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مقدمه
منصفههیأتمشارکتلزومبرایراناسالمیجمهورياساسیقانون168اصلالزامیحکم

مقننکهايناشی از شناسایی حق و امتیاز ویژهرا مطبوعاتیوسیاسیجرایمبهرسیدگیدر
همواره در محاکمه مجرمین زیراانددانسته،مجرمین سیاسی در نظر گرفته استبراياساسی

نظاموحاکمههیأتعموماًسیاسی،جرمطرفیکچونکهشوداس میسیاسی این خطر احس
نسبت به مجرم حکمرانانموردبیگیريسختودخالتامکاناست،جامعهدرمستقرسیاسی

نوعاً برانگیخته از اهداف اصالحی و از مجرمیندستهاینسیاسی وجود دارد و نیز چون حرکت 
عنوانبهملتوعمومیافکارنمایندگانحضوررویناازباشد، انگیزه شرافتمندانه می

در محاکمات مجرمین سیاسی به منظور مستقروموجودحکومتوحاکمیتاصلیگذارانپایه
و حمایت از حقوق آنهاغیرمنطقی نسبت به گیريپیشگیري از اعمال نفوذهاي احتمالی و سخت

هايانگیزهوانسانیبلندهايآرمانواهدافدارايسیاسیفعاالنواساسیهايو آزادي
کهاسترواینازهم). 1382:217یوندي، پ(رسد مینظربهضرورياصالحی،خیرخواهانه

رانهاديچنینحضورکهمنصفههیأتمخالفشناسانجرموحقوقدانانونظرانصاحبحتی
اتهاماتبهرسیدگیدراند،دادهتشخیصمضربلکهوغیرالزمعاديمحاکماتدراالصولعلی

اند کردهتاکیدو برآندانستهضروريرانهاداینحضورها،حکومتمخالفینوسیاسیون
).1356:147ي، اخو(

که فرصتی آناز پیشواسالمیانقالبپیروزيازپسیراناحقوقینظامدر چارچوب
ر درگیر جنگی تمام عیار تمهید شود، کشویاساسقانون168اصل متوازنوکاملبراي اجراي 

مقرونانتظاردارد،عاديشرایطبامستقیمرابطهکهاصلیاجرايتوقعکهگردید و طبیعی بود 
ازناگزیريحکومت،منتقدمطبوعاتظهوراز خاتمه جنگ، اما پس. رسیدبه نظر نمیصوابیبه

دادگاهتشکیلبارهدرموضوعهمقرراتنمود و آشکاررامطبوعاتیجرایمباقضاییمواجهه
هیأتیلتشکبا. درآمداجرامرحلهبهمنصفه حضور هیاتبامطبوعاتجرایمبهرسیدگیویژه

شد و این مذکور رسیدگیهیأتبه صورت علنی و با حضور مطبوعاتازشکایات منصفه،
بهتاکنون168با این همه، اصل . استحاکمنظام قضایی کشور براست که سال27حدود رویه 

اصل، اینکاملو عمل درنیامده است؛ از آن روي که اجراي صورت واقعی به مرحله اجرا
از تصویبو نیمدوسالازبیشگذشترغمبهکه-جرم سیاسی است قانوناجرايدایرمدار 
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جرمبهرسیدگیبرايقانوناینبه موجبايمحکمههیچتاکنون-1395اردیبهشت درآن
حضوربامطبوعاتیجرایمدادرسیخاصرژیمدیگر،عبارتبه1.استمنعقد نشدهسیاسی
خاصنظامایجاداز کهاستبه سه دهه گذشته اجرا شده یکنزدیطیحالمنصفه، درهیات

. نیستخبريمنصفههیاتحضورباسیاسیجرایمدادرسی
نصفه، صرفمحضورهیاتبامطبوعاتیجرایممطلقبهرسیدگیبرايویژهدادگاهتشکیل

حمایتکه- اساسیقانون168اصلمورد نظردرارفاقیرژیمو اولیهاصلیفلسفهبامغایرتازنظر
منصفه در یاتبواسطه مداخله ناصواب ه- استحکومتعلیهسیاسیآمیزمسالمتهايمعارضهاز

و تأمین گستريعدالتمسیررا درو عواقب غیرقابل توجیهی عوارضی، در عملدادرسیندفرآ
و نقضقضاییناروايافراد، تبعیضحقوقتضییعکهاستشدهموجبحقوق اساسی افراد 

). 1394:70ی،رحمان(است هاآسیباینمهمتریناز جملهايرویهعدالت
هايآسیبیبررسازکمتر نشانیدر ایران،منصفههیاتبهراجعمنتشر شدههايپژوهش

پیشینهايپژوهش. داردقضاییبر پیکر عدالتمطبوعاتدگاهدامنصفههیاتناحیهازوارده
و تحلیل توصیف، تبیینبهکههایینخست پژوهشاست؛دستهدوعمدتامنصفههیاتبارهدر

ومعیارهايو با تکیه بر پیشینه تاریخی و مطالعه تطبیقی در نظامپرداختهمنصفههیأتنهادمفهوم
اند؛بررسی کردهآنقوق پیشین و کنونی ایران را در ارتباط با حمنصفه،هیاتموضوعدرمرجع
به انضمام مقاالت متعدد نژادکوهستانیمسعودصبري و بویژه اثر ارزشمند نورمحمدتحقیق

.استزمینه در اینبرجستهآثارجزءمنتشر شده درباره سابقه نهاد هیأت منصفه در حقوق ایران، 
مفاد و کلیچارچوبدروترگستردهموضوعیدر متنراهمنصفهیاتکه هاییپژوهشدوم

168اصلدرمندرجخاصتضمینسهغالباها،این پژوهشاند؛کردهبررسی168محتواي اصل 
علنی بودن دادرسی، حضور هیأت (دادرسی جرایم سیاسی و مطبوعاتی بهراجعاساسیقانون

پیوستگی با یکدیگر مورد بحث قرار را در) منصفه و لزوم رسیدگی در محاکم دادگستري
و اندکم و بیش به این موضوع توجه کردهاساسی؛حقوقهايکتابنویسندگانِاغلب. اندداده

ونگارشتا زمانسیاسی،اتهامبهرسیدگیبرايايمحکمهیلو تشک1395اردیبهشت مصوبسیاسیجرمقانوناجراياز. 1
جرائمبهرسیدگینحوه«سیاسی، جرمقانون4مادهبراساس. استنشدهمنتشرخبريهیچ) 1397ماهيد(مقاله ایننهاییویرایش
دادرسیآیینقانونکه»است4/12/1392مصوبکیفريدادرسیآیینقانونمطابقمنصفههیأتبهمربوطراتمقروسیاسی
این305مادهتبصرهموجبو بهدانستهمطبوعاتدادگاهمنصفههیاتهمانراسیاسیجرایمدادگاهمنصفههیاتنیزکیفري

.استشدهدادهتعمیمسیاسیجرمقانونبهبهآناجرایینامهیینآومطبوعاتقانونمنصفههیأتترتیباتوقانون، احکام
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اسالمیجمهورياساسیحقوقکتابدودربیشتريتفصیلباهاشمیسیدمحمددر این میان 
. استپرداخته168اصلتبیینوشرحبهبشرحقوقوایران

قوانین،هايمجموعهمقاله،کتاب،ازاعمـايکتابخانهمنابعازاستفادهبامقاله،در این
آرشیوهايدرموجودغیررسمیورسمیتاریخیمتونواسنادویژهبهوهانامهپایانها،پژوهش

بهمنصفه هیاتنهادورودیچگونگوتاریخیمنشا ازبه پرسش ابتدا-ربطذيمعتبرمراجع
موردیرانیمنصفه ایاتهیتو در ادامه، پاسخ به پرسش از ماهشدهدادهپاسخیراناحقوق
- پژوهش استینایکه در واقع پرسش اصل–مقالهیناسوالواپسین. استگرفتهقراربحث

ايیهو رويحقوق ماهوتضییعیاتامینمنصفه دادگاه مطبوعات دریاتهمداخالتیرتاثیزانم
بررسیموردهیات،اینسويارصادرهآراياستناد به نمونه باه شدتالشاست که 

.قرار گیردشناسانهآسیب
ناروايمداخالتازناشیهايآسیبوعوارضکاهشبرايپیشنهادهاییپژوهشینادر
ومطبوعاتقانونجدیدالیحه«در شدهبینیپیشتمهیداتبرخیوشدهارائهمنصفههیات

به یمو آماده تقدرسیدهیرانوزیاتهتصویببه1397مهرماهدرواخیرا- که »هاخبرگزاري
.استگردیدهیابیارزیشنهادهاپیناز مراتب ایتحقق بعضیردر مس- استیاسالميمجلس شورا

منصفههیأتتیموقعوماهیتمبنا،مفهوم،.1
به تعبیر یاJuryی اصطالح مناسب و رسایی است که در برابر اصطالح انگلیس» منصفههیأت«

و در زبان عربی ) 1325:41یپ، پورسرت(است شدهوضعایرانحقوقدر» ژوري«فرانسوي آن 
طرفی، از). 1382:154ی، بنییآقابابا(شود یاد می» هیأت المحلفین«نیز از آن تحت عنوان 

موجبا،دنیمختلفحقوقی هاينظامدرمنصفههیأتصالحیتوقلمروساختار،درتفاوت
یخش(نگردد پذیرامکانحقوقی،تأسیسایندربارهتوافقیموردوواحدتعریفارائهکهشده

آثار درمتعدد و متنوعی از هیأت منصفه حال، تعاریفعیناما در.)1380:154ی، االسالم
1.استگرفتهصورتیحقوق

مدنی،،منصفههیاتعنوانذیل: 1375صالح،؛111: 1343اي،خامنه؛41: 1325پورسرتیپ،: بهبنگریدزمینهایندر. 1
Oxford Advanced،157: 1387آخوندي،؛61-59: 1384صبري،؛765: 1383لنگرودي،جعفري؛402: 1382

Learners Dictiona, 1994: 679  & Black, 1983: 444 &  Brown, 1989 :78
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دردر بدو امر، مشارکت  ،)انگلستان(تأسیس نهاد هیأت منصفه در زادگاه اصلی آن مبناي
اما به علت استقبال عمومی مردم .)1343:72ی، امام(است نبودهحقوقییاکیفريهايدادرسی

وجایگاه خود را در نظام قضایی بریتانیا باز کرد نهاد،اینرفتهرفتهحقوقی،تأسیساینازجزیره
اساسی رکنیکعنوانبهوبردندنهاد مذکور را به امریکااروپایی،آن، مهاجرانبرعالوه

همچنین). 1342:44ی، امام(بخشیدند تحکیمکیفري،هايدادرسینیزوحقوقیدعاوي
بهونمودهفرانسهقضایینظامواردانگلستان،ازاقتباسبارامنصفههیأتنهادفرانسه،انقالبیون

ینبه هم). 1332:44طبائی،طبا(دادند قرارکشورایندادگستريمهمواساسیجزءعنوان
ازاستقاللاعالمازپسنیزبلژیککشور-ژرمنیرومیحقوقنظامدرچارچوبو-یبترت

واحد اینحقوقینظامواردفرانسهازاقتباسبارامنصفههیاتحقوقیتاسیسهلند،رژیم
همین. گنجانید1831سالبهخوداساسیقانونو در اولیننموددر اروپاالتاسیسجدیدسیاسی
سالبه (مشروطیتاساسیقانونمتممایرانیکنندگانتدوینسرمشقبعد؛سال75قانون،
متمم79اساسی، اصلو قانونگذارشدایراندر حقوقمنصفههیاتاصلدر تاسیس) 1906
وسیاسیخاصمحاکمدرمنصفههیاتحضورلزومبهراجع (مشروطیتاساسیقانون

نظامبلژیک، در1831اساسی قانون98اصل ازتصرف،وحکباتواماقتباسارا ب) مطبوعاتی
نیز،مشروطیتاساسیقانونمتمم79اصل). 1384:42ي، صبر(نمود واردایرانجدیدحقوقی

دراساسی، و مقننشد یاسالميجمهوریوارد قانون اساسیدخل و تصرفیچهیببعدسال70
قانونمتمم79اصل برحاکممنطقازایران،اسالمیجمهوريسیاساقانون168اصلانشاء

بهادبیاتازنظرصرفکهاستايگونهو تبعیت، بهتاسیاین. کردتبعیتمشروطیتاساسی
ـ که متأثر از یاسالميو جمهوریتمشروطییک از دو قانون اساسدر هرشدهگرفتهکار

مقصود هر دو قانون از حیث لزوم حضور هیأت الفاظ و اصطالحات رایج هر دوره است ـ 
1).1397:12ی، رحمان(باشدمیمنصفه در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی کامالً برهم منطبق 

منصفههیأتحضورباواستعلنیمطبوعاتیوسیاسیجرایمبهرسیدگی«: اسالمیجمهورياساسیقانون168اصل.1
قانونراسیاسیجرمتعریفومنصفههیأتاختیاراتشرایط،انتخاب،نحوه. گیردمیصورتدادگستريمحاکمدر

.»کندمیمعیناسالمیموازینبراساس
خواهندحاضرمحاکمدرمنصفینهیأتمطبوعاتوسیاسیهتقصیراتموارددر«: مشروطهاساسیقانونمتمم79اصل-

.»بود
صالحمهمحاکبودنمحرمانهچهچنانمطبوعاتوسیاسیهتقصیراتمادهدر«: مشروطهاساسیقانونمتمم77اصل-

.»بشودمحکمهاعضاجمیعآراءاتفاقبهبایدباشد
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باید گفت از موقعی که نیزکیفري هايدادرسیدرمنصفههیأتنقشوماهیتباره در
قوايدررامردمحضور،خودنظریاتارائهباشدندموفقحقوقوسیاسیماندیشمندان علو

تأمینـغیرمستقیمیامستقیمطریقبهـعمومیانتخاباتدرمشارکتطریقازمقننهومجریه
ایناز. بخشندتحکیمرامردمحضورنیزقضائیهدرقوهبتوانندکهبودندحلیراهدنبالبهنمایند،

شدهیادنیازبهپاسخیتوانیمراقضاییسیستمدروندر»منصفههیأت«نهادگیريشکلرو،
از آن و)1384:11ي، صبر(کنند میتعبیر»مردمیقضایینهاد«عنوانتحتآنازکهدانست

درنهاداینحضورشود،مینمایانکیفريهايدادرسیدرمنصفههايجا که نقش اصلی هیأت
ي، صبر(اند دانسته»مشارکتیجناییسیاست«بارزمصادیقازیکیراشدهیادهايدادرسی

1384:15.(
افولبهروحقوقیهاينظامبسیاري از درمنصفه یاتهو موقعیتجایگاهدر عصر حاضر،

در جهت محدود کردن هر چه بیشتر صالحیت این نهاد روزافزونهايکوششواست
هايراهازـمنصفه یاتهنهادطوالنیسابقهوجودباـدر فرانسهمثالچنانکهگیرد؛میصورت 

و نیز تصمیماتخاذدرمنصفههیأتاعضايکناردرقضاتمشارکتچونهمگوناگونی
نهاد -در عین حفظ- اختیارتوصالحیتکاهشدرسعیجنایات،ازبسیاريسازيحهجن

ايبر جنحهافزونکشور،در اینعالوه به). 1380:206ی،االسالمیخش(اند داشتههیأت منصفه 
داراي خصیصه تروریستی هايبزهیانظامیجرایمازايپارهجنایات،قضایییایقانونشدن
پرادل،(گیرد میقرارمحاکمهموردمنصفههیأتحضوربدونـجناییصفتحفظبانیز ـ

مشابهیهايتالش) رودمیشماربهمنصفههیأتمهدکه(در انگلستان چنینهم). 1386:89
واختیاراتکردنمحدودجهتدرمختلف،ادواردرکارآمدهسربرهايدولتسوياز

98به طوري که بالغ بر ،)Findley, 1988: 64(است گرفتهانجامنهاداینهايصالحیت
صلح ـ که هیأت منصفه ندارد ـ مورد هايدرصد جرایم ارتکابی در این کشور در دادگاه

با این وجود، نهاد هیأت ). 1387:117کاوندیش،پژوهشگرانهیأت (گیرد میرسیدگی قرار 
در جهت محدود کردن هر هاتالشهمچنانواستانتقادموردانگلستاندرچنانمنصفه هم

چه بیشتر هیأت منصفه ادامه دارد به نحوي که ممکن است حق محاکمه به وسیله هیأت منصفه 
- شودمیمحسوبقضاییدیرپاينهاداینبنیانگذارومؤسسکه- به تدریج در این کشور 

).1387:96مهرا،(گردد منسوخ
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ایرانحقوقدردورافتادگی عملی از فلسفه هیأت منصفه ونظريهمسویی.2
نخست، : دو فلسفه عمده ذکر شده استمحاکمات،درمنصفههیأتحضورضرورتبراي

ازپیشگیريو»انصاف«عنصردادندخالتمنظوربهحضور افکار عمومی در محاکم و محاکمات
مثبتگامیومردمقضاییقدرتعملیتبلوربرايايوسیلهعنوانبهقانون،کوروخشکاجراي

عامفلسفهعنوانبهکهمردمبرمردمهايحکومتدرمردمبهنسبتمردمقضاوتتحققجهتدر
أت و دوم، جلوگیري از اعمال نفوذ هیشودمیمطرحمحاکماتمطلقدرمنصفههیأتحضور

حاکمه بر محاکمات مخالفین سیاسی که به عنوان فلسفه خاص حضور این نهاد در محاکمات 
).1371:121ی، هاشم(سیاسی و مطبوعاتی مورد استدالل حقوقدانان قرار گرفته است

محاکماتدرمنصفههیأتحضورخاصفلسفهدریافت،تواناخیر، میمعنايبهنظرامعانبا
متمم قانون اساسی مشروطه در 79شده در اصل انشاءمفادکننده وجیهمطبوعاتی، توسیاسی
یانچنان که ب–نیزقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران کهبوده» هیأت منصفه حداقلی«قبول 

یکیاستقراءواحصاءحسب. استکردهتبعیتآنبرحاکممنطقاز168اصلانشاءدر- شد 
بایاوکاملطوربهاصل75مشروطه،اساسیقانونمتمملاص107میانازپژوهندگان،از

79اصلآنهااز جملهکه1استشدهاقتباسبلژیک1831اساسیقانونازاصالحاتیوتغییرات
اقتباس،ایندرایرانی،مقننالبته. باشدمی) بلژیک1831اساسیقانون98اصلازبرگرفته(

تصریحـ»کیفريمحاکماتدرمنصفههیأتحضورلاص«دامنهودادهصورتمهمیاصالح
کردهمحدودمذکور»اصلبراستثناء«یکحددرراـبلژیکاساسیقانون98اصلدرشده
اشعار»حداکثريمنصفههیات«الگويپذیرشبابلژیک1831اساسیقانون98اصل. است

»کردخواهندشرکتمنصفههیأتمطبوعاتیوسیاسیجرایموجناییمواردتمامدر«: داردمی
98اصلازاقتباسمقامدر-ایرانمشروطهاساسیقانونمتمم79دراصل). 1384:42ي، صبر(

و اکتفا مذکوراصلصدراز» ...جناییمواردتمامدر«عبارتباحذف- بلژیکاساسیقانون
.بسنده شده است»یداقلمنصفه حیاته«ینوعید، به تمه»...جرایم سیاسی و مطبوعاتی«به ذکر 

بهراجعبلژیک،اساسیقانونازاقتباسیمفاددرگرفتهصورتاصالحوحکرو،ایناز
جملهازبایدرا»مطبوعاتیوسیاسیمحاکماتوجناییهايدادرسیدرمنصفههیأتحضور«

: در نشانیبازیابیقابل،»هاي مشروطهقانوننخستینواساسیقانون«ر، .مپاك،خوبروي. 1
www.iran world institute.org/pdf.
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آن،براساسکهآوردحساببهبلژیکاساسیقانونازمأخوذاصولدرتصرفاتترینمهم
صالحیتکیفري،محاکماتدرمنصفههیأتنهادصالحیتبیانمقامدرمشروطهاساسیمقنن
ـبودشدهتصریحبلژیکاساسیقانون98اصلدرکهـراجناییمحاکماتدرنهاداینعام

درمنصفههیأتحضورلزومدربارهرااصلاینمفادازکوچکیجزءصرفاًوکردهحذف
اسالمیجمهورياساسیقانون1.استدادهقرارحکمموردمطبوعاتیوسیاسیمحاکمات

هیات«الگوي- مشروطیتاساسیقانونازتبعیتبهو–معنا ینبا عطف نظر به همیزایران ن
دستهدوبهالگو، صالحیت هیأت منصفه در این. را مورد پذیرش قرار داده است»حداقلیمنصفه
بهنسبتیتوجهقابلمزیت رسدمیدود شده است که به نظرمحمطبوعاتیوسیاسیجرایم

به مراتب بیشتر از تناسباستعبارتمزیتاین. باشدداشتهحداکثريمنصفههیأتمدل
» امور موضوعی«در آفرینینقشو مداخلهبا ماهیت و کارکرد هیأت منصفه کهحداقلیالگوي

که مفاهیم به کارياز آن رو،2کندمیایجابرا» امور حکمی«نهاد به ینو ممانعت از ورود ا
:1390شاملو،(نیست ايشدهتعریفومتقنمفاهیممطبوعاتی،وسیاسیجرایممحدودهدررفته
اینگونهدر»موضوعتشخیص«سپردنچون فاقد حدود و ثغور فنی و تخصصی است، و)693

هايو حراست از آزاديمعهجاروانیسالمتازحمایتمقصودبهمنصفه،هیأتبهموارد
کردنمحدودباایرانحقوق). 1375:188شاملو،(است ترنزدیکشهرونداناساسیوسیاسی

جنسازرانهاداینوظیفهمطبوعاتی،وسیاسیمحاکماتدرحضوربهمنصفههیأتصالحیت
سته جرایم ـ ددوتفکیکبامقنناست؛دادهقرار»موضوعتشخیص«راآنشأنو»کارشناسی«

وحقوقیاطالعاتنیازمندآنتشخیصکهراجرایمیسو، یکازاز حیث مرجع تشخیص ـ 
یگر سو،از داماگذاشته،باقیقضاییايحرفهنهادهايدر اختیارهمچناناستقضاییمهارت

دخالتبدونآنتشخیصوداردارتباطجامعهعمومیوجدانبهترجرایمی را که بیش
مطبوعاتیوسیاسیجرایمجملهاز-باشددشوار میعمومیافکاراظهارنظرومومعکارشناسی

صالحیتدررا - داردارتباطقانونیموازینازتربیشآنبالفعلمصالحوجامعهاوضاعباکه

رحمانی،: (بهبنگریدانایرمشروطهاساسیقانوندر»حداقلیمنصفههیات«اخذفقهیدالیلوسیاسیعللدرباره.1
1391 :188-185.(

دیدگاه مشخص درباره چیستی هیأت منصفه را 8، »ماهیت هیأت منصفه«و عقاید علماي حقوق راجع به آرابررسی. 2
تشخیصشأن«یا»کارشناسیوظیفهداريعهده«منصفه،هیأتماهیتبهمفهومتریننزدیکوترینمهمکهدهدنشان می
).1384:67صبري، (استشدهتهدانس»موضوع
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ازویژهحمایتمصلحتعالوه،به). 1385:386یدزنجانی، عم(است دادهقرارمنصفههیأت
اینمحاکمهدرحاکمههیأتنفوذاعمالازممانعتوزمامدارانقدرتبرابردرسیاسیمجرمین

رو،ایناز). 1382:266یوندي، پ(کند میضروريرامنصفههیأتحضورنیزمجرمانازدسته
طرفداراننظیرنهاد ـاینمخالفانترینحتی از دیدگاه برجسته» هیأت منصفه حداقلی«الگوي
نیزیادشده ـمکتبمؤسسانازوایتالیاییشهیرشناسجرم»انریکوفري«جملهازتحققی،مکتب

فرآینددرآندانستنمضرومنصفههیأتبااصولیمخالفترغمبهآنانواستشدهپذیرفته
اند حضور این نهاد در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی را بالمانع دانستهکیفري،هايرسیدگی

).176: 1387آخوندي،(
درتواندمینظريلحاظبهایران،درشدهپذیرفتهحداقلیمنصفههیأتمدلکهآنوجودبا
ییهمسوینایکنلشود،قلمدادکیفريهاينظاممتندرنهاداینتعبیههايمدلبهترینزمره

نظر در ساحتآن و صرفا یدر صورت کلفقطمنصفه،هیاتانسبيبا الگویراناینظام حقوق
منصفههیأتنهادخاصوضعبه جهت -و اجراملسطح عدرواستمانده یاقبتقنین،و

اولیه تأسیس نهاد مذکور مبانیغیرقابل توجیهی از حیث رعایت فلسفه و با ایرادات–ایرانی
ناشیایراندرمنصفههیأتبودنغیرمردمیوحکومتیجنبهازکهوضعیاست،همراه بوده 

محاکماتدرکنندهگروه شرکتتواننمیکهاستآوردهوجودبهشرایطیعمالًوشودمی
غربی اقتباس شده و نام هیأت منصفه هاينظامازکهتأسیسییانهادهمانمعادلرامطبوعاتی

)Jury ( هايدادگاهتشکیلبه سه دهه گذشته که یبقریدرط. است، دانستگرفتهبه خود
–1384تا 1382هايسالجز فترتبه- منصفهباحضور هیاتمطبوعاتیجرایمبهرسیدگی

نهاد یندر اعاديمردمعضویتوافکار عمومینمایندگیازنشانیهیچاست،داشتهاستمرار
ترینبه عنوان مهم(منصفه دادگاه مطبوعات در استان تهران یاتهياعضا. مالحظه نشده است

نخبگانمعدودبهمحدودآن،عالیتفو چند سالبیستدر تمام)کشوردرنهاداینتشکیالت
تجدیددائمیومکررصورتبهآنانازتعداديکه استبودهايشدهشناختهفرهنگیوسیاسی
و به عنوان پاي ثابت عضویت هیأت منصفه، همواره و در همه ادوار، مورد شوندمیانتخاب

چرخش میزانواندبوده»کنندهانتخابنفريپنجحکومتیگروه«وثوق و اطمینان و انتخاب 
علتبه-یزنیاتهیننفره ا21هايکرسیماندهباقیتصديبراينخبگان سیاسی و فرهنگی 

بر افزون. بسیار محدود و غیرقابل اعتنا بوده است-اعضاازتوجهیقابلتعدادمجددانتخاب
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،»وندانشهرآحادعمومیبرمشارکتمبتنیمنصفه یاتهاعضايتعیین«اصلنشدن رعایت
که همین کردهواردشاکله هیأت منصفه برمضاعفی یبع،»اعضارد«قاعدهنشدنرعایت

را»ايحرفهقضاوت«سويوسمتبه»عامیانهداوري«دایرهازهیأتعملیخروجعارضه،
کهاستتخصصیمجرمانه، امريعناوینمنطبق بریقمصادیصاگرچه تشخ. استشدهموجب

و سیاسیکارشناسان در مواردوخبرگانشود، لیکنانجامهر موضوعانخبرگتوسطباید
رابتوانند افکار عمومیند تاخاص باشیتخبرویاکه فاقد تخصص هستندکسانیمطبوعاتی،
تشخیصراجامعهسالمتومنافعتهدید علیهجامعه، وقوعکلیتاز طرفکنند ونمایندگی

). 1390:693شاملو،(دهند 
شمسی که براي اولین بار نهاد هیأت منصفه پس از انقالب اسالمی، 1370دهه دايدر ابت

متشکل از جمعی از نخبگان سیاسی و فرهنگی و علمی براي حضور در محاکمات مطبوعاتی 
ازتعداديآناعضايمیاندرکهـمنصفههیأتها،پروندهازايشکل گرفت، در پارهیتختپا

ـ افزون بر اظهارنظر در اصل مجرمیت یا 1داشتندحضورشدههشناختوشاخصحقوقدانان
از تخفیف مجازات، منديبرائت متهم و عنداللزوم اعالم استحقاق یا عدم استحقاق وي در بهره

برنفسهکه فیاستنمودهـقضاتآرايبه سبک و سیاق مبادرت به صدور رأي استداللی ـ
هاينظامدر2.کندمیداللتهیأتاینتوسطدهپرونماهیتدرقضاییکارشناسیاعمال

افراد) آیدمیحساببهمنصفههیأتنهادزادگاهکهانگلستاننظیر (دنیامعیارومعتبرحقوقی

شهیددانشگاهحقوقدانشکدهشاخصاستاددوجهرمیافتخارگودرزمحقق داماد و مصطفیجمله این حقوقدانان؛ از.1
.باشندمیبهشتی

جلسه رسیدگی به 17/9/1371در تاریخ «: نشریه گردونمدیر مسئول»معروفیعباس«اتهامدربارهمنصفههیأترأي.2
اعضايحضورباتهرانیککیفريدادگاه135در شعبهگردونمجلهمسئولمدیروامتیازصاحبمعروفیعباسهام ات

مدافعوکیلومتهمدفاعیاتاستماعوکیفرخواستقرائتازپس. گردیدتشکیل) ذیلکنندگانامضاء (منصفههیأت
وکیفرخواستدرمطروحهمواردبررسیازپسمنصفهأتهی. کرداعالمرارسیدگیختمدادگاهمحترمریاستنامبرده،

ومتهمدفاعیاتوپروندهمحتویاتبهتوجهباگردونمجلهمختلفهايشمارهدرشدهچاپمطالباصلباآنتطبیق
وساسیاقانونواسالمیانقالببهاعتقادبرمبنیمتهماظهاراتبهعنایتباهمچنینودادگاهمحضردرويمدافعوکیل

چاپطرحکهاینبهتوجهبانیزوخودمطبوعاتیهايفعالیتدرمحتملاشتباهاتپذیرشوایراناسالمیجمهورينظام
نیزمثبتدیدازشده، واقعگوناگونتفسیرهايموردمختلفدیدگاهاز) 16و15هايشمارهدر (مجلهجلدرويبرشده
گردون،مجلههايشمارهدرمندرجمطلبچندهر: نمایدمیاظهارنظرذیلشرحبهونمودمشاورهاست،ارزیابیقابل

قابلیتونبودهقانونیجرمحد«ولی در باشدنمیاسالمیانقالبهايدر مواردي متناسب با آرمانکیفرخواستدرمذکور
محقق داماد، . »شناسدنمیبزهکاررامتهمهمنصفهیأتبنابراین. نداردراکیفرخواستدراستنادموردقانونیموادباانطباق

. »جالل رفیع، گودرز افتخار جهرمی، احمد پورنجاتی، محمدتقی صاحبیمحمدتقی فاضل میبدي، سید عطااهللا مهاجرانی،
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اندرکارانداراي تحصیالت، اطالعات و تجربیات حقوقی و قضایی نظیر قضات و دیگر دست
وتعقیبینهادهايکارمندانوارآموزانکحقوقی،مشاوراندادگستري،وکاليقضایی،دستگاه

که هستندممنوعمنصفههیأتدرعضویتازو افسران پلیس، هادادگاهکارمنداندادسراها،
براساسنهوانصافووجدانبراساسقضاوت(نیز به فلسفه تشکیل نهاد هیأت منصفه آنعلت 
حقوقیمهارتواطالعاتواسطهبهاستممکنشدهیادافرادکهاینضمنگردد،برمی) قانون
). 48-1380:47االسالمی،یخش(بدهند قرارتأثیرتحتراهیأتاعضايسایرخود،

ازقضایی،وحقوقیتجربیاتوتحصیالتمهارت،بودنداراتنهانهایران،حقوقدرالبته
به » گستريوکالي داد«بلکه در قانون مطبوعات از 1نیست،»منصفههیأتاعضايرد«موجبات

شدهبردهناممنصفههیأتدرعضویتبرايصالحیتواجداجتماعیهايعنوان یکی از گروه
استادان «ضمن آن که حقوقدانان داراي پایه دانشگاهی نیز در ذیل عنوان گروه اجتماعی 2است

جا که و اساساً از آن 3درآیندمنصفههیأتعضویتبهتوانندتصریح شده در قانون، می» دانشگاه
دارايافراددیگروحقوقدانانباشد،موارد رد اعضاي هیأت منصفه، همان موارد رد قضات می

مذکوردراجتماعیهايگروهعناوینازهر یکذیلدرتوانندمیحقوقیتجربیاتواطالعات
بهاشتغالصورتدرحتیبسیجیان،یاونگارانروزنامهونویسندگانروحانیون،نظیرقانون، 
تردیديرو،ایناز. شوندشناختهمنصفههیأتدرعضویتبرايصالحیتواجدقضایی،مشاغل
ازعمالًمنصفه،هیأتدرحقوقدانانحضوربرايگستردهجوازصدورباایرانیمقننکهنیست
قوانینبراساستصمیماتخاذبربنااگرکهچرااستافتادهدورشدهیادنهادتأسیسفلسفه
یخش(است دیگرانازاصلحواولیکاريچنینبرايدادگاهقاضیمسلماًباشد،وعهموض

درقانونطبقکهاستهمانمنصفههیأتاعضايردموارد«: آنبعدياصالحاتو1364مطبوعاتقانون41ماده.1
. »شده استبینیپیشقضاتدرمورد

در] منصفههیأتاعضايکنندهانتخاب [مذکورهیأت... «: آنبعدياصالحاتو1364مطبوعاتقانون36مادهذیل.2
روحانیون، (اجتماعیمختلفهايگروهنفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین 14هااستانسایردرونفر21تهران
دبیران و آموزگاران، اصناف، دادگستري،وکالينگاران،روزنامهونویسندگانمهندسان، پزشکان،،دانشگاهاساتید

.»کندمیانتخابمنصفههیأتاعضايعنوان به)کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان
) تاکنون1388سال از(متوالی دوره5) تهراندانشگاهعلمیهیاتو عضوالمللبینحقوق يدکترا(راداحمد مومنی.3

تاکنون، 1384از سالپسدوره7درکهحقوقرشتهو استاداندانشگاهیاندیگراز جمله. استبودهمنصفههیاتعضو
المللبینحقوقاستاد(موسوي اهللافضلاز سیدتوانمیانددرآمدهتهراناستانمنصفههیاتعضویتبهدورهدویایک

حقوقو استادیهاسبق قوه قضائيسخنگو(میرمحمدصادقی حسین،)نگهبانشورايحقوقدانفعلیو عضوتهراندانشگاه
و ) دانشگاه تهرانیعلمیاتو عضو هیحقوق خصوصيدکترا(مقدم صادقی، محمد)شهید بهشتیدانشگاهکیفري

.بردناماین مقالهنگارنده 
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بهمستندومستدلبایدکههادادگاهآرايـ برخالف اساساًروایناز). 50: 1380ی،االسالم
صدورهايانگیزهودالیلارائهبهموظفهیچگاهمنصفههیأتـباشدقانونینصوصودالیل

بهاي،و صرفاً وظیفه دارد در قالب دو پرسش دو گزینه) 1375:196شاملو،(ست نیخودتصمیم
نسبت به استحقاق وي در و در صورت مجرم شناختن متهم،متهمبرائتیامجرمیتاصل

هیأتسويازصادرهآرايهمان جهت که بهنیز1.تخفیف مجازات، پاسخ مثبت یا منفی بدهد
واقعیتازکاشفعمومی،افکارمنظرازوبودهعادالنهوزادآدادرسیسمبلهموارهمنصفه

آراياست، هیچگاه ـ چه در برائت و چه در مجرمیت ـ مرحله تجدیدنظر را براي شدهمیتلقی
درکهچنانهم.)50: 1332ي، جبار(اند دانستهنمیالزمشدهیادحقوقیهاينظامدرمذکور
168برائت صادره از دادگاه اصل آرايکمدست2طبوعاتمقانونازمستفادنیزایرانحقوق

رسدبه نظر میکه) 221: 1385ي، انصاریصالح(ویژه جرایم مطبوعاتی، قابل تجدیدنظر نیست
آرايمالزمه و نسبت مستقیم میان غیرمدلل بودن با غیرقابل تجدیدنظر بودن برمذکور،حکم
.داردداللتمنصفههیأت
و یاتبودن هیرمردمیغ(ایرانی منصفههیاتتشکیلنحوهوشرایطدربزرگایراددوبه

یزرا نینهاد در مقام دادرسینایناکافونارسایتصالحیدبا،)نشدن قاعده رد اعضایترعا
به هیأت قضایی ارتکابی،جرایمموضوعتشخیصحیثازمنصفه اگرچه یاته. اضافه کرد
سیاسیجرمقانوننیزوه فعلی این نهاد در قانون مطبوعات اما با توجه به جایگاکند،کمک می

ازیکهیچدرقضاییهیأتواستمشورتیجایگاهیصرفاًکه-1395اردیبهشت مصوب
- ملزم به تبعیت از تصمیمات هیأت منصفه نیست برائت،یامجرمیتازاعمخودتصمیمات

توجهباروایناز. شدقائل هیاتاینبراي جرااالغیرالزمکارشناسییکازباالترشأنیتواننمی
هیأت«عنواناطالقگفتبایدراهنما،جوامعدرمنصفههیأتنهادکارکردوسابقهتاریخچه،به

جرایماحیاناو–مطبوعاتیجرایمبهرسیدگیویژهمحاکمدرامروزهکهگروهیبه»منصفه
و نه از حیث دامنه اعضاانتخابونهادگیريلشکفرآیندجهتازنهشوند،حاضر می-سیاسی

اعضاي هیأت منصفه به بالفاصلهرسیدگی،ختماعالمازپس«: آنبعدياصالحاتو1364مطبوعاتقانون43ماده.1
الف ـ متهم بزهکار است یا خیر؟ ب ـ در : دارندمیاعالمدادگاهبهمقابلشور پرداخته و نظر کتبی خود را در مورد 

. »صورت بزهکاري آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
رأيباشدمجرمیتبرمنبیدادگاهرأيکهصورتیدر«: آنبعديصالحاتاو1364مطبوعاتقانون43ماده3تبصره.2

.»...استخواهیتجدیدنظرقابلقانونیمقرراتطبقصادره
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.نیستمسماییبانامگذاريرويهیچبهقانونی،هايصالحیتاختیارات و

منصفههیاتدر تشکیلاساسیقانونعملیتحریف.3
تحریفبهبایدمنصفه،هیاتنهادتاسیسفلسفهازایرانحقوقینظامدورافتادگیبرافزون

. کرداشارهمنصفههیاتتشکیلدراساسیقانون168اصل عملی
دادرسیخاصو تشریفاتمقرراتبینیبا پیشایراناسالمیجمهوريقانونگذارينظام

استکردهگذاريرا پایهسیستمیمطبوعات،دادگاهمنصفههیاتتشکیلومطبوعاتیجرایم
ها و اوصافویژگینظر از صرف-مطبوعاتاز طریقارتکابیجرایممطلقآنبر اساسکه

اساساکهاستدر حالیاین. شودمیرسیدگیخاصمحاکمایندریاستثنائیچهیب–آن 
ویژهدادرسینظامتمهیدکهنیستخصوصیتیواجدنفسه، فیمطبوعاتبوسیلهارتکابیجرایم

یمجرادادرسیدهیو سامانبنديصورتمنظوربهاصوال 168اصل بینیپیشوکندموجهرا
و هاارفاقاعطايطریقازمستقر،حکومتسیاسیمعارضینازحمایتهدفباویاسیس

و گرفتهصورتسیاسیمتهمانبه) دادگاهدرمنصفههیاتحضورجملهاز(خاصهايتضمین
جرایمارتکابدرمطبوعاتآلیتصرفا به اعتبار یاسی،سیممتعاقب جرایمطبوعاتیمذکر جرا

).1397:149ی، رحمان(است قرارگرفتهدمورد تاکیسیاسی
منصفههیات«یلمتضمن الزام به تشکدو قانونایران،اسالمیجمهوريقانونگذاريتاریخدر

مصوبمنصفههیاتو قانون1360شهریورقانون احزاب مصوب (شود یمیدهد»سیاسیجرم
وهاجمعیتاحزاب،فعالیتونقان. استیوستهپیخدو قانون هردو به تارینالیکن،)1382اسفند 
7مصوبشده،شناختهدینیهاياقلیتیااسالمیهايانجمنوصنفیوسیاسیهايانجمن

1395آبان 8مصوب سیاسیهايگروهواحزابفعالیتنحوهقانونتصویبباکه- 1360شهریور
قوهصراحتاًکهاستایراناسالمیجمهوريمقننهقوهاستقرارازپسقانوناولین- گردیدنسخ

تا رسیدگی به شکایات متقابل 1استکردهمکلفمنصفههیاتتشکیلبهمکلفراقضائیه
فعالیتبرنظارتواحزاببرايدر صدور مجوزذیصالحمرجع(این قانون 10کمیسیون ماده 

هاي دینی شناخته اقلیتیااسالمیهايانجمنوصنفیوسیاسیهايها و انجمنجمعیتاحزاب،فعالیتقانون19ماده.1
شوراي عالی قضایی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این «: اسالمیمجلس شوراي 7/6/1360شده، مصوب 

قانون74اصلرعایتباوتهیهراقانون اساسی 168هیأت منصفه محاکم دادگستري موضوع اصل تشکیلالیحهقانون،
).30/7/1360، مورخ 10676روزنامه رسمی کشور، شماره (»کندمجلستقدیماساسی
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1.شودانجاممحکمهایندر168اصلهاياز یکدیگر با رعایت تضمینسیاسیهايو گروه) آنها

نحوبهراسیاسیهايگروهاساسیهايآزاديوحقوقعلیهحکومتیجرایمايپارهقانون که این
در صالحیت محکمه مذکور قرار ضمنیطوربهراسیاسیهايو شماري از جرایم گروهصریح

شود، ارتکابسیاسیهايگروهسويازتواندمیکهايمجرمانهعناوینکردنبا فهرستبود،داده 
). 173- 156: 1389غالمی، (بود کردهتعیینجرایم سیاسی را ازمصادیقی

به یچگاهکه ه–منصفه یاتهیلبراي تشکاحزابمنسوخشده در قانون بینیپیشالگوي
و 1364هنگامی طرح و به تصویب مجلس رسیده که هنوز قانون مطبوعات - یامداجرا درنیاته

متروكونشدناجرالیکناست،نبودهمطرحمطبوعاتادگاهدمخصوصمنصفههیأتبینیپیش
بهکنندهرسیدگیمحاکمکلیهبرايواحدمنصفههیاتتشکیلبهراجعاحزابقانونمفادماندن
و متعاقب آن ضرورت عاجل در رسیدگی به جرایم 168اصلموضوعمطبوعاتیوسیاسیجرایم
و قضایی کشور را به سمت و سویی برد که نتیجه آن توسط مطبوعات، عمالً نظام تقنینییارتکاب

وواقعیمحکمهتشکیلماندنمغفولویمنصفه محکمه ویژه جرایم مطبوعاتیاتتشکیل ه
قانوندرباره).1397:151ی، رحمان(بود 168اصلجرایمدر خصوصاساسیقانونموردنظر

ینندگان مجلس ششم از تصویب اگفت هدف اصلی و عاجل نمایتوانمینیز1382منصفههیأت
) مطبوعاتقانوندرمندرج»مطبوعاتمنصفههیأت«مقرراتلغو(آن»سلبیوجه«بایدقانون را 

»ایجابیوجه«تحقققانون،تصویبزماندرکشورسیاسیشرایطبهتوجهبازیراآوردحساببه
وازسیاسیاعم168اصل موضوع یمجرایهبه کلیدگیرسيمنصفه واحد برایاتهیجادا(آن

ازسیاسیتحلیلیکو حتیاستبودهاز انتظار و دسترسدوردیگر،هرزمانازبیش) مطبوعاتی
- میرويپیشراايگمانهقانون،اینتصویبدرششممجلساکثریتنمایندگانهايانگیزه

متعذرمنصفه،یأتهاعضايانتخابدشواروپیچیدهسازوکاربینیپیشازهدفاساساًکهگذارد
). 1387:5رحمانی، (استبودهمطبوعاتدادگاهتعطیلینهایتاًونهاداینتشکیلشدن

منصفههیأتاعضايانتخابتغییر روشبدنبالمقرراتیتمهیدقانون، بادراینقانونگذار
ت به قیموقتدولتطلبانهدر راستاي اقدامات اصالح) مطبوعاتدر قانونمقرر(مطبوعات

ها از گروهشکایاتبهرسیدگیمرجع«: اسالمیشورايمجلس7/6/1360مصوب...احزابفعالیتقانون13ماده.1
ماده . »باشد و رأي صادره قطعی استقانون اساسی می168، محاکم دادگستري با رعایت اصل 10کمیسیون موضوع ماده 

تواند برحسب میکمیسیونباشد،16مادهدرمذکورتخلفاتمنشأگروهیکتشکیالتیفعالیتکهصورتیدر«....: 17
. »ـ تقاضاي انحالل از دادگاه4.... 3.... 2.... ـ 1: مورد به تفصیل زیر عمل نماید
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و بالنسبه پیچیده و دشوار و غیرمتناسب با وضعیت پرهزینهوسنگینسازوکاريبینیپیش
باهدف مردمی کردن نهاد هیأت منصفه و خارج کردن انتخاب اعضا از 1کشور،نایافتهتوسعه

ازاندکیفاصلهبهکهجاازآناما). 1397:151ی، رحمان(اراده نمایندگان حکومت بوده است
ازقدرتجاییجابهشاهدکشورسیاسیصحنهششم،مجلستوسطمنصفههیاتنونقاتصویب
منصفههیأتنمودنفعالقانونتصویبباابتداهفتم،مجلسشده؛گرایاناصولبهطلباناصالح

1382منصفههیأتقانوناجرايموقتطوربه، )30/1/1379الحاقی (مطبوعاتقانونموضوع
و سپس در اقدام بعدي، قانون لغو قانون هیأت 2حالت تعلیق درآوردهبهشدناجراازپیشرا

الحاقی (و اعاده مقررات مربوط به هیأت منصفه مطبوعات در قانون مطبوعات 1382منصفه 
قانون یبتصویعملیررو تنها تاثیناز ا3.را به صورت دائم تصویب نموده است) 30/1/1379

متعذرشدنواسطهبهمطبوعاتدادگاهتشکیلدرسالهووقفه و فترت دیجادمنصفه، ایاته
دورهدوبهرااسالمیجمهوريدرایرانیمنصفههیاتتاریخعمالکهبودهمنصفههیاتتشکیل
- 1370(منصفهقانونتصویبازپیشتا»مطبوعاتاز قانونمنصفههیاتمقررات«اجراي
»مطبوعاتاز قانونمنصفههیاتمقرراتاياحی«ومنصفههیاتقانوناز لغوپسدورهو) 1382

.استکردهتقسیم) بعدبه 1384(
یاسیو جرم س1392مصوب اسفند یفريکیدادرسیینآاالجرايدو قانون الزمینک، اماا

اصل اجرايدرشدهطیانحرافیمسیراصالحبادر انتظار اجرا است تا 1395یبهشتمصوب ارد
در-مطبوعاتجرایمدادرسیدرآفرینینقشبرافزون- همنصفهیاتی،اساسقانون168

. کندنقشایفاينیزسیاسیجرایمدادرسی

نفرمیلیونیکازبیشهاياستاننفر،500تهراناستانبرايرامنصفههیأتاولیهاعضاي، تعداد 1382هیأت منصفه قانون.1
قیدبهعضویتداوطلبانمیانازکه) 5ماده (بود کردهبینینفر پیش100یر یک میلیون جمعیت، هاي زاستانونفر250جمعیت،

تشریفاتانجامنیزواعضااولیهانتخاباجرايتمهیدبرايخاصیاجراییتشکیالتچنینهم). 3ماده (شوند میانتخابقرعه
).6و ماده 4ماده 2، تبصره 3ذیل ماده (شده بود بینی اي تعیین هیأت منصفه هر محکمه پیشچندمرحلهوطوالنی

جمهورياساسیقانون168اصلتعطیلیازجلوگیريبرايمطبوعاتمنصفههیأتنمودنفعالقانونواحدهماده.2
مصوبهاصالحوبازنگريانجامتاوقانوناینتصویبتاریخاز«: اسالمیشورايمجلس9/5/1384مصوبایراناسالمی

اجرايجهتالزماعتبارتأمینومالیمنبعتعیینجملهازالزمتمهیداتاسالمی،شورايمجلسسوياز24/12/1382
- الزم30/1/1379مصوبقبلیمنصفههیأتقانونسال،یکتاحداکثر، 24/12/1382مصوبمنصفههیأتجدیدقانون

. »خواهد بوداالجرا
تصویبتاریخاز«: اسالمیشورايمجلس20/5/1387مصوبمطبوعاتمنصفههیأتتکلیفتعیینقانونواحدهماده.3

قانونازمطبوعاتمنصفههیأتبهمربوطموادولغو24/12/1382مصوبمطبوعاتمنصفههیأتقانونقانون،این
. »شودمیاالجراالزم30/1/1379مصوبمطبوعاتقانوناصالح
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ایرانهايدادگاهرویهدرماهويحقوقنقضومنصفههیأت.4
ناقصاجراينیزونهاد یناياز فلسفه وجودیرانیمنصفه ایاتهدورافتادگینظراز قطع

تشکیلازیزمنصفه مطبوعات و پرهیاتهیلتشک(سی اساقانون168اصل محرف-بلکه-و
کنونیرویهمدار درومطبوعاتهايی، حضور هیأت منصفه دردادرس)سیاسیمنصفههیات

ـشدهیادغرضضدبربلکهوـاصلیغرضنقضبهمواردازايپارهدرایران،هايدادگاه
یاسیاسیاوصافواجدکهعاتیمطبوجرایمدستهآنازنظرصرفزیرااستگردیدهمنجر

قبیلایندرمنصفههیأتحضورضرورتواستسیاسیمسائلبامرتبطیاوسیاسیشبه
ویژه168اصلمحکمهدرمطروحهمطبوعاتیجرایمازبسیارينیست،مناقشه محاکم، محل

ازصرفاً،ارتکابیبزهموضوعتشخیصکهشودمیواقعمطالبیدرجواسطهبهمطبوعات،دادگاه
کهجاآنازواستمیسر)عمومیافکارکارشناسینهو(فنی وتخصصیکارشناسیطریق

تشخیصاختیارسپردنهستند،هاییتخصصچنینفاقدالقاعدهعلیمنصفههیأتاعضاي
. انجامدمیحقوق شهروندان تضییعبه عمالًـ1ايرویهعدالتنقضبرعالوهـآنهابهموضوع

متضاد در موارد و موضوعات کامالً مشابه از سوي متفاوت و بعضاًاز صدور احکاموه،عالبه
و )نیستمطبوعاتغیرسیاسیوسیاسیجرایممیانتفاوتیجهتاینازالبتهکه(هیأت منصفه 

حاضرمنصفههیأتعملکرددرکراتبهکه-قانونصریحنصبرخالفبرائتاحکامصدوریا
شدهمشاهدهگذشتهسالیانطیمطبوعاتیجرایمبهرسیدگیویژه168صلاهايدادگاهدر

منصفهتاثیر هیاتوحضورازناشیقضاییهايآسیبودیگر عوارضعنوانبهتوانمی-است
دستهآنبه168اصلهايدادگاهرسیدگیرو،از این. یاد نمودمطبوعاتیجرایمبهرسیدگیدر
وصنفیجرایمنظیرباشد،میفنیوتخصصیاوصافدواجکهمطبوعاتیجرایماز

انتشارازناشیافزاريو یا جرایم نرممطبوعاتیمؤسساتمدیرانسويازارتکابیافزاريسخت
دارد،ايحرفهکارشناسیوتخصصبهنیازآنمجرمانهماهیتتشخیصکهتصاویریامطالب

تجربه نشان داده، تشخیص وباشدمیبا علل موجهه حضور هیأت منصفهمغایربالصراحه
مجرمیت یا برائت متهمان این قبیل از جرایم توسط هیأت مذکور در موارد عدیده موجب صدور 

.استشدهغیرعادالنهیاوقانونخالفآرا و احکام اشتباه،

حقوقهايدیدگاهفصلنامه،»ايرویهعدالتورسانهدادگاه«،)1394(اهللا، درترحمانی، ق: بهبنگریدبارهایندر.1
.71، شمارهپاییز،قضایی



171اسالمیجمهوريدراستحالههنرتامشروطیتدراقتباسهندسهازایرانی؛منصفههیات

صنفی مطبوعاتجرایمبهرسیدگیهیأت منصفه در مداخله. 4- 1
7مجرمانه مندرج در قانون مطبوعات ـ از جمله مفاد ماده این که برخی عناوینباوجود

قانون مذکور ـ ناظر به جرایم ارتکابی از سوي مدیران مؤسسات مطبوعاتی و از نوع جرایم و 
برحاکمکنونیرویهلیکنرود، میشماربه)افزاريسخت(تخلفات صنفی و شکلی و انضباطی 

به جرایم مطبوعاتی، تفاوتی میان این دسته از جرایم از حیث مرجع صالحیتدار رسیدگی محاکم
نتیجه،و دراستنشدهقائل) افزارينرم(با جرایم ناشی از انتشار مطالب یا تصاویر مجرمانه 

به صورت علنی و با حضور هیأت 168در محکمه اصل محتواییجرایممانندبهصنفیجرایم 
بامطروحهاتهامبودنصنفیعلتبهشمار،شتانگموارديدراگرچه.گرددمنصفه برگزار می

دادهتشخیص168اصلدادگاهصالحیتازخارجرأي اکثریت اعضاي هیأت منصفه، موضوع 
اینازنظرلیکن صرف1استورزیدهخودداريجرمماهیتدراظهارنظرازهیأتاینلذاوشده

نخستهايسالدرمنصفههیأتاعضايتخصصیترکیبازناشیکهـمعدودموارد
ومؤثراعضايکهطورياین نهاد در دوران پس از انقالب اسالمی بوده است به گیريشکل
ـ به تدریج  ) 1375:196شاملو،(اند بودهقضاییسابقهوحقوقیتخصصهیأت، دارايمتنفذ

ـ که این هیأت از ورود به بررسی صالحیت خود استهرویه حاکم بر هیأت منصفه چنان شد
اصلمحکمهبودنداربه درستی ـ خودداري کرده و تشخیص هیأت قضایی مبنی برصالحیت

ادبیسرقتمثلگفتهپیشصنفیجرایمهماندرحتیـاستثناءبدونومواردعمومدررا168
- سختوصنفیجرایمطرحباگذشتهسالیانطیرواز این2.استدانستهاالتباعالزمخودبرايـ

یامجرمیتبهنسبتجرم،ماهیتبهورودبامنصفههیأت، 168اصلمحکمهدرافزاريسخت

مسئولمدیرکرباسچیغالمحسینهادي ابوالقاسمی از محمدهیأت منصفه دادگاه مطبوعات راجع به شکایت نظر.1
منصفههیأت[...] «):9/7/1375(،»عشقمحراب«نامباشاکیبهمتعلقپوستراجازهبدونچاپخاطربههمشهريروزنامه

پوسترچاپبرمبنیابوالقاسمیشکایتدر خصوصکرباسچی،غالمحسیندفاعیاتوشکایتمواردبررسیازپس
مطالبهمنافیهیأت،نظراینکهاستبدیهی. شناسدنمیمطبوعاتیجرمشکایت را اش،پدیدآورندهبهضررایرادونقاشی
).1384:254فراهانی، (»استپیگیريقابلخصوصایندرشاکیحقونیستشاکیبهواردهمحتملتخسار

:استتوجهقابلذیلپرونده-نمونهعنوانبه-بارهایندر.2
قطعه دایر بر سرقت آثار ادبی به خاطر درج دو؛»باور«نشریهمدیر مسئولاتهامبهراجعتهرانعمومیدادگاه34شعبهرأي

: مذکورنشریهدرخودنامبه»پابرجاستیعشقتابدانی«و»درخت«هايبه نام) شاکی پرونده(منظوم از آقاي محمود اختیار 
مجرم تشخیص ندادند اما آرااتفاقبه»درخت«شعردرخصوصرامسئولمدیر[...] منصفههیأتمحترماعضاي[...] «

نامبرده را مجرم اعالم نمودند و آرااتفاقبه، اعضاي محترم هیأت منصفه»تا بدانی عشق پابرجاستی«درخصوص غزل 
).784: 1384فراهانی، (» ...اندمستحق تخفیف دانسته
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حال آن است،کردهاظهارنظرمتهم،بودنمجرمصورتدرتخفیفاستحقاقنیزومتهمبرائت
چنینبرايـقانونینهـواقعیصالحیتواجدتخصصی،وايکه به هیچ وجه از حیث حرفه

خصوصیشاکیناحیهازنقیصه،  هنگامی که اتهام انتسابی به متهماین 1.استنبودهاظهارنظري
»اموالعلیهجرایم«حوزهوحیطهدردعوامتعلقکیفري،حیثازکهنحويبهباشدشدهوارد
کهجهتآنازصرفاًـموارديدربا این حال. دهدمینشانراخودبارزترشکلیبهبگیرد،قرار

استبوده»مطبوعاتبرنظارتهیأتتصویببدونغیربهنشریهاگذاريو«انتسابیاتهامعنوان
دادهنشریهمسئولمدیروامتیازصاحببرائتبرحکمدعوا،ماهیتدرورودبامنصفههیأتـ

همچونعناوینیدایرهدرـانتسابیعنوانازنظرصرفـاتهامواقعیموضوعکهحالیدراست،
موضوعوماهیتتشخیصکهاستگرفتهخیانت در امانت قرار میوامضاجعلکالهبرداري،

باقضاییدقیقکارشناسیوبودهخارجمنصفههیأتاعضايتوانازالقاعدهعلیعناوین،این
2.طلبدمیراتخصصی در حوزه اقتصاد نشر نظر خبرگانازاستفاده

افزونشد،بیه آن چه ذکر است سپردن سرنوشت دادرسی به هیأت منصفه در مواردي شبدیهی
درغیرمطبوعاتومطبوعاتاندرکاراندستمیانتبعیضازناشیايرویهعدالتنقضبر

منصفه یاتاظهارنظر ه–بوده است یاتنشریازامتیرقانونیکه موضوع اتهام، نقل و انتقال غ-زیردر پروندهنمونه،براي.1
:قابل توجه است

واگذاريبردایر»دانستنیها«نشریهمسئولمدیربهزاديفرانهخانماتهامدرخصوصتهرانعمومیدادگاه1410شعبهرأي
10تمامی[...] روزجامعهشرکتنمایندهبهنشریهاینامتیازواگذاريبارابطهدر[...]«: روزجامعهشرکتبهنشریهامتیاز
).1391: 1384فراهانی،(» ...نامبرده را مجرم تشخیص دادندآرااتفاقهبدادگاهجلسهدر] منصفههیأت [حاضرعضو

قابل یرپرونده زاست،اظهارنظرکردهمنصفههیاتوبودهاموالعلیهجرایماتهام از مصادیقموضوعکهشکایتیدرباره.2
:توجه است

اینجانب جواد کاظمی در [...] «: »دیشخوب ان«متن شکوائیه، کیفرخواست و حکم هیأت منصفه درباره پرونده نشریه 
معرفی کرد، قراردادي » خوب اندیش«و صاحب امتیاز نشریه » هومن خلج هدایتی«با فردي که خود را 19/1/1384تاریخ 

امریکابههاسترا امضا کردم اما پس از مدتی مشخص شد که صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه خوب اندیش مدت
خلجهیربد«کرده،معرفیاندیشخوبروزنامهمدیر مسئولوامتیازصاحبراخودکهفردي.] [..وشدهپناهنده
ازکالهبرداريبهاقدام) هدایتیقلیمصطفی (پدرشانهمدستیباکهاست) امتیازصاحبدوقلويبرادر (»هدایتی

خیانتوکالهبرداريسند مجعول،ازهاستفادامضاء،جعلعنوان،جعلاز ایشان و پدرشان به سبب . کرده استاینجانب
52دادگاه کیفري استان تهران، شماره 76شعبه ویژه،پیک. (»...شکایت داشته و تقاضاي رسیدگی دارمامانت،در

امتیاز نشریه واگذاريمتهم است به [...] آقاي هومن خلج هدایتی [...] «: کیفرخواست دادستان). 4، ص26/01/1387مورخ
[...] متهمدفاعوحضورعدمونشریهواگذاريقراردادازتصویريوشاکیشکایتبهعنایتباکهغیر خوب اندیش به

برايمجازاتتعیینورسیدگیمطبوعات،قانون35مادهنیزو8ماده3تبصرهبهمستنداًلذا. استمسلمويبزهکاري
حکم بر برائت متهم صادر آرااکثریتبا... «: منصفههیأتنظر). 3صفحهیژه، همان،ویکپ(»استدعاستموردمتهم

).هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران1/2/1387صورت جلسه مورخ : نقل از(» ...شودمی
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ناعادالنه، نامتناسب، متناقض و بعضاً غیرتخصصی،آرايصدوربهصنفیجرایمبهرسیدگی
بنیاد،که به هیچ روي از یک نظام حقوقی خردشودمیمنتهیخالف مقررات و نصوص قانونی 

.پذیرفته نیست

در مطبوعاتمنتشرهمنصفه در موضوعات تخصصی اظهارنظر هیأت. 4- 2
بهمنحصرومحدوداي،حرفهوفنیماهیتواجدهايپروندهدرمنصفههیأتاظهارنظر عامیانه

تصاویریامطالب»انتشار«ازناشیمطبوعاتیجرایمازبسیارينیست بلکهمطبوعاتصنفیجرایم
آرايصدور رو،ایناز. گیردمیقراربزرگنقیصهایندایرهدرنیزمجرمانهوصفرايدا

پیامدراحقوقییاحقیقیاشخاصحقوقتضییعموارد،ايدرپارهکهناعادالنهوغیرکارشناسی
پس از 168اصل ناقصاجرايهايسالدرمنصفههیأتعملکرددادهايبرونجملهازداشته،

شاهد مثالرامنصفههیاتاظهارنظرازنمونهیکتوانمیبارهایندر.انقالب اسالمی بوده است
: آورد

ساختمانیشرکتیکعلیهمطلبیاست،اجتماعیـسیاسیروزنامهیککه»توسعه«روزنامه
سازانانبوهبامعاملهازکهبوددادههشدارتهرانیشهروندانبهآنضمندروکردهمنتشرسازانبوه

روشنیعملکردهاشرکتگونهاینکهچراکنندخودداريشده،یادسازانبوهشرکتجملهازو
درجایامیدرمذکورمطلب. شوندمیمغبوننوعاًآنهامتعاملینوندارندخودتعهداتانجامدر
هايبا شرکتمعاملهدان متضرر از توسط شهرونآمیزاعتراضتجمعچندینانجامواسطهبهکهشد

طبیعیطوربهفضااینوبود،گرفتهشکلمذکورهايشرکتعلیهبرعمومیفضايساز،انبوه
درواقعیتکشفکهحالیدر. بگذاردتأثیر) منصفههیأت (عمومیداورانافکاربرتوانستمی

ضمن ایراد اتهام درج مطلب متبودنجرمو تشخیص تخصصیوفنیخصایصباموضوعی
شرکتبهنظیر کالهبرداري یا اکل مال غیر و مانند آن ايمستقیم یا غیرمستقیم عناوین مجرمانه

نظر غیرتخصصی هیأت باشد ومیقضاییکارشناسیبهامراحالهمستلزمروزنامه،توسطسازانبوه
وب اجتماعی است؛ از آن منصفه ـ اعم از مجرمیت یا برائت ـ المحاله غیرفنی و واجد آثار نامطل

شرکت (بر تبرئه مدیر مسئول روزنامه از اتهامات وارده توسط شاکی ناظرروي که اگر رأي هیأت 
یا نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی باشد و به تبع افترابردایر) سازانبوه

کممفهوم مخالف این حکم ـ دستآن، دادگاه رأي بر برائت مدیر مسئول روزنامه توسعه بدهد،
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ومنصفههیأترأياگرو! استکالهبردارواقعاًسازانبوهشرکتکهاستآنـعمومیاذهاندر
خواهدبازتابچنینعمومیافکاردرباشد،روزنامهمسئولمدیرمجرمیتبردایردادگاه،حکم

واستآنامثالیاهبرداريکالاتهامهرگونهازمبرّا) شاکی(سازانبوهشرکتکهداشت
ازايتلقیچنین! دهندقرارآناختیاردرراخودهايسرمایهآسودهخیالباتوانندمیشهروندان

زیراباشدداشتهپیدرراشهروندان»جهلبهاغراء«تواندمیدادگاه،حکمومنصفههیأترأي
کارشناسیبدونگذاران،مایهسرحقوقرعایتدرمذکورشرکتعملکردنادرستییادرستی

مدیرمجرمیتدرچهوبرائتدرچهـمنصفههیأترأيونیستممکنموضوعخبرگاندقیق
پرونده،ایندر. کندافادهصحت یا فساد عملکرد شرکت یادشده را تواندنمیـروزنامهمسئول

سازانبوههايبتی به شرکتدر آن ایام نگاه مثمردمغالبمانندکهـمنصفههیأتاعضاياکثریت
/ 06/09مورخجلسهصورت: نقل از(دادند»توسعه«روزنامهمسئولمدیربرائتبررأيـنداشتند 

مسئولمدیرتبرئهبانیزدادگاهآنتبعبهو) تهراناستانمطبوعاتدادگاهمنصفههیأت 1384
. ندانستحقو نشر اکاذیب ذيتراافاتهامایراددررا) سازانبوهشرکت (پروندهشاکی،»توسعه«

بهکهـسازانبوهشرکتعمومی،افکاردرآنانتشارویادشدهحکمصدورباکهنیستتردیدي
ویژهبهوشهرونداننزددررااعتبارشپیشازبیشـبودکردهشکایتايحرفهحیثیتاعادهامید

دادگاهحکماعتباروصحتکهحالیدرت،اسدادهدستازخودبالقوهوبالفعلگذارانسرمایه
مخدوشاگرشده،صادرـموضوعخبرگاننهوـمنصفههیأتغیرکارشناسیرأيازتبعیتبهکه

.استتردید محلآن،بودنعادالنهکمدستنباشد،

یقانوننصوصآراي خالفو صدورمنصفههیات. 3-4
ازدیگرايدستهآفاتبهبایدنصفه،مهیاتغیرکارشناسیوعامیانهآرايکناردر

برخالفمطبوعاتیمتهماننفعبهبرائتآراياز صدور کهتوجه نمود یاتهینااظهارنظرهاي
: استقانون، بسندهنصخالفراينمونهنیز ذکر یکبارهایندر.شده استیناشقانونینصوص

ساعت پیش از آغاز اخذ رأي 24مقررات جاري کشور، هرگونه تبلیغات انتخاباتی اساسبر
جمعهروزهايهموارهبه این ترتیب ـ با فرض این که انتخابات 1.استممنوعروز انتخابات در

فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهاي نمایندگی هشت «: 7/9/1378قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی مصوب 56ماده.1
. »آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت) مرحله اول و دوم(اخذ رأي روز قبل از روز 
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ممنوعانتخاباتازقبلشنبهپنجروزدرتبلیغاتیمطالبدرجازمطبوعاتـشودمیبرگزار
شورايمجلسهفتمدورهانتخاباتبرگزاريازقبلشنبهپنجروز»ابرار«روزنامه. هستند

برقانونداللترغمبهگرچهوبودکردهمنتشرراسیاسیگروهیکتبلیغاتیآگهیاسالمی،
بارهایندرقانونگذارطرفازمجازاتیتعیینوانگاريجرمهیچگونهشده،یاداقدامممنوعیت

گردیدهارجاعمطبوعاتگاهدادبهپرونده روزنامه ابرار العموم،مدعیجرماعالمباندارد،وجود
گرفتانجام168اصلمحکمهدرحالیدرابرار،روزنامهمدیر مسئولاتهامبهرسیدگی. است

لذاوپذیردمیصورتعمومیمحاکمدرغیرمطبوعاتی،متهمانمشابهاتهامبهرسیدگیکه
اصلژهویدادرسیآیینچارچوبدررسیدگینفسمنصفه،هیأترأيمضمونازنظرقطع
در اي،رویهعدالتنقضبرافزون. دارددرپیراايرویهعدالتنقضاساسی، قانون168

را نیز »قانونحکمدر برابربرابرينقض«صورتی که رأي هیأت منصفه دایر بر تبرئه متهم باشد، 
روز قانون، درج آگهی تبلیغاتی درتصریحبهکهچراکرداضافهايباید به نقض عدالت رویه

متهمتبرئهدرراانصافـعلتیهربهـمنصفههیأتچهقبل از انتخابات، ممنوع بوده و چنان
برايمجوزيتواندمیکهاستکردهنقضخاصمورديدرراقانونصریححکمعمالًبداند،
روزنامهقضیهدرکهامريباشد؛مطبوعاتطریقازانتخاباتیتبلیغاتدرجدیدرویهایجاد

و به تبع آن صدور حکم منصفههیأتسويازروزنامهمدیر مسئولتبرئهباوشدواقع»ابرار«
کهبرائت توسط دادگاه، مبناي جدیدي ـ بر خالف نص قانون ـ مورد تأیید قرار گرفت، آن چنان

درجبهمجازراخودیادشده،حکمبهاستنادباتاکندفراهممطبوعاتبرايدستاویزيتواندمی
).1384:14ی، رحمان(بدانند انتخاباتازپیشروزدرتبلیغاتیمطالب

هاخبرگزاريومطبوعاتجدیدالیحهدرمنصفههیاتفلسفهبهنسبیتقریب.5
در صورتیوزیران،هیات1397مهرماه مصوبهاوخبرگزاريمطبوعاتقانونجدیدالیحه

قوه1395اردیبهشت مصوبسیاسیجرمقانوندرکنار اجرايبرسد،مقننهقوهتصویببهکه
حدتاتواندمی- استکردهحکم) و سیاسیمطبوعات (منصفه واحدیاتهیلکه به تشک–مقننه
قانونگذار اساسیمرادومقصودمنصفه و نهاد هیاتتاسیسفلسفهاز اي، دورافتادگیمالحظهقابل

ترکیبها،خبرگزاريومطبوعاتجدیدیحهالدر.کندجبرانرایینظام قضادرنهاداینتعبیهاز
بر محکمهمنصفه هریاتهیلتشکيابتنا«قابل توجه تعداد اعضا و یشافزایقاز طرمنصفههیات
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انتخاب یاتو همچنان تحت کنترل هجزئیوناقصولو (شدن مردمیسمتبه، »قرعهاساس
محدودکردناز طریقمکررهايعضویتنقیصهبر رفععالوهو1کردهیداپیلم) یکننده حکومت

حقوقیمتخصصینازدستهیکبهنسبت»اعضاردقاعده«،2دورههرشخص صرفا به دویتعضو
سایرکماکان، گرچه3اندمنصفه منع شدهیاتدر هیتاز عضوقضاتوشدهنیز مراعات
.هستندعضویتبهمجازحقوقدانان

درهیاتاینمداخلهامکانترافزونحدیدتومنصفههیاتصالحیتبیشترهرچهکاهشبراي
ویژهاختالفحلشوراي«ظرفیت ازاستفادهبالفعل،وموجودامکانترینسهلیزنهادادرسی

زیادياست که تا حدخصوصیشاکیدارايمطبوعاتیجرایمبهابتداییدر رسیدگی»مطبوعات
ارجاع اولیه شکایات خصوصی از «بر روشافزون.کندمیمنصفه را محدود یاتهیفعلصالحیت

آن از حیث سازوکار قانونی کامالً ـ که در حال حاضر مسیر» مطبوعات به شوراهاي حل اختالف
یزرا نیگريآزموده شده دهايپیشرو، روشهاينظامتجربیاتازاستفادهباتوانمیگشوده است ـ 

و ترمیمیعدالتبرمبتنیکیفريسیاستدرجوامعایناستفاده از تجربیات با. درآوردیتبه فعل
تکیه بیشتر بر مسئولیت مدنی به جاي ـ یا در کنار ـ مسئولیت کیفري و استفاده از ابزارهاي جبران 

از حجم نامعقول و توانمیخسارت بزه دیده از جرایم ارتکابی توسط مطبوعات به نحو گسترده، 
اگر چه . منصفه کاستیاتمطبوعاتی و هبالوجه ترافعات کیفري در نزد محکمه ویژه جرایم

همینبهکیفرينظامگیريتحکیم و تثبیت مدل شوراهاي حل اختالف در کشور به نوعی جهت
درکشورتوسعهبرنامهدر قوانینمندرجتکلیفرسدمینظربهامادهد،مینشانراسووسمت
زداییجرمسیاستتمهیددرقضائیههقواقدامضرورتبردایر»قضاییامورتوسعه«بهمربوطفصل

برمبتنیوضعازعبوروترمیمیعدالتسمتبهتريعمیقمراتببهسوگیريکیفري،قوانیناز
رفتارهايبسیاريتاركازمجرمانهعناوینزدودنتردیدبیاست کهکردهمطالبهراتنبیهیعدالت

مسئولیت مدنی و مستوجب جبران خسارت،و تبدیل آن به رفتارهاي موجب ايرسانهومطبوعاتی
حقوقیهاينظامدرکهامريباشد؛زداییجرمفرآینددرقضاییهايبرنامهترینمهمجملهازباید

به نحو ) فرانسه(ژرمنی –و چه در نظام رومی ) انگلستان(الکامننظامدرچهمعیار،جوامع

.وزیرانهیات1397مهر مصوبهاخبرگزاريومطبوعاتقانونالیحه86ماده. 1
.91همان، ماده . 2
.90همان، ماده. 3
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مطابقکهرفتارهاازکثیريانگلستاندرالًمثکهچنانآناست؛پذیرفتهتحققصورتايگسترده
و در صالحیت محکمه دادگاه ویژه رسیدگی به محسوبمطبوعاتیجرمایران،فعلیقوانین

خارج از قوانین 1»مدنیخطاي«مفهومقالبدرگردد،منصفه تلقی مییاتجرایم مطبوعاتی و ه
ازوسیعیحجمموضوعیخروجموجبایران،حقوقدرتمهیديچنین. گیردکیفري قرار می

نیز. شدمنصفه خواهدیاتو مصون از مداخالت هکیفريمباحثحیطهازمطبوعاتیدعاوي
ایران،کنونیقوانین مطابقهاآنازايپارهکهـايبسیاري از تخلفات صنفی مطبوعاتی و رسانه

منصفهحضور هیاتاو بمطبوعاتیجرایمبهرسیدگیویژهمحکمهدروآیدمیحساببهجرم
اساساًـفرانسهوانگلستاننظیرهکذاـمعیارحقوقیهاينظامدرگیرد،میقراررسیدگیمورد

اصحابخودمشارکتوحضورباوصنفیشوراهايچارچوبدروقضایینظامازخارج
در انگلستان که اختیارات و2»مطبوعاتازشکایتکمیسیون«. شودمیرسیدگیمطبوعات
دارد،مطبوعاتازشکایاتبهرسیدگیواختالفاتو فصلحلدروسیعیهايصالحیت

رويپیشايرسانهومطبوعاتیهايفعالیتاززداییجرمفرآینددررامناسبیالگويتواندمی
کنندگانتدوینراهنمايحديتاالگواینکه رسدمینظربهچنین. دهدقرارایرانحقوقینظام

به ) یولو جزئ(آشکاریريبا سوگیحه،الاست؛بوده»هاخبرگزاريومطبوعاتجدیدالیحه«
یزو ن3افتراقیرژیمبر تمهیدافزون،»هامطبوعات و رسانههايمسئولیتسازيمدنی«يسمت الگو

ایندرمصرحمجرمانهعنوان5به) منصفهیاتهیتمشمول صالح(مطبوعات یمجرایدتحد
راآنبهرسیدگیوکردهتعریف»تخلفات«یرهرا در دایموضوعه کنون»ایمجر«سایرقانون،
و در صالحیت- هادادگاهصالحیتاساسا خارج ازبلکه- منصفههیاتصالحیتازخارج

هاينظامدر 4.استدادهقرار) فعلیمطبوعاتبرنظارتهیاتجایگزیننهاد(»هارسانهکمیسیون«
زداییجرمکیفرزدایی،نظیرعواملیومفاهیمبرمبتنیجناییکلییاستسبرعالوهپیشرو،حقوقی

وماهیتدرکهشگرفیتحولبهبایدها،رسانهومطبوعاتبارابطهدرخاصطوربهقضازدایی،و
وتجارتچرخهدرمؤثرابزاريبهراهارسانهودادهرخاخیرقرننیمویکطیهارسانهکارکرد

: ك به.ن. وق انگلستان صورت گرفته استدر حقTortاي است که از واژه ترین ترجمهمتداول»مدنیخطاي«.1
.13: 1376نشر حقوقدان، انگلستان،جزايحقوقبر، مروري)1376(میرمحمدصادقی، حسین، 

2. Press Complaints Commission.
.وزیرانهیات1397مهر مصوبهاخبرگزاريومطبوعاتالیحه116ماده .3
.36همان، ماده .4
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سازيخصوصیدرايعلیحدهومهمعاملکارکرد،این. داشتتوجهنیزاستدهدرآوراقتصاد
و رسیدگی خارج از نظام قضایی به شکایات و دعاوي ايرسانهومطبوعاتیدعاويفصلوحل
دروداردآنبازیادينسبتاًفاصلهکنونیشرایطدرماکشورالبتهکهرودمیشماربهشدهیاد

راهنبایدايرسانهومطبوعاتیترافعاتسازيخصوصیبرايکشورحقوقینظامبهپیشنهاديطرح
انجمن«و اسالمیانقالبازپیش»نگارانروزنامهسندیکاي«تجربهکههمچنانپیمود،افراط
مطبوعاتخودکنترلینظام«حیثازراموفقايتجربهیکهیچآن،ازپس»نگارانروزنامهصنفی

تابعیمطبوعاتی،وايرسانهترافعاتسازيخصوصیکهاستروشن. نهندنمیروپیش»هاو رسانه
مالیخودبسندگیمآالًویادشدهابزارهايمدیریتومالکیتشدنتجاريوخصوصیاز

طوربهسازيخصوصیاصلدرکشورسیاسینظامتوفیقگرودرخود،نوبهبهنیزاینوآنهاست
شکایاتکلیهبهرسیدگیها،خبرگزاريومطبوعاتجدید، درالیحهوجوداینبا. باشدمیکالن

صالحیتدرقضایی،یدادرسیرهخروج از دابانگارانروزنامهنیزوهاو خبرگزاريمطبوعاتاز
یجامعه مدنیندگانبر نمایحکومتيرغم غلبه اعضابهکه1گرفته استقرار»هارسانهکمیسیون«

و نیز دیدگانزیانمعنويوماديهايخسارتجبرانامکانینیبشیآن، به جهت پیبدر ترک
سويبهکوچکهر چندگام یک،2)ياداريهامجازاتیهشب(انضباطی اجراهايضمانت

نظامسازمانالیحه«یاحتمالیبتصوکناردرشود کهمییمرجع ترافعات تلقيسازصنفی
جامعهسهمو افزایش»تنظیمیخودنظام«بهگذارمقدماتتواندمینزدیک،آیندهدر»ايرسانه
.    کندفراهمراترافعاتدررسانهاصحابومدنی

جرایم غیرسیاسی مطبوعات تواند خروجمیمنصفه، یشتر هیاتهرچه بیدتحددیگر درگام
در اصلمقررتشریفاترعایتبارسیدگیکه باشدها از صالحیت دادگاه مطبوعات و رسانه

دیگرسانبهجرایماینوکندمیمنتفیراـاستمنصفههیأتحضورآنترینمهمکهـ168
به1395اردیبهشت مصوبسیاسیجرمقانون. شدخواهددادرسیعمومیمحاکمدرجرایم،

یتیظرفینواجد چنیاسی،سیمجرابهمطبوعاتجرایممنصفههیاتصالحیتدادنتسريسبب
گرانه یتکه مشارکت حما–آن یمنصفه به فلسفه اصلیاتهبیآن ضمن تقرياست و اجرا

مداخالتازپیشازبیشرامنصفههیات–استیاسیدر محاکم سیاسینهاد از متهمان سینا
.وزیرانهیات1397مهر مصوبهاخبرگزاريواتمطبوعالیحه75ماده .1
.76همان، ماده .2



179اسالمیجمهوريدراستحالههنرتامشروطیتدراقتباسهندسهازایرانی؛منصفههیات

. مصون خواهدکرد،هارسانهمطبوعات وکیفريدر ترافعاتناصوابوزاآسیب

گیرينتیجه
راکنونیشکلدرمنصفهبا حضور هیاتعاتیمطبوجرایمبهرسیدگیویژهدادگاهتشکیل

، 168اصلجوهرهوروح. نمودتلقیاساسیقانون168اصلازقسمتیاجرايعنوانبهتواننمی
مخالف) غیرمطبوعاتیومطبوعاتیازاعم (سیاسیفعاالنبهدادرسیویژههايتضمیناعطاي

محاکمهدر جریانو تاثیرحضورازمنصفههیاتداشتندریغاست؛حاکمانوحکومت
وحکومتعلیهمجرمانهوصفواجدسیاسیرفتارهاياتهامبهکهورزانیسیاست

محاکمهدرنهاداینحضوربرعکس، تسهیلوگیرندمیقرارتعقیبتحتآن،کنندگاناداره
ورزشکاران،وهنرپیشگانزندگیخصوصیحریمبهکشیدنسركاتهامباکهنگارانیروزنامه

انشاءازمقننمقصودبامغایرـمتفاوتهاياندازهدرولوـدوهرشوند،میکشیدهدادگاهبه
اساسیقانون168اصلاجرايحیثازایرانکیفرينظامعملکردورویه. باشدمی168اصل

منصفههیاتنیست؛باشد،بایدچهآنوباشدنبایدهست، چهآنکهداردقراروضعیدراکنون
قضایینظامدرانحرافاینپیدایشنقطه. هستباشدنبایدکهوآنجانیستباشدبایدکهآنجا

ارتکابیجرایمبهنسبتارفاقیاصولاجرايارادهباراولینبرايکهگرددبرمیزمانیایران، به
جرایمدادگاهشدمصممقضایینظاموگرفتخودبهجديشکلمطبوعات،عرصهدر

اجرايسال27ازگذشت پسکهاکنون. دهدتشکیلمنصفههیاتبا حضوررامطبوعاتی
وها، آفاتکژيها،کاستیمطبوعات،منصفههیاتتشکیلدر قالب168اصلازبخشی

و تضییعايرویهعدالتنقضوقضاییتبعیضبروزازاعم (اغماض غیرقابلگوناگونعوارض
آشکارمطبوعاتی،محاکممطلقدرمنصفههیاتمداخلهومشارکتازناشی) ماهويحقوق

هرگونهازپرهیزضمن، 168اصلشدهپذیرفتهومنطقیتفسیربرتکیهبااستاست، الزمشده
برايراهاییروشمطبوعات،دادگاهمنصفههیاتصالحیتغیرمنطقیوضابطهبیتعمیم

اجرايمددبهکهامريرفت؛کارگبهآنو نامتعارفنامطلوبصالحیتبیشترهرچهتحدید
مطبوعات و یدقانون جديو اجرانهاییو تصویب1395اردیبهشت مصوبسیاسیجرمقانون

در ییتواند گام نهایالبته نمیکردي،رویناتخاذ چن. یراستپذامکانیاديحد زها تايخبرگزار
و سرعتیفیتکامروزه. باشدییمنصفه از شاکله نظام قضایاتزدودن آفات و عوارض ه
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هرکاهشسمتبه) یسو انگلیر فرانسهنظ(دنیا درحقوقیمعیارومعتبرهاينظامگیريجهت
- صاحببعضیکهاستايگونهبهکیفري،هايرسیدگیدرمنصفههیأتصالحیتبیشترچه

تم به حذف کامل این نهاد از سیستواندمیمعتقدند ادامه این روند مخصوصا در انگلستان نظران
رغم پیشینه و ریشه چند صد ساله آن در سنت کیفري کامن ال ـ منجر ـ بهکشوراینقضایی 

این در حالی است که در عصر حاضر با گسترش سیاست جنایی مشارکتی، مداخله مردم . گردد
در مراحل گوناگون دادرسی و اجراي احکام، رو به توسعه و تحکیم است، اما رویکرد 

می هیأت منصفه در فرآیند رسیدگی کیفري و صدور حکم ـ که حرکتی محدودسازي نهاد مرد
مبتکرومبدعحقوقیهاينظامطوالنیهايتجربهبهنظرامعانبابویژهـدهدمعکوس را نشان می

عامیانهوايغیرحرفههايقضاوتازناشیهايآسیبومنفیآثارغلبهازخوبیبهزمینه،ایندر
. کندمیحکایتمنصفههیأت

نهادکارگیريبهامردرپیشروجوامعوقتیکهکردتردیدواقعیتاینبهتصریحدرنباید
طریقبههستند،یادشدهنهادازعبورحالدرطوالنی،تجربیاتوسوابقرغمبهمنصفه،هیأت
درکهـعبیريتبهیاوکردهبسندهآنازايپوستهوناماقتباسبهصرفاًکهايحقوقینظاماولی
بارودربایستیسرازـاستشدهشنیدهکشورعدلیهگردانندگانزبانازفراواناخیرهايسال
واوستخوداختصاصیابداعکهدادهتنهیأتیتشکیلبهاساسی،قانون168اصلصریحنص

یناازشدنخالصبرايندارد،معاصرحقوقیهاينظامشدهشناختههايآموزهبانسبتی
.استترشایستهمنصفه،هیأتازکاریکاتوريگذاشتننمایشبهپایانوتاریخیرودربایستی
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