کنندها کمک میافزایش آگاهی

هاتحلیل آماري پرونده-7
ها، نحوه مدیریت و ارجاع تحلیل الگوهاي آماري به دست آمده از نحوه تشکیل پرونده

ها ممکن است به برقراري هنجارها یا اعتدال کمک و الگوهاي ها به قضات و نتایج آنآن
دارانه باشد را شناسایی راي فساد یا دیگر اقدامات جانبغیرعادي که ممکن است شاخصی ب

توان سوابق قضات خاصی را مورد چنین گیرد، میدرجایی که تخلفی مورد ظن قرار می. کند
)174-1387:175نظر، مند بگجاللی فراهانی و بهره. (هایی قرار دادتحلیل

نقش رسانه در مقابله با فساد) ب
به عنوان متغیرهاي دخیل در تفسیر فساد قضایی با فعالیت رسانهابل رابطه متقپس از بررسی 

زمینه مقابله تکالیف رسانه و حقوق آن دربه بررسی مبحث ، در این توسعه حقوقی یک جامعه
.با فساد در دستگاه قضایی می پردازیم

رسالت رسانه در تضمین عدالت-8
تردید هاست، بیناسایی آزادياگرچه قانون ابزاري براي تضمین و نیز اعالن و ش

شود که مردم، قانون در آنجا مطرح می. کندها را نیز مشخص میهاي مقید و حدود آنآزادي
و » باید«قانون صریحاً یا تلویحاً متضمن . نظر کنندهاي شخصی خود صرفباید از خواسته

یچ آزادي را نباید لذا قانونی که بگوید ه. است و این به معنی تحدید آزادي است» نباید«
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در این . وظیفه تعیین آزادي مشروع بر عهده قانون است. محدود کرد، متضمن تناقض است
اند یعنی تنها عدالت است که شایستگی و توانایی محدود » آزادي عادالنه«راستا برخی معتقد به 

ر به تسهیل تواند منجدر این میان رسانه می). 181-1388:186جاوید، (کردن آزادي را دارد 
هاي دسترسی به عدالت شده یا خود تبدیل به مافیایی گردد و به نام آزادي بیش از جنگ

.تواند، داراي معایب و منافعی باشدمتداول جهانی قربانی بگیرد؛ بنابراین انتشار آراي قضایی می
با فساد توانند نقش مؤثري در مبارزه ها میبا در نظر گرفتن جوانب احتیاطی فوق، رسانه

ها با سوءنیت موجب تضعیف اختیارات و بدین ترتیب خبرنگاران و رسانه. قضایی ایفا کنند
دهی حقوقی آموزش شوند؛ در مورد روش گزارشضات نمیزیرسؤال بردن تصمیمات ق

هاي ضد فساد منصفانه و دقیق باشد؛ و هاي قضایی و رویهها، فعالیتبینند تا گزارش پروندهمی
.دهندهاي انضباطی در مواردي که علنی باشد، گزارش میکایات و یا رویهدر خصوص ش

شناسایی رویۀ قضایی و لزوم انتشار آراء-9
ها ترغیب باید دادگاه. اي داردشرایط ایجاد رویۀ قضایی با عرف جمعی ارتباط گسترده

راي یکسان شدن ب. حل خاص حقوقی استفاده کنندشوند که در برابر مسئلۀ حقوقی معین از راه
هاست؛ چراکه تا زمانی که دادرسان و ها البته یکی از روشها، انتشار آراي آنرویۀ دادگاه

گاه نباید انتظار هاي دیوان عالی آگاه نشوند هیچوکالي دادگستري از روش کار هم و تصمیم
کشورهاي در ترین دالیل ناتوانی رویۀ قضایی دریکی از مهم. هاي ثابت و متقن را داشترویه

صورت خاص و به شکل کامل، در معرض نقد و ها بهحال توسعه این است که رأي دادگاه
گیرد و آراء از طرف هیچ مقامی ارزیابی ها و سایر حقوقدانان قرار نمیقضاوت همکاران آن

از سوي دیگر، در نظر گرفتن اقتضائات خاص افراد در یک جامعه، . شودحقوقی نمی-علمی
این . هاي حقوقی و قضایی جامعه حقوقدانان مورد توجه بیشتر قرار گیردسازد تا رویهالزم می

مثابه ابزارهاي مورد استناد و ارجاع، مدام مورد مداقه قرار گیرند تا مبادا سیالیت ناشی ها بهرویه
اسب با هاي نامتنمحابا منجر به اتخاذ روش و رویهاز آنان بر بدنه منضبط قضایی آسیب زده و بی

هاي مطلوب در این زمینه توجه به یکی از برنامه. جوهره عدالت و انصاف در جامعه گردد
گونه که گذشت یکی از ابزارها مناسب در این شفافیت الزم در آراي قضایی است و همان

.هاي عمومی و تخصصی استخصوص انتشار آراء صادره از مسیر رسانه

ديعدالت علنی و تضمین حقوق شهرون-10
از ترسوتبعیضبدونهمگانکهشوندتلقیعمومیتریبونیعنوانباید بهمطبوعات
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تأثیرامروزه.بیان دارندراخودمطالباتبتوانندوباشندداشتهدسترسیهاآنبهحکومت
همگانبراز قدرتسوءاستفادهازجلوگیريدر تضمین حقوق شهروندي وآزادمطبوعات

بهرسیدنراهدرمهمهايگامیکی ازعنوانبهآزادمطبوعاتویتتقلذاواستروشن
بههارسانهومطبوعاتکهکردتوجهمهمنکتهاینبهبایدالبته.آیدمیبشمارخوبحکمرانی

باید راهکارهايراستاایندرونشوندگرفتهبه کاربیگانگانسوءاستفادهبرايعنوان ابزاري
)24-1388:26آرایی، . (گرفتنظردرراهانهرسابرکنترلونظارتی

رغم تمامی جوانب احتیاط که در انتشار آراي قضایی باید رعایت شود، این ابزار مهم علی
ها و نشریات و رسانه، به طور عام و روزنامه. نباید از گردونه سازوکارهاي ضد فساد خارج شود

ترین ابزارهاي مبارزه با فساد در دنیا مجالت تخصصی به طور خاص، به عنوان یکی از موفق
. ها هستنددهد که قابل اعتمادترین نهادها براي مردم رسانهآمار نشان می. شوندمحسوب می

براي اینکه صداي ضعفا توسط مسئوالن، خاصه در قوه قضاییه، ) 1389شناس و نجف پور، حق(
.اند ایفا کندتوبا عملکردي صحیح بهترین نقش را می» رسانه«رسیده شود 

اعتقاد کلی بر این است که ایجاد امکان نظارت عمومی بهترین راه مطمئن در مقابله با 
ازآنجاکه افراد کمی ممکن است در جامعه وقت یا تمایل . سوءاستفاده از اختیارات قضات است

مطبوعات کند که به ایجاب می1»اصل عدالت علنی«داشته باشند که شخصاً در دادگاه حاضر شوند، 
ها یا نشریات تخصصی حقوقی اجازه داده شود به جاي مردم حاضر شده و ازآنچه در دادگاه

ها حق ها، به تشخیص قاضی، به آنبر اساس این اصل است که دادگاه. گذرد گزارش بگیردمی
ها،در ارتباط با پوششِ خبري دادگاه. دهنددسترسی به سوابق و مدارك موجود در دادگاه را می

عدالت «پاسداري کنند؛ بر اساس این اصل، » اصل عدالت علنی«بایست قویاً از قوانین محلی می
)Robertson QC, Geoffrey, 2007: 108(.»که رؤیت نشود، محقق نشده استمادامی

ریاست . آراء و همچنین دفاعیات طرفین باید بدون ذکر نام در معرض دید عموم قرار گیرد
ها را از طریق رسانه به مردم ارائه اي از عملکرد دادگاهست گزارش ساالنهبایقوه قضاییه می

توانند هاي حقوق بشري و نهادهاي مشارکت مدنی از جمله کانون وکال میسازمان. دهد
نگارانِ حامی منافع ملت را از قوانین نباید روزنامه. دار شودبررسی انتقادي فساد قضایی را عهده

)Robertson QC, Geoffrey, 2007: 113. (کنندادامه راه ناامید 

دموکراسی و دردسر قضات-11
توانند موجب اطاله می) دارانهاما کامالً شخصی و جانب(قضات به هزار و یک علت قانونی 

1. Principle of Open Justice



94تابستان، 47، شماره هفدهمپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه18

ها هیچ دستاویزي براي شکایت پیدا رسیدگی به یک پرونده شوند و در این حال مراجعین دادگاه
دهد حکم را یا سایر مشکالتی که در قوانین وجود دارد به قاضی اجازه میابهام، خأل. نخواهند کرد

تواند با استناد به یک قانون متهم را تبرئه دیگر میعبارتبه نفع هر طرف که بخواهد صادر کند، به
در همین شرایط است که قاضی . کند یا با استناد به قانون دیگر حکم به محکومیت وي صادر کند

جاست ه تخلفی از سوي او محرز شود، برخالف عدالت و حق رفتار کرده است و همینبدون اینک
در این مرحله است که وجدان بیدار مردم . که اثبات تخلف یا فساد قاضی دشوار خواهد بود

ها اوالً موجب ایجاد هراس در عدالتیرسانه با افشاي این بی. تواند ناظر بر اعمال قضات باشدمی
شود قاضی عالوه بر دقت در شود و سبب میمی) و کارمندان اداري متخلف(چنین قضات 

ثانیاً موجب . داري و دخالت دادن اغراض شخصی خودداري کندرسیدگی، از هرگونه جانب
ها از حقوق خود براي دسترسی به عدالت شده و هاي عموم مردم و مراجعین دادگاهافزایش آگاهی

تعلل در اجراي . هاي مکرر و کاهش اطاله دادرسی شودشکایتتواند مانعی براي ثبت خود می
ربط، کوتاهی در اجراي عدالت و تضییع حقوق قربانی است و احکام، ارسال پرونده به مراجع ذي

1.»عدالت به تأخیر افتاده عدالت انکار شده است«اند که چه خوب گفته

هاي رشوه توسط وکال، منشی. ر استبراي یک خبرنگار ناکارآزموده، یافتن سر نخ کار دشوا
دادگاه و پلیس در ازاي پیروزي موکل در پرونده مطروحه در دادگاه و یا برائت و یا آزادي به قید 

قضات، به خاطر تحصیل مزایا، ارتقاء یا با امید انتصاب شدن پس از . شودضمانت اخذ می
ها، این ناراستی. آرایندقوقی میبازنشستگی، احکام خالف حق خود را با استدالالت ساختگیِ ح

تنها توسط خبرنگارهاي مجرب که ضمن حضور در دادگاه، توانایی تشخیص نقاط مبهم احکام 
)Robertson QC, 2007: 109. (قضایی را دارا هستند، قابل کشف است

توانند با پیگیري شکایات مردمی و گزارش و نامه محرمانه به مسئولین در مرحلهها میرسانه
تنها پس از این مرحله و زمانی .اول جلوي بسیاري از موارد فساد را به صورت غیرعلنی بگیرند

که عوامل فساد کوتاه نیامدند و با زور و تهدید و ارعاب عمل متقابل کردند رسانه مورد فساد را 
ا پیگیري توان قبل از انتشار خبر آن رکند؛ باید از رسانه استفاده بهینه کرد، حتی میعلنی می

دار شود یا بدنه فساد محکم و باید بهنگام جلوي موارد فساد را گرفت پیش از اینکه ریشه. کرد
.تنومند گردد یا حتی بدعتی ایجاد شود

اعمال محدودیت در انتشار-12
تواند منجر به ایجاد فضاي یأس در هاي فساد در دستگاه قضایی مینحوه مواجهه با گزارش

1. Justice Delayed is Justice Denied
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صی متوجه فساد در دادگاهی شد و موردي از موارد فساد را کشف کرد، اگر شخ. جامعه شود
. العموم و نماینده مردم باید استقبال کرده و موضوع را پیگیري کندقوه قضاییه، به عنوان مدعی
گیري کرده و به طور منفعالنه بار اثبات را بر دوش آن ها جبههنباید در مقابل این گزارش

رجوع اگر در دادگاه خالفی دید و گزارش داد نباید از آن گزارش ارباب1.شخص قرار دهد
هاي خالف واقع نیست؛ چرا کسی بحث افترا و گزارش. راحتی گذشت و آن را نادیده گرفتبه

کند باید هزینه کند؟ در بسیاري از موارد واقعاً پیگیري فساد هیچ نفعی که فساد را کشف می
در جامع پیدا شوند و تالش کنند با گزارش دهی خود به اگر فعاالنی. براي این شخص ندارد

اگر کسانی که فساد را . ها تقدیر شودمسئوالن جامعه را به حالت سالمت برگردانند، باید از آن
. کنند به دادگاه کشیده شوند تا از خود دفاع کنند، این براي جامعه یأس آور استگزارش می

حق . اي یأس وارد کند و این یأس پایدار شودجامعهبزرگترین امید دشمن این است که در 
کند که افراد بتوانند بدون هیچ گونه عواقبی حقایق را در قالب کلمات یا آزادي بیان ایجاب می

اعمال بگنجانند و منظور از عواقب ترس و واهمه از تعقیب و بازخواست حکومت و دولت 
العموم به نمایندگی اضی مرتشی است، مدعیاگر توانستی با مدرك ثابت کنی فالن ق. باشدمی

از عامه مردم است که باید پیگیري کند، چرا باید از رسانه بخواهند ثابت کند رشوه در ازاي چه 
. قوه قضاییه باید تمایل براي پیگیري و احقاق حق را داشته باشد. کاري گرفته شده است

)24: 1389سلیمی نمین، (
در دادگاه و یا اداره پلیس، به دلیل ) نفوذي(رسانی منابع اطالعدر برخورد با فساد قضایی، 

جویانه اي همچون اخراج و کشف و افشاي اطالعات مربوط به موارد فساد، مورد اقدامات تالفی
رسانی هستند، از همین روي اینان منابع اساسی اطالع. محرومیت قرار گرفته یا حتی به قتل می رسند

)Robertson QC, 2007: 112. (باشندشناسایی و خاموش کردن آنان میحکومت هاي فاسد در پی
تواند افراد متخلف در النهایه، اگر به رسانه اجازه ورود داده شود، این نهاد قدرتمند می

ها را به حاشیه براند و به انزوا بکشاند؛ باید پذیرفت که گزارش از تخلف یک قاضی به دادگاه
.تکاري کل قوه قضاییه نیست و تخلف شخصی آن قاضی استمعنی زیر سؤال بردن درس

افشاگري براي عدالت همگانی-13
ها خود خالف حقوق بشر نیست؟ در بحث بر سر آن است که آیا انتشار جزئیات در دادگاه

اند و اتهامات علیه شخصی ثابت نشده، آیا اعالم عمومی آن، جایی که هنوز آراء قطعیت نیافته
هیئـت عمـومی دیـوان عـالی     1/11/1363مورخ 52با توجه به عمومی بودن جنبه فساد، با توجه به رأي وحدت رویه شماره .1

اقامه دعـوي کـرده یـا نکـرده باشـند     کند اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و ایجاب می... «کشور، 
»…تکبین آن را تعقیب و به کیفر برسانددادستان خود مر
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را به چالش » اصل عدالت علنی«؟ در محاکم برخی کشورها، مالحظات خاصیعدالتی نیستبی
هاست کشند، برخی از این مالحظات که مانعی از دسترسی رسانه به اطالعات دادگاهمی

1:اند ازعبارت

اصل پیش از موعد بودن درخواست؛ بدین معنی که مدارك و شواهد مادام که هنوز - 
بل دسترسی توسط رسانه نخواهند بود؛اند، قابررسی و تأیید نشده

ا بتوان در دادگاه علنی و قبل از اینکه موضوع ر» محاکمه توسط رسانه«اصل -
بر اساس این اصل تلویزیون و روزنامه ممکن . هاي عمومی مورد رسیدگی قرار داددادرسی

نظر است پیش از صدور حکم یا حتی پس از آن، موجب تلقی مجرمیت یا برائت افراد در
عموم گردند؛

احتمال سوءاستفاده از مدارکی که هنوز صحت آنها مورد تأیید قرار نگرفته، بدون امکان - 
؛»اعاده حیثیت«

دهی گمراه کننده؛خطر گزارش- 
.ضرورت حمایت از رازداري تجاري- 

راي توان این ابزار مفید را بها، میاما با وجود موارد فوق، آیا به صرف تخلف برخی رسانه
مبارزه با فساد غیر فعال کرد؟ مردم ممکن است به دالیل متعدد از جمله ناآگاهی از حقوق خود 
یا ترس از انتقام توسط قاضی، در آن پرونده، از او شکایت نکنند، بنابراین معموالً آمار صحیحی 

با هدف توانند شود، اما نشریات حقوقی میربط گزارش نمیاز موارد فساد قضات به مراجع ذي
ربط انجام این رسالت به میان توده هاي مردم بروند؛ همان تخلفاتی را که مردم به مراجع ذي

دهند؛ نباید به صرف اینکه دهند با اطمینان به گزارشگران می گویند و اطالعات میگزارش نمی
غیرفعال دهند، این ابزار مناسب را هاي خالف واقع میبرخی افراد با نیات و غرض ورزي گزارش

کنند، همچون چاقوي انسانی افشاگري می- نشریات غیر حزبی که با معیارهاي اسالمی. کنیم
.آوردجراحی هستند که دمل را بیرون می

بنابراین در صورت امکان، رسیدگی هاي قضایی باید به صورت علنی برگزار شود، آن هم نزد 
ها، نشریات تخصصی حقوقی، جامعه مرجعی که عالوه بر طرف هاي ذي نفع، نمایندگان رسانه

هایی مانند رسانی عمومی راجع به موضوعاطالع. مدنی و دانشگاهیان نیز حضور داشته باشند
ها و نتایج دعاوي از اهمیت باالیی برخوردار است و کارآمدي، سالمت و انصاف در رسیدگی

یا ایجاد اخالل در 2»دادگاهاخالل در محضر «نباید به موجب قانون و دستور قضایی یا به بهانه 
1. See “Media access to court records and exhibits”, Judicial Commission of New South
Wales, accessed online: http://www.judcom.nsw.gov.au/publications/ benchbks/ civil/
media_access.html
2. Contempt of court
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ها یا اعمال محدودیت بر راه ندادن رسانه. رسیدگی قضایی به طور ناشایست محدود شوند
. ها تردیدي نیستها فقط باید به مسائلی مربوط شود که در توجیه پذیر بودن آنرسانی آناطالع

توان به رار دارند، میبراي مثال، به منظور حمایت از کودکان و شاکیانی که در معرض خطر ق
ها شرکت و وقایع و نتایج پرونده را منعکس کنند، با این شرط که ها اجازه داد در رسیدگیرسانه

رازداري تجاري و امکان از دست رفتن مزایاي . از معرفی نام اشخاص درگیر خودداري نمایند
وا و وکالي مدافع نباید با اقامه کنندگان دع. تواند مانعی براي دسترسی رسانه باشندرقابتی می

جاللی . (قضات ارتباط داشته باشند، مگر اینکه نمایندگان تمامی طرف ها حضور داشته باشند
)1387:171نظر، مند بگفراهانی و بهره

آزادي بیان، شفافیت و مبارزه با فساد قضایی-14
دي و چه در قلمرو از نظر اسالم، ابراز و بیان واقعیات مفید به حال بشر چه در قلمرو ما

ها را در نمعنوي نه تنها آزاد است بلکه کسی که اطالعی از حقایق داشته باشد و قدرت بیان آ
حال ساکت بماند و مردم را از دریافت آن حقایق محروم کند مسئول اینخود احساس کند و با

نظر بر پایه منطق و اسالم دین عقل و اندیشه است و به همین دلیل همواره از بحث و تبادل. است
آزادي بیان در . عقل استقبال کرده و هرگونه نقد و نظر مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته است

حکومت اسالمی از حقوق اساسی مردم است، در فرهنگ اسالمی انتقاد از حکومت و بیان 
توجه به شود؛ زیرا بانظرهاي اصالحی و راهگشا هم حق مردم و هم وظیفه شرعی آنان تلقی می

قلمرو گسترده اصل امر به معروف و نهی از منکر هرکس وظیفه دارد در حد توان خود دیگران 
. را به کار نیک فرمان دهد و از اموري که برخالف مصلحت دین و جامعه است باز دارد

)1384:157شریعتی، (
ضایی طوري اگر به دالیل مختلف دولت در برابر مقوله فساد قضات و کارمندان دستگاه ق

گیري کند که هر نوع گزارشی از فساد به معناي زیرسؤال بردن نظام قلمداد شود، این امر جبهه
اي رادیو و تلویزیون و تعطیلی عملکرد این نهاد در منجر به ایجاد محدودیت در کارکرد رسانه

.رسانی از موارد فساد خواهد شداطالع

شوداالصول به رسانه اجازه حضور در دادگاه داده میمواردي که در آن علی-15
تواند از بایست محرمانه بماند، میاگر قاضی تشخیص دهد که مدارك یا بخشی از آنها می

تواند دستور دهد بخشی از مدارك، اظهارات قاضی می. صدور اجازه دسترسی خودداري کند
رم آور، بی فایده، ایذایی، نامربوط یا اجحاف آمیز است از شهود و لوایحی که حاوي مطالب ش
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رسانه با ذکر دالیل باید بتواند از دادگاه اجازه . پرونده خارج و مابقی در اختیار رسانه قرار گیرد
اجازه دسترسی معموالً در این موارد به رسانه . دسترسی به مدارك و اطالعات را کسب کند

1:شودداده می

مختومه، به استثناي موارد محرمانه؛هايپرونده- 
اند؛مدارکی که اظهارات یا اقدامات انجام شده در دادگاه علنی را ضبط کرده- 
.اطالعاتی که در یک دادگاه علنی قابل شنیدن یا دیدن باشد- 

ها اي، رسانه تقاضاي دسترسی به دو استشهادیه را داشته باشد که یکی از آناگر در پرونده
تواند منوط به امحاء نام شهود احتمالی داده اه علنی استماع نشده است، دسترسی میدر دادگ

تواند دلیلی براي امکان دسترسی به صدور رأي مغرضانه به نفع یکی از طرفین نیز می.شود
این دسترسی ممکن است پس از پاك کردن یک سري . اطالعات پرونده توسط رسانه شود

دسترسی به مدارك و . ر شود که ارزش استناد هم نداشته باشنداطالعات محرمانه اي برقرا
2.صورتجلسه دادگاه و نیز اموال طرفین نیز ممکن است داده شود

اي به دادرسی عادالنه وارد و از قبل منتشر شده باشد و لطمهاگر موضوع جنبه عمومی داشته
.نکند، قابل دسترسی توسط رسانه است

نقد آراءکیفیت-16
ینکه نقش کارساز رسانه در مقابله با فساد قضایی مورد تأیید سیاسی و قانونی پس از ا

رسد که نحوه استفاده صحیح و مسئوالن قرار گرفت و بسترهاي الزم فراهم شد، زمان آن می
ها، مجالت و نشریات تجاري تلویزیون، رادیو، روزنامه. مناسب از این ابزار آموزش داده شود

براي مبارزه با فساد در دستگاه قضایی . کننددادن به افکار عمومی ایفا مینقشی حیاتی در جهت 
و استفاده صحیح و مناسب از ابزار رسانه بدین منظور، ضروري است درك صحیحی از 

هاي جمعی داشته و براي جلب حمایت عمومی و افزایش آگاهی مردم نسبت به این امر رسانه
هاي الزم شامل دستورالعمل و با این هدف، آموزش. ردخطیر بتوان آن را خالقانه به کار ب

.هاي پذیرفته شده باید ارائه شودتکنیک

اي فساد قضایی در ایران و جهاننحوه پوشش رسانه: دومبخش
عملکرد قضایی اعم از مفید یا منفی باید به آگاهی عمومی برسد اما علل مختلفی این فرایند 
1. “Media Access to Court Records and Exhibits”, Judicial Commission of New South
Wales, accessed online: http://www.judcom.nsw.gov.au/publications/benchbks/civil/
media_access.html
2. Ibid
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. دهدسود عموم و حقوق عمومی است تحت شعاع قرار میشفافیت حقوقی را که در اصل به
.اي دیده استبخش حاضر این مهم را در یک قالب مقایسه

المللرسانه در آیینه بین) الف
میثاق حقوق مدنی و 19به موجب ماده . الملل اصل بر آزادي بیان استدر حقوق بین

اشاعهوتحصیلوتفحصيآزادشاملحقاین.داردبیانآزاديحقکسهر«سیاسی، 
یاچاپیانوشتهصورتبهیاشفاهاًخواهتوجه به محدودیتبدونقبیلهرازافکارواطالعات

به موجب همین ماده، چنین حقی » .استخودانتخاببهدیگروسیلههربهیاهنريصورتبه
اي اموري مانند شود که در قانون تصریح شده و برهایی میتنها در صورتی تابع محدودیت

حقوق و حیثیت دیگران، یا حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سالمت یا اخالق عمومی ضرورت 
توان ازآنجاکه آزادي بیان در راستاي تأمین منافع عمومی است، تنها در صورتی می. داشته باشد

و یا نظر کرد که همین منافع در جهت دیگري، مثالً براي تضمین محاکمۀ منصفانهاز آن صرف
درهرحال، این استثنائات باید به صورت مضیق . حفظ حریم خصوصی شهروندان استقرار یابند

.تفسیر شود
گذارند تا اعالمیه جهانی و معاهدات حقوق بشري مرتبط، رسانه را آزاد می19ماده 

فشاي ها را مکلف به ااین اسناد دولت. برانگیز دولت و نهادها را به چالش بکشنداقدامات سؤال
ها لو دهند منابع خبري آنکنند که ترجیح مینگارانی میاطالعات الزم و حمایت از روزنامه

امروزه . استفاده مناسب و نه رد فوري، از اطالعات و اخبار اینترنتی امري ضروري است. نرود
.شودها ظاهر میسایتاتهامات فساد، در ابتدا بر روي وب

قضایی جمهوري اسالمی ایرانعملکرد رسانه در دستگاه ) ب
وهاتشکلکشور،نخبگاننمایندگان مردم،ها،رسانهاخیر،هايسالطیدر ایران، در

ترویجضمننموده،دنبالطورجديرا بهفسادبامبارزهاجتماعی، موضوعمختلفجریانات
بهموظفرامسئولمراجعفساد،مواردرسانیاطالعوجامعهسطحدرفسادبامبارزهفرهنگ

ها را به عنوان یک ابزار قوانین متعددي در ایران رسانه. اندکردهزمینهایندرپاسخگوییواقدام
.کنندمفید در جهت دستیابی به عدالت پشتیبانی می

قانون اساسی جمهوري اسالمی، تمامی محاکمات باید 165به عنوان نمونه، بر اساس اصل 
اد بالمانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن علنی برگزار شود و حضور افر

منافی مصلحت نظام، عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوي خصوصی طرفین دعوا 
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ها حال، این اصل از قانون اساسی در بسیاري از دادگاهبااین. تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد
در حقیقت خودداري قضات .زننداي آن سر باز میشود و قضات از اجربه دالیلی اجرایی نمی

.شودها میاز برگزاري دادگاه علنی موجب انزواي قانون در دادگاه
جویانه قضات در فرایند رسیدگی جرئت گاهی اوقات مردم از ترس اقدامات تالفی

خود و سوءاستفاده قاضی از اختیارات. ربط گزارش دهندکنند موارد فساد را به مراجع ذينمی
حمایت مافوق از قاضی متخلف نیز از مواردي است که در آن طرح شکایت علیه قاضی 

شکایت از قاضی در حال رسیدگی به پرونده معموالً به نفع شاکی . کندمشکلی را حل نمی
نیست؛ سکوت در برابر او نیز منجر به فساد در آن پرونده به طور خاص و در کل دستگاه 

در این میان، . بر استشکایت در دادسراي انتظامی قضات نیز زمان. شودیقضایی به طور عام م
هاي موردي را تواند در میان توده مردم رفته و حداقل نارضایتی کلی مردم و گزارشرسانه می
کشور ایران با در نظر گرفتن قله قدرت قضایی، نسبتاً داراي رأس قابل اعتماد و . علنی کند

یی هم نشان از آن دارد که در عموم کشورها، فساد در قوه قضاییه تجربه قضا. سالمی است
رانت اطالعاتی و نسبتاً با قدرت . بلکه در سطح میانی است. اغلب در سطح مقامات عالی نیست

نفسه فساد آفرین باشد لذا نباید یک کارمند جزء یا میانی اجازه و موقعیت تواند فیقضایی می
از . شوداگر رأس سالم باشد اما بدنه دستگاه فاسد، عدالت محقق نمیاین را داشته باشد طبیعتاً

نوعی نسبت قدرت، قانون اساسی تالش دارد تا به142و اصل 43روست که بر طبق اصل این
. هاي فسادانگیز و پیوند نامشروع آنان بر حذر داردثروت و قضاوت را شفاف کرده و از آسیب

.خصوص خود ناظر و ضامن تلقی شده استجالب آنکه قوه قضاییه در این 
ها، با پذیرش مشروط این امر، با تصویب توان به جاي ممنوعیت حضور رسانه در دادگاهمی

قوانینی هرگونه سوءاستفاده از اطالعات را چه در هنگام تحقیق و ذخیره کردن اطالعات و چه در 
اسالم است، اگر جرمی صورت گونه که توصیهدرهرحال، همان. هنگام منتقل کردن آن گرفت

هاي خود را در قوه قضاییه باید برنامه. پذیرد باید مجرم را به مردم نشان داد تا مایه عبرت شود
گونه مشکالت بوده است و شاید صدها سال این جامعه درگیر این. جهت آزادي بیان اعالم کند

ز نظر نقش نظارتی رسانه در ا. ها تغییراتی ایجاد شودزمان آن باشد که با تعیین چارچوب
هاي فساد در دستگاه قضایی نیز دستورالعمل الزم یا دستور مستقیم از مسئولین سازي پروندهشفاف

سازي در این زمینه، موجب ضررهاي بلندپایه دستگاه قضایی الزم است و عدم امکان شفاف
تواند جبران توجیهی نمیهاي نظارتی، با هیچ کارکرد ضعیف دستگاه. ناپذیري خواهد شدجبران

نمایی نباید دستاویزي براي غیرفعال کردن رسانه بزرگ. کننده حقوق تضییع شده ملت ایران باشد
دادگاه . باید مشخص شود» بندي نشدهاطالعات طبقه«مسیر رسیدن به . در مبارزه با فساد شود
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.محاکمه قضات متخلف پخش شود تا حساب کار دست دیگران بیاید
ها در تضمین ها نیز به نقش رسانهنامهبر قانون اساسی، قوانین مجلس و برخی آیینعالوه 

، موادي 1392به عنوان نمونه، در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب . حقوق ملت اشاره دارند
:اند ازاند که عبارتبه نقش رسانه در دستگاه قضایی پرداخته

وط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات انتشار تصویر و سایر مشخصات مرب-96ماده 
ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که مقدماتی توسط رسانه

تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات 
:مربوط به هویت آنان مجاز است

ماده ) ت(و ) پ(، )ب(، )الف(مدي موضوع بندهاي متهمان به ارتکاب جرائم ع-الف
این قانون که متواري بوده و دالیل کافی براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از ) 302(

طریق دیگري امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، 
.شودنگاري آنان منتشر میریق چهرهتصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از ط

متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی -ب
دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه اند و تصویر آنان براي آگاهی بزهنزد بازپرس اقرار کرده

.شوددعواي خصوصی توسط آنان، منتشر می
رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و انتشار جریان - 353ماده 

بیان مفاد . ها مجاز استمتهم و هویت فردي یا موقعیت اداري و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه
تخلف از . پذیر است- علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکانحکم قطعی و مشخصات محکوم

.مفاد این ماده در حکم افتراء است
انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان - 2بصره ت... 

دار شدن وجدان جمعی و که به عللی از قبیل خدشهمشخصات شاکی و متهم است، درصورتی
یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس 

.پذیر استقوه قضائیه امکان
محاکمات دادگاه کیفري یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، - 400ده ما

ها نیز منوط به اجازه دادگاه ها ممنوع و استفاده از آنانتشار آن. شودضبط تصویري نیز می
.است

تواند حداکثر ظرف شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، می- 512ماده 
از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم شش ماه از تاریخ ابالغ رأي، 

.هاي کثیراالنتشار منتشر شودبرائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه
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انتشار 6نیز یکی از مجازات تعزیري درجه 1392به موجب قانون مجازات اسالمی مصوب 
این قانون درباره اشخاص حقوقی نیز قابل 20هاست که به موجب مادهحکم قطعی در رسانه

این قانون، حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب 36همچنین به موجب ماده . اعمال است
برداري بیش از یک میلیارد االرض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کالهحد محاربه و افساد فی

امنیت نباشد در یکی از که موجب اخالل در نظم یا ریال درصورتی) 1,000,000,000(
به موجب تبصره این ماده نیز، انتشار حکم . شودهاي محلی در یک نوبت منتشر میروزنامه

محکومیت قطعی در جرائم مندرج در این ماده که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک 
کی از ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا ی) 1,000,000,000(میلیارد 
.شودهاي کثیراالنتشار منتشر میروزنامه
الیحه توانمندسازي و تدوین«نیز » برنامه ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد«در 

، پیش بینی »فسادبامبارزهوپیشگیريزمینۀدرمطبوعاتوغیردولتیهايحمایت از سازمان
صد و سی و هشتم به استناد اصل یک20/12/1382هیئت وزیران در جلسه مورخ . شده است

را به تصویب » برنامه ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد«قانون اساسی جمهوري اسالمی 
ها و افزایش پاسخگویی و بهبود فرهنگ عمومی و سازي انجام امور و فعالیتشفاف. نمود

منظور پیشگیري از بروز فساد در به. باشندتقویت نظارت مردمی از اهداف اصلی این برنامه می
ها و ارتقاء هاي وابسته به آنهاي دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمانها، سازمانکلیه دستگاه

هاي مشمول این برنامه موظف شدند لوایح سالمت در نظام اداري و اجرایی کشور، کلیه دستگاه
م و ظرف یک سال پس از ابالغ این مورد نظر ذیل را براي تسري، اصالح یا اطالق قوانین انجا

اي است در این الیحه که بر عهده یکی از این موارد وظیفه. برنامه به هیئت وزیران ارائه نمایند
همچنین ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد با . وزارت دادگستري قرار داده شد

اي عضو ستاد، موظف شدن الیحه هریزي کشور و دستگاههمکاري سازمان مدیریت و برنامه
سازي حیطه وظایف، اختیارات و نحوه شفاف. ضد فساد خود را ظرف یک سال ارائه دهند

هاي همگانی در هاي اجرایی با تأکید بر توسعه آگاهیانجام امور و فعالیت واحدها و دستگاه
ز موارد مندرج ها نیز اخصوص حقوق، وظایف و تکالیف مربوط به کارکنان واحدها و دستگاه

بهبود و افزایش پاسخگویی در قبال تصمیمات و اقدامات مربوط و افزایش . در این الیحه است
هاي مردم ها و ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابیآگاهی عمومی نسبت به عملکرد دستگاه

ران؛ هاي جمعی از جمله سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایها با همکاري رسانهاز آن
ها، تسهیالت، اقدامات، اند بررسیهاي کشور و فرهنگ و ارشاد اسالمی موظفوزارتخانه
هاي هاي الزم را در خصوص توانمندسازي و حمایت از سازمانها و هماهنگیهمکاري
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غیردولتی و مطبوعات در زمینۀ پیشگیري و مبارزه با فساد را با رعایت مصالح نظام و در 
.قررات مربوط معمول دارندچارچوب قوانین و م

نیز قوه ) 1390ـ 1394(ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران به موجب قانون برنامه پنج
قضائیه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی 

دعوا معلوم و که در این سامانه حداقل علت تجدید وقت رسیدگی براي اصحابنحوينماید به
ها با در نظر داشتن اوقات فوري خارج از نوبت قابل دسترسی باشد و وقت رسیدگی به پرونده

.طور خودکار تعیین شودبه
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن 

31/5/1388و در تاریخ ماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت مجلس شوراي اسالمی تصویب 
تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، در تاریخ از سوي مجمع

این قانون، 5به موجب تبصره ماده . مجلس شوراي اسالمی واصل گردید4/11/1388مورخ 
اطالعاتی که متضمن حق و تکلیف براي مردم است باید عالوه بر موارد قانونی موجود از «

بر این اساس، مطابق . »هاي همگانی به آگاهی مردم برسدانتشار و اعالن عمومی و رسانهطریق
این قانون، مؤسسات عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطالعات در 8ماده 
تواند حداکثر بیش از ترین زمان ممکن پاسخ دهند و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمیسریع

فصل سوم این قانون، تحت عنوان ترویج شفافیت را . یافت درخواست باشدده روز از زمان در
قانون فوق به 10توان به ضرورت انتشار عملکرد ساالنه قوه قضاییه تعمیم داد که در ماده می

ر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردي که اطالعات داراي ه«: شرح زیر آمده است
کم به طور ساالنه اطالعات مومی و حقوق شهروندي دستبندي است، در راستاي نفع عطبقه

االمکان اي و حتیخود را با استفاده از امکانات رایانه) بیالن(عمومی شامل عملکرد و ترازنامه 
که در بند ج از ماده فوق آمده باید چناندر این میان آن. »منتشر سازد... در یک کتاب راهنما

مشخص شود که با » از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسهساز و کارهاي شکایت شهروندان «
در اعتراض به آراء خالف شرع، این موضوع 18هاي موجود در اعمال ماده توجه به محدودیت

.قابل بررسی است
بندي اسرار دولتی و نیز ممنوعیت انتشار اطالعات شخصی، اوالً، مطابق در خصوص طبقه

بندي به که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقهمصوبه و تصمیمی «قانون فوق 11ماده 
توانند آراي ها میثانیاً، دادگاه.»ها الزامی خواهد بودعنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن

قضایی را با حذف اسامی طرفین و رعایت مصالح مربوطه در اختیار منابع متقاضی قرار دهند؛ و 
لیف عمومی پیدا کرده و قابلیت حفظ به عنوان اسناد در اینجاست که انتشار آراء جنبه تک
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تنها زمانی که درخواست انتشار آرا باید رد شود، وقتی است که . کندمحرمانه را پیدا نمی
در زمره اطالعاتی «این قانون 14اطالعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا طبق ماده 

.»صیل شده استباشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تح
فصل پنجم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مربوط به کمیسیون انتشار و دسترسی 

به منظور حمایت از آزادي «قانون مذکور، 18بدین ترتیب، به موجب ماده . آزاد به اطالعات است
اطالعات و دسترسی همگانی به اطالعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که 

رسانی، نظارت کلی هاي اجرائی الزم در عرصه اطالعدهند، تدوین برنامهخدمات عمومی ارائه می
بر حسن اجرا، رفع اختالف در چگونگی ارائه اطالعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت 

سازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات رویه، فرهنگ
باید هرساله گزارشی درباره رعایت این «این کمیسیون . »شودجمهور تشکیل میبه دستور رئیس

هاي خود را به مجلس شوراي اسالمی و قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیت
ممانعت از دسترسی به اطالعات برخالف مقررات «، 22بر اساس ماده . »جمهور تقدیم کندرئیس

صدریال تا یک) 300,000(سیصد هزار بوده و مرتکب به پرداخت جزاء نقدي ازجرم» این قانون
.ریال محکوم خواهد شد) 100,000,000(میلیون

راهکارهاي پیشنهادي: بخش سوم
با توجه به موارد مذکور، ضروري است راهکارهایی براي انتشار آراي قضایی در نظر گرفته 

که از طریق دیوان –ت اینترنتی تحت نظارت قوه قضاییه توان یک سایبراي این منظور می. شود
ایجاد و همه شعب –تأثیرگذار باشد » وحدت رویه«تواند در ایجاد عالی کشور نیز می

که هر شعبه بدوي در نحويهاي کشور ملزم به همکاري با این سایت شوند، بهدادگاه
از آراء خود را جهت انتشار در اختیار ها و دیوان عدالت اداري، هر ماه تعداد معینی دادگستري

هاي کیفري هاي تجدیدنظر استان، دادگاهطور تمامی آراء دادگاههمین. دادستان کل قرار دهد
استان و شعب و هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز آراء شعب تجدیدنظر و هیئت عمومی 

شر و بدون محدودیت در دیوان عدالت اداري، پس از حذف اسامی طرفین، از این طریق منت
مندان قرار گیرد تا استادان و دانشجویان حقوق، اوالً به عنوان بخشی از تحقیقات اختیار عالقه

ها از طریق ها استفاده کنند و ثانیاً با نقد و بررسی آنخود در راه گسترش علمی حقوق از آن
همچنین، . یح قانون کمک کنندها را در تفسیر و اجراي صحیادداشت، مقاله و سخنرانی، دادگاه

اي منتشر و وظیفه خود ضروري است، براي نقد آراي قضایی کشور توسط حقوقدانان، ماهنامه
به طور کل، به منظور افزایش شفافیت قضایی جهت دستیابی به عدالت به عنوان . را ایفا کند
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:شودیکی از حقوق بنیادین بشر، راهکارهاي زیر پیشنهاد می
.نظارتی در قوه قضاییه تقویت شودابزارهاي*
.تدابیر الزم براي حفظ استقالل قضات اتخاذ گردد*
در دستگاه قضایی تعریف ) قانونی، اجرایی و مالی(هاي مسئولیت و پاسخگویی مکانیسم*
.شود

.مشخص شود» اطالعات غیرمحرمانه«مسیر رسیدن به *
در برابر عموم مردم تقویت و پذیري و پاسخگویی قوه قضاییه و دادگستريمسئولیت*

.ها در سطح وسیعی منتشر شوداطالعات مرتبط با عملکرد دستگاه قضایی و دادگاه
با هدف ایجاد هراس نسبت به صدور تصمیمات قضایی غیرمستدل، آراي قضایی تحلیل و *

.ها منتشر شودنتایج آن
.هاي مدیریت پرونده دیجیتالی شودسیستم*
.براي اعتراض به آراي قطعی خالف قانون تعریف شوندهاي شفافیمکانیسم*
ها تبدیل به فرصت بیشتري براي فساد با نظارت بر روند تجدیدنظرخواهی، این دادگاه*
.نشوند
.هاي مشارکت، بررسی و گزارش فساد توسط جامعه تقویت شودمکانیسم*
.سهیل گرددتدانشگاهیان و جامعه مدنی به اطالعات حوزه قوه قضاییه دسترسی *
هارسانهدرنهوحقوقیتخصصیمجالتسطحخود درنظراتارائهبهنسبتدانشگاهیان*

.شوندتشویق

ها، نشریات تخصصی هاي قضایی، با حضور نمایندگان رسانهدر صورت امکان، رسیدگی*
.حقوقی، جامعه مدنی و دانشگاهیان، به صورت علنی برگزار شود

ها از الل قوه قضاییه و قضات یا زیر سؤال بردن درستکاري آنانتقادات از تضعیف استق*
.ازاندازه خودداري کنندطریق انتقاد بدخواهانه یا هواخواهی بیش

ها در مورد روش گزارش دهی به منظور کارکرد مناسب در مبارزه با فساد قضایی، رسانه*
هاي ضد فساد منصفانه و ویههاي قضایی و رها، فعالیتحقوقی آموزش ببینند تا گزارش پرونده

.دقیق باشد
هاي مذکور در اصل عدالت علنی اجرا و امکان نظارت عمومی بر دستگاه قضایی از روش*

.این نوشتار فراهم شود
.ها باشندمطبوعات و نشریات تخصصی حقوقی مجاز به حضور در دادگاه*
ع عمومی را از ادامه راه ناامید نگارانِ حامی مناف، روزنامهو مجازاتهاقوانین دست و پاگیر*
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.نسازند
ها و به دلیل اعتماد مردم در گزارش به رسانه، امکان پیگیري شکایات مردمی به رسانه*

.تعامل رسانه و دستگاه قضایی فراهم شود
.منابع اطالعات رسانی و خبري مردمی از امنیت کافی برخوردار باشند*
اند، قابل دسترسی توسط رسانه و تأیید نشدهمدارك و شواهد مادام که هنوز بررسی *
.نباشند
.دهی گمراه کننده و مغرضانه مدنظر قرار بگیردخطر گزارش*

نتیجه-17
حال، اعضاي بااین. قوه قضاییه ضامن سالمت و توسعه عدالت و امنیت در جامعه است

پناه به منبعی یتواند خود بجاي ملجأ مردم باي میدستگاه قضا و خانواده حقوق در هر جامعه
طبیعتاً مستعدترین بخش براي فساد خود قوه قضائیه . براي چپاول و سلب اعتماد آنان بدل گردد

اي از اسرار است که مسئولیت عدالت ورزي را بر عهده دارد و براي این منظور مجموعه
ر نهاد قضا از این منظ. محرمانه شهروندان و اطالعات مخفیانه مسئوالن را در دستان خویش دارد

در هر جامعه بیش از سایر نهادها باید داراي شفافیت و قاطعیت باشد تا پناهگاه اعتماد همگان 
هاي جدید آموزش، ابزارهاي نوین توسعه قضایی، نظارت رو با تمرکز بر روشازاین. گیردقرار

ان مستمر و درونی بر اعضاي دستگاه قضا، تعیین مجازات مضاعف براي متخلفین و مفسد
قضایی، عمومی و همگانی ساختن مراحل نظارت، پیگیري، دادرسی و مجازات از طرق 

رسد در به نظر می. تبدیل کرددشمن فساد را بهتوان در عمل دستگاه قضاهاي عمومی میرسانه
کشور . این راه قوه قضاییه باید موضع خود را در جهت انتشار آزاد آراي قضایی مشخص کند

که بخشی از آن در وظایف و (ررات متعددي در زمینۀ شفافیت قضایی دارد ما قوانین و مق
قوه قضاییه باید در خصوص . تعریف شده است) قضائیهرسانی قوهاختیارات شوراي اطالع

ها اغلب به دلیل انعکاسِ گرچه نشریات و رسانه. اجراي این قوانین گزارش منظم ارائه دهد
گیرند، اما با فراهم کردن آموزش حقوقی د انتقاد قرار میهاي حقوقی، موراحساسیِ پرونده

الزم در این زمینه، با هدف افزایش مهارت در کشف نقایص نظام حقوقی و یا وقایع مربوط به 
باوجوداین، بدون اعطاي حق . توان این نقیصه را برطرف کردتردید میارتشاء و فساد، بی

نتشار مطالب مرتبط با آن، این آموزش حقوقی نیز، هاي حقوقی و ادسترسی به اطالعات پرونده
در ارتباط با پوششِ خبري . ثمر بوده و کارکرد نظارتی رسانه را تقلیل خواهد دادعمالً بی

پاسداري کنند؛ بر اساس این اصل، » اصل عدالت علنی«بایست، با قدرت از ها، قوانین میدادگاه
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فراموش نکنیم که خطاها، بهاي سختی در . »ستکه رؤیت نشود، محقق نشده اعدالت مادامی«
آنگونه که در این .شوددستگاه قضاست که منجر به سقوط نابهنگام پرواز آرمانی عدالت می
توان با تبدیل تهدیدها میمقاله بیان شد، با استفاده بهینه از کارکردهاي رسانه در دستگاه قضایی 

در عدالت استقرارنهایت ی نظام قضایی و درها در خوداصالحها از افزایش ظرفیتبه فرصت
.جامعه حمایت کرد

سرانجام باید پذیرفت که در کشور ما آزادي بیان و رسانه سابقه طوالنی ندارد پس باید 
با ) رسانه(زمانی بگذرد تا دولت و مردم بیاموزند که به حقوق هم احترام بگذارند و نه مردم 

و وحدت کشور را به خطر اندازند و نه دولت این حق سوءاستفاده از آزادي بیان تمامیت 
.را نقض نماید) رسانه(اساسی مردم 
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