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Abstract 

In Article 96 of the Law of Procedure 2013, it is explicitly and with special 

conditions allowed to publicize the accused through means such as mass media, 

and in this regard, in Note 2 of Article 353 of the aforementioned law, the 

publication of the proceedings and report of the case in public trials, which 

includes the disclosure of details The plaintiff and the defendant are prescribed 

under special conditions. In addition, by reviewing the articles of this law, other 

cases of the defendant's publicity can be dealt with. This research, with 

descriptive analytical method and using library sources, tries to prove that 

according to jurisprudential sources (Imamiyah) and legal texts, there is a 

license to publicize the accused in ways such as making accusations or 

publishing blurred and checkered images or publishing the first letters of the 

name and surname. There are no defendants, and in addition, publicizing the 

defendant in the shadow of cases such as the publication of pictures should be 

done rarely and under special conditions. 
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1. Introduction  

Article 96 of the Criminal Code approved in 2012 is the first time that it has 

been specified in the legal texts of our country, and in two cases, media 

permission was issued for the pictures and details of the accused. These cases 

also bring ambiguities and challenges, and their use requires the fulfillment of 

certain conditions. In addition, according to Note 2 of Article 353 of the above 

law, based on some special grounds and justifications, and with the prescription 

of some high-ranking judicial authorities, the legislator has issued the 

possibility of publishing the proceedings of the case, which includes the details 

of the plaintiff and the accused. 
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Also, the mob that seems to have become more intense with the use of 

virtual space by thugs and mobs for their show of power and violent behavior 

on the part of the police, and with this, the police is looking for the so-called 

"thugs" who use His behavior in the streets and neighborhoods, as well as 

showing his actions on social networks, are causing terror to the people by 

turning them around at the level of the city and neighborhoods, and in this way, 

try to improve social security. 

Publicizing the accused through the mentioned cases or in any way is against 

the principle and has been met with many objections and doubts in 

jurisprudence and legal texts as well as in international documents. In general, 

due to the many negative effects and consequences that the publicity of the 

accused, especially because of the notoriety and scandal that it brings to such 

people before the final sentence is issued, the possibility of using the effects of 

publicizing the accused is accompanied by many ifs and buts and needs to be 

investigated and studied. Is abundant. 

 

2. Methodology 

The current research is trying to find an answer or answers for the research 

questions using a descriptive analytical method and using library tools; But 

first, it is necessary to identify some words that are mentioned a lot in this 

research in order to clarify the scope of the research.  

 

3. Results and Discussion 

The issue of making mobs or publishing pictures of the accused in the mass 

media, especially radio and television, when a definitive verdict has not yet 

been issued on the charges and the case is under investigation, has caused 

irreparable damage to the moral character of the accused, and in the event of 

acquittal of the accused, The crime of defamation is certain in this context, and 

unfortunately, it is not possible to compensate the reputation of the accused or 

the accused in most cases. As in recent years, there have been examples of such 

cases where the media prepared reports about the crimes committed and the 

people involved in them with great detail and recklessly published the pictures 

of the accused in the media. The defendant or defendants have been acquitted of 

all charges and acquittal has been issued against them . 

 

4. Conclusion  

Publishing pictures of the accused (except in legal cases) or making accusations 

is against some principles of the constitution (principle 39) and is also against 

the need to respect the human dignity of individuals and should be taken into 

consideration. People are protected by the rule of presumption of innocence 

until they are found guilty, and even the smallest and least important restrictions 

on their rights, such as freedom of movement, social rights and citizenship, are 
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subject to legal specification and, in the second place, judicial prescription. 

Therefore, in the absence of law, the actors of the justice system Criminals such 

as judicial authorities and bailiffs do not have the possibility or authority to 

publish pictures of the accused or other measures that threaten their rights in 

some way. Even in legal cases (Article 96), judicial authorities are obliged to 

refrain from publishing images and specifications as much as possible and use it 

only as a last possible solution. In addition to the fact that there is no provision 

in legal and jurisprudential texts regarding "accusing the accused", this matter 

has been condemned and denounced many times by judicial officials. None of 

the bases and reasons used for this plan are so important that in the absence of 

legal bases, a prescription and a tool to violate the rights of the accused. 
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 قانونی  اباحهتشهیر »متهم«؛ از اصل ممنوعیت تا موارد 

1سید سجاد کاظمی
    

     2حامد چگینی
 
 

 چکیده 
چااون   یلیوسااا رهگذربا شرایطی خاص تشهیر متهم از و    صراحتبه  1392قانون آیین دادرسی    96ماده    در

قانون مذکور نیز انتشار جریان   353ماده  2در همین راستا، در تبصره و  ه شدهمجاز دانستی جمعی هارسانه

  تحااتیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی را که متضمن بیااان مشاصااات شاااکی و مااتهم اساات رس

ماای  قانون به موارد دیگری از تشهیر مااتهم  این  در مواد  یبا مرور الوهعبه. گردیده استتجویز شرایط خاص 

اثبااات ایاان   درصاادد ایکتاباانهی و استفاده از منابع پژوهش با روش توصیفی تحلیل این  .نمودبرخورد  توان  

متهم از طرقی چون متهم   تشهیر یمجوزی برا  قانونیمتون  ( و  امامیه)  یفقه  منابعکه مطابق    موضوع هست

وجود ندارد    متهمان  ینام و نام خانوادگ ییانتشار حروف ابتدا ای یتار شده و شطرنج ریانتشار تصاو یا دانیگر

بااا رعایاات شاارایط ویااژه    و ندرتبهنیز باید  انتشار تصاویرتشهیر متهم در سایه مواردی چون  ،و عالوه بر آن

 انجام گیرد.
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 مقدمه

و بدنامی مجرمان   سازیارسشرمز  زیادی که حقوق کیفری مدرن برای جلوگیری ا  تأکیداتبه خاطر  

ر اخیار د هایدهاهپس از تحمل کیفر( دارد لذا طای ) هجامعگشت ایشان به باز  سازیآسان  هدف  با

عادم اساتفاده از کیفرهاایی باا  ،یققوح  هاینظاممجرمان توصیه    ةدربار  ها حتیم حقوقی کشورنظا

با توجه باه مفهاوم . حال  (155:  1397غالمی و دیگران،  )  دباشمیرسواکنندگی  استافاف و  ماهیت  

و شناسااندن مجارم باه دیگاران کااربرد دارد   رسواسازی  هدف  باکه در قالب یک کیفر و    «تشهیر»

با یک عنوان اتهامی مواجه بوده و  صرفاًای »متهم« یعنی کسی که ره کار بردن این اصطالح باید بش

بار  تاأملیباا اما ؛ برسد به نظر ز ذهنهمچنان در پناه فرض »برائت« قرار دارد قدری عجیب و دور ا

 تاوضاوع و م باه برخای ماوارد رویه قضایی و انتظاامی  همالحظ  باو همچنین    مواد و مقررات قانونی

 درباره  اصطالح  این  هایزیرمجموعه  و  مصادیق  از  اما  ،تشهیر  از  نامی  ذکر  بدون  که  نماییممیبرخورد  

 2  تبصاره  و  96  ماواد  در  منادر   موارد  به  انوتمی  آن  هاینمونه  از  ؛شودمی  و  شده  استفاده  متهمان

 174  مااده  ضاوعوم  شاارکثیراالنت  هایروزنامه  در  متهم  احضاریه  انتشار  موضوع  ،ک.د.آ.ق   353  ماده

 باه  موساوم  هااساتان  و  شاهرها  ساط   در  پلیس  مرسوم  هایطرح  همچنین  و  آن  تبصره  و  ک.د.آ.ق 

 .نمود اشاره  «گردانی اوباش»  یا  «گردانی متهم»

 تصاری  ماا کشاور قاانونی متون در که  است  بار  ناستین  برای  1392  مصوب  ک.د.آ.ق   96  ماده

 ایان.  اسات  شاده  صاادر  متهم  مشاصات  و  تصاویر  شدن  یارسانه  مجوز  مورد  دو  در  آن  طی  و  شده

 و  شارایط  برخای  احاراز  نیازمناد  هاآن  از  استفاده  و  داشته  همراه  به  نیز  هاییچالش  و  ابهامات  موارد

 و مباانی برخای بار بناا فاوق، قاانون 353 مااده 2 تبصره موجببه  گذارقانون  الوهع هب.  تسا  ضوابط

 باه  رسایدگی  جریاان  انتشاار  امکاان  بلندمرتباه  اییضق  هایمقام  بعضی  تجویز  با  و  خاص  توجیهات

 .است  کرده صادر را  باشد متهم  و  شاکی مشاصات متضمن که  پرونده

 بارای  اوبااش  و  اراذل  جاناب  از  مجاازی  فضای  یرگیکاربه  با  نظر  به  که  گردانی  اوباش  همچنین

 ایان  باا  پلیس  و  هفتگر  خود  به  بیشتری  شدت  پلیس  جانب  از  خود  خشن  رفتارهای  و  هانماییقدرت

ده از رفتارهاای خاود در کاه باا اساتفا  «یاوباش  و  اراذل»  اصطالحبه  افراد  که  است  این  دنبال  به  کار

اجتمااعی باعار رعاب و   هایدامات خود در شابکهاق  نمایشهمچنین    و  هامحلهو    هاعرصه خیابان

طریق در و از این    کرده  منکوب  هامحلهرا با گرداندن ایشان در سط  شهر و    شوندمیوحشت مردم  

 ارتقای امنیت اجتماعی بکوشد.

یا به هر روشی که صاورت گیارد خاالف اصال باوده و در   ذکرشدهتشهیر متهم از طریق موارد  

 شاده هماراه یاریبسا تردیادهای و ماالفت با  المللیبینن در اسناد  همچنی  ونونی  متون فقهی و قا

 و بادنامی خااطر باه  ویژهبه  متهمان  تشهیر  که  نیفراوا  منفی  تبعات  و  ثارآ  خاطر  به  طورکلیبه.  است
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 اساتفاده امکان  دارد،  همراه  به  قطعی  محکومیت  حکم  صدور  از  قبل  افراد  قبیل  این  برای  که  رسوایی

 فاراوان  مداقاه  و  بررسای  نیازمناد  و  باوده  همراه  فراوانی  اگرهای  و  اما  با  متهمان  تشهیر  ایههجلو  از

 .است

 رمجموعاهیز مصاادیق و تشاهیر  که  است  این  درباره  دارد  کارسرو  نآ  با  پژوهش  این  که  پرسشی

 قابلیات «متهماان»دربااره   و در چاه ماواردی  تا چاه میازان  المللیبینآن در متون فقهی و اسناد  

 نظاامدر  المللایبینو اینکه آیا این ضوابط و احکام جاری در متون فقهی و اسناد   ؟دارد  یریگکارهب

 احترام  موردو چه در سط  رویه قضایی و انتظامی    گذاریقانون   سطدر  چه  کیفری فعلی کشور ما  

 یا خیر؟ گیردمیو رعایت قرار 

 پاسا  یاافتن درصدد ایکتاباانه ابزار از گیریبهره با و تحلیلی توصیفی روش به  حاضر  پژوهش

رو مشاا  شادن قلما هادف بااما در ابتدا ضروری است ؛  است  فوق   هایپرسش  برای  هاییپاس   یا

ماورد بازشناساایی  آیادمیساان بمیاان  هااآنه در این پژوهش بسیار از  وهش، برخی واژگان کپژ

ی و قضایی کشاور ماا تقنین درویکردر ادامه و با هدف اشراف بیشتر به جوانب   ماتصری واقع شوند.

 یهاامنظ میه و برخینظام فقهی فقه اماتهمان، به نحو ماتصر توضیحاتی درباره رویکرد  به تشهیر م

شده و در ادامه موضع نظام تقنینی و قضایی کشور ما در بوته نقاد   ارائه  با رویکرد تطبیقی()  یحقوق

 و بررسی قرار خواهد گرفت.

تشهیر مجرم به عمل حوزة  قیقات ماتلفی در  است، تح  به ذکر  الزم  در خصوص پیشینه تحقیق

 تریننزدیکنگرفته است. از  صورت  آمده است لیکن در بحر تشهیر متهم تا به حال تحقیق جامعی  

بار انتشاار تصااویر ماتهم در  یتاأمل»باا عناوان   ایمقالهبه    توانمیعناوین تحقیقات به عمل آمده  

علای دکتار توساط آقاای  1388حقاوقی در ساال  هایپژوهشجله  مه در  اشاره نمود ک  «هاروزنامه

ا حریم خصوصای و محرماناه تهم ببه موضوع مغایرت انتشار تصاویر م  و  خالقی به چاپ رسیده است

با عنوان حقوق متهم و کرامت انساانی در   ایپرداخته است. همچنین مقاله  مقدماتی  بودن تحقیقات

ه چاپ رسیده که حقوق ماتهم اد عسگری بتوسط آقای فرز  1394  در سال  30مجله کارآگاه شماره  

 ایمقاله تاکنونه اینکه ه با توجاست. لذا بکرده حقوق شهروندی و قانون اساسی بررسی حوزة  را در  

 مذکور تحقیق ،نداده قراررا مورد بررسی  « و نه »مجرم«متهم»ت مستقیم و تاصصی تشهیر صوربه

نیاز انجاام   هارساانهکه به ارزیاابی انتشاار تصااویر ماتهم در    یاهلمقا  هعالو  به  .است  نوآوری  دارای

وده و محتویاات ایان قاانون را ماورد ب  1392گردیده مربوط به قبل از تصویب قانون آ.د.ک مصوب  

 دارد.لذا انجام پژوهش حاضر ضرورت  ،مطالعه قرار نداده است
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 «متهم« و »یرتشه»  بازشناسی مفاهیم   .1

ساروکار دارد   هاآنبسیار با    پژوهشکه این    ایواژهوع ضروری است دو  به موض  داختندر راستای پر

 .شودمورد شناسایی واقع   هرکدامرو  و قلمو مفهوم  گرفته قرارماتصری  یبررس مورد

 

 1یرتشه. 1. 1

و در اصاطالح، « رسوا کردن کسی راو »واژة »تشهیر« و »اشهار« در لغت به معنای »آشکار کردن«  

 .(507ق:    1426هاشمی شاهرودی،  )  دکنشود، مفهوم خاصى پیدا مىضافه مىبدان ا  آنچه  برحسب

: تاایبنجفای، ) استکسى  یسوبهیا نشانه رفتن سالح کردن مثالً، »تشهیر سالح« به معنای آشکار 

اسات وی باه ماردم    معرفایها و  »تشهیر مُجرم« به معنای گرداندن او در خیابان  همچنین  ،  (564

شاهرت دادن رساوایی کسای را تشهیر، مفهاوم »  ةدهادا برای واژ  نامهلغتدر  (.  401،  اتبی  نجفی،)

: ذیال واژه 1377دهاادا،  است )« انتااب شده  انیدنردگ  شهر  بهچنانکه کسی را بر خر سوار کرده  

تشهیر را »اعالن مجازات مجارم و نادا دادن باه   توانمیاینکه از منظر اصطالحی    تیدرنها.  تشهیر(

امین مردم به مجارم اعتمااد  عنوانبه هاآندر جرائمی که در  باألخ ر مردم دانست؛ ر برابده او  گنا

در نهایات، از آنجاایی کاه   (.704ق:    1413)عاوده،    او دوری نمایند«  و از  ؛ تا او را بشناسندشودیم

 سااختنملماو  » تاوانیمر متهم را یتشهنه مجرمان، لذا  قلمرو این پژوهش تشهیر متهمان است

ماتهم توساط   ،یو  یکه با انتشاار مشاصاات و معرفا  یمردم دانست به نحو  نیمتهم در ب  تیوضع

 (.230:1399،یجوان جعفر) «مردم شناخته شود

 

 2متهم  .2. 1

: ذیال واژه 1377دهاادا، ) «کسی که مورد تهمت قرار گرفته باشدواژه »متهم« در لغت در معنی »

متوجه اوسات و هناوز رسایدگی باه جارم ماورد ت  مهکه تکسی  »، آمده است. در اصطالح،  (متهم

جعفاری )  «ه اساتپایاان نیافتا  االجاراالزم  رأیتهمت شروع نشده و اگر هم شروع شاده باشاد باا  

در قانون آیین دادرسی کیفری واژه متهم تعریف نشده و بارای آن معاادلی (.  642:  1400لنگرودی،  

و  دی که مورد شکایتلفی در وصف فرات ماتحاصطالدر این قانون از واژگان و  بیان نگردیده است.  

گرفتاه تاا  عنهمشاتکیاستفاده شده اسات؛ از  یافتهعلیه وی تشکیل   یاپروندهقرار گرفته و    تعقیب

 
1. Scandal 

2. Accused 
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از ایان اصاطالحات در قاانون مشاا   کادامهیچوجاه تماایز  .علیهمحکومم و مظنون، متهم، مجر

 .1ترسیم کرداز هم   هاآنای تفکیک بر اطی رخطو توانمینگردیده اما از برخی مواد قانونی  

جانب مقاام ی از ، »تفهیم اتهام« ونمایدمیاز میان اصطالحات فوق، آنچه فرد را مبدل به متهم  

و نه حکام )  یقطعکه حکم  است و این شا  تا زمانی  ق.آ.د.ک  195مبتنی بر ضوابط ماده  تحقیق  

ان ماتهم را یادک خواهاد ناوچناان ع ماسات هصادر نگردیده  اشدربارهمبنی بر محکومیت   بدوی(

از   ا  رابنابراین آنچاه شا  ؛وی کاربرد ناواهد داشت  ةدرباریا مجرم    علیهمحکومکشید و اصطالح  

صدور حکم قطعی محکومیات   سازدمیمحروم  برای متهم منظور داشته است    گذارقانونحقوقی که  

قاانون آیاین دادرسای ن فاراوا وتعادد ی کاه در ماواد مبرای وی است و تا آن زمان از تمامی حقوق

 منادبهرهاصل ممنوعیت انتشار مشاصات و تصاویر   ازجملهکیفری برای »متهم« منظور شده است  

 .د بودخواه

 

   امامیه(فقه ) یفقه منابعدر    «متهم»تشهیر   .  2

واجاب و ضاروری ، حیثیت و کرامت انسانی همه افراد جامعه حتی متهمان و مجرماان  شأنرعایت  

ش آدمی اسات یت، آبرو، حیثیت و ارزانسانی همان انسان  ذاتی(کرامت ).  (74:  1393،  یقماش)  تاس

. ایان تحقیار و عادم شارافتاز قبیال انساانیت،  دارد  را    اهاآندن  انسان باو  ةواسطبه  ذاتاًکه انسان  

 د ایان ناوع کرامات انساانی را ازتوانمیانسان قابل سلب نبوده و هیچ شا  یا قدرتی ن  هایویژگی

در مظاان   صارفبهو حتای مجرماان نیاز  تمامی متهمان    رواین  از.  (61:  1394عسگری،  رد )بببین  

حفظ حرمت ز کرامت انسانی برخوردار بوده و شایسته احترام و اب، اارتکاب جرم بودن یا اثبات انتس

 ازب  بنابراین و با ایان نگااه، تشاهیر مرتکا  .(295:  1400)موروثی درگاه و یوسفیان شوردلی،    است

 
کاه  یساک یعنای عنه«یما با »مشتک د،ینمایم میتقد ییرا به دستگاه قضا یتیشکا یاز فرد دهیامر که بزه د یدر باد  .1

ا با دیاانم ریرا دستگ یشاص یر ارتباط با جرمد سیاگر پل نی. همچنمیآمده مواجه هستعملبه تیشکا  کی  یصرفاً از و

مبادل باه  ق،یااتهاام از جاناب مقاام تحق میمظنون با تفها  ای  عنهیشا  مشتک  نی. ابود  میاهوخ  و»مظنون« روبر  کی

حکم در مرجاع بااالتر   نیدر دادگاه صادر گردد و ا  تیحکم محکوم  متهم  نیا  ةکه درباری« خواهد شد. صرفاً زمان »متهم

اسات  یهیخواهاد کارد. باد دایاپ ه«یاعلکوم»مح ایاوان »مجرم« م عنهمت  نیا  ابد،ی  تیقرارگرفته و قطع  ییدأتمورد    زین 

نوان متهم باه که عیاز زمان  یشتریمراتب ب به یهایو آزاد مظنون باشد از حقوق  ای  عنهیشا  اگر صرفاً در مقام مشتک

 یبازمان   سهیمقا  رشا  فعالً در مقام متهم بوده د  نیا  کهیاست زمان   نیبرخوردار خواهد بود. همچن  گرددیاطالق م  یو

گاذار از واژه اساتفاده قانون  نیبنابرا؛  دینما  دایصادرشده و عنوان مجرم پ  یو  ةو مجازات دربار  یعقط  تیکومحم مکه حک

 دشاویم  یاب یاارز  یحیق.آ.د.ک اقادام صاح  1اده  مقارر در ما  یفریک  یدادرس  نییآ  فی»مجرم« در تعر  یجا»متهم« به

 .(27:  1400کاظمی،  )
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باه آن نگااه   یارانهیگسااتخدشه به اصل کرامت انسانی است در موازین فقهی با دیاد    کهجایینآ

 نیز وجود ندارد. کارانبزهاین کیفر درباره حتی  کارگیریبهکان دی امدر موارد معدوشده و جز 

ائم در برخی جار با نگاهی به منابع و متون معتبر فقهی مشا  است که تشهیربه دیگر سان،  

در متون فقهی »تشاهیر«   واقع  دردارد؛    از جانب قاضی را  کارگیریبهراز برخی شرایط امکان  با اح  و

دیگر اشااص امکاان اساتفاده از   ة»مجرمان« کاربرد داشته و دربار  ةربارنها دیک »کیفر« بوده که ت

و باا   هدان باومجرما  ةاصل بر ممنوعیت تشاهیر حتای درباار  ،این متوندر    عالوهبهآن وجود ندارد.  

و یاا )جاواز اولین ماورد ؛ د دارداستفاده از آن وجوبررسی منابع ماتلف تنها در برخی جرائم امکان  

، »رعایات مصالحت عماومی دلیلباهکاه    2بودهیا شهادت کذب    1«»شاهد زور  شهیر(حتی وجوب ت

 ( و136: 1393مرتاضاای و دیگااران، ) «جامعااه و تاارجی  آن باار مصاالحت خصوصاای شاااهدان زور

 ضروری و الزم وی تشهیر آید، وجودبه جامعه در افرادی چنین از وجود است، ممکن که ییاضرره»

در  .(118: 1390زماانی و همکااران، ) «کنناد حذر او از و ختهشنا ار او مردم تا شده است دانسته

اقوال ماتلف فقهی، تشهیر شاهد کذب عالوه بر تعزیری است که برای این شا  از طارف حااکم 

: ق   1416طبرسای،؛  41/527:  1363؛ نجفای،6/240  ق:  1407شای  طوسای،شاد )اهاد  وظور خمن

 ةنحاو  ةدرباار  یلای اجبااری دارد.ازات تکممجاباه  جن  بیشتردر این جرم  هیر  تش  واقع  درو    (2/527

از  عماومی، یرساناطالعاز جهت ابزار  نیز در گذشته به خاطر عدم پیشرفت جوامع شاهد زور  تشهیر

عماومی و  یهارسانهمی و امروزه بیشتر به شیوه انتشار حکم در  ر عمور معابدمجرم  طریق گرداندن  

 .(136:  1393یگران، ی و دمرتاض)  دریپذیمیا چاپ تصویر این اشااص صورت 

قذف است. تشهیر در کنار کیفر اصالی   شدهگرفتهدیگری که برای آن از کیفر تشهیر بهره    جرم

 مجاازات  و جنباه تشادید  (368:  1395شهید ثانی،  ه )دشداده  ضربه شالق قرار    80این جرم یعنی  

ندیشایدن تمهیادی لکاه ا. هدف معرفی مجرم در این جرم، نه خدشه بر حیثیات انساانی وی بدارد

یکای جارم قاوادی    (.159:  1397غالمی و دیگران،  است )جهت مراقبت از حقوق بزه دیدگاه بالقوه  

 75یفر تشهیر عالوه بر حاد اصالی کاه  فقهی ک  منابعدیگر از جرائمی است که برای مرتکب آن در  

ر و اعاالن یدن ساتشادید بازدارنادگی، تراشا  باهدف  درواقعتجویز شده است.    باشدمیضربه شالق  

قارار گرفتاه   افقها  اشااره  مورد  (159:  1397غالمی و دیگران،  مرتکب )برای    درمألعامعمومی جرم  

شارعی آن، نفای بلاد از کیفرهاای  که یکی داشت به جرم محاربه نیز اشاره توانمیهمچنین    است.

 
 رِوشاهدُ الزُّ .1

اه به حقیقت، از روی عمد، برخالف حقیقت، گواهی و خبر دهد؛ یا شا  ناآگاه باه »شا  آگ  ،زور  منظور از شاهد  .  2

مرتاضای ) «مطابق حقیقت درآید و خواه برخالف حقیقات تصادفاًو ت، از روی عمد، گواهی دهد؛ خواه این گواهی احقیق

 (.135: 1393و دیگران،  
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 اندداشاتهره ا اشاادیگران است. حتی برخی فقهاهمراه با اعالن و معرفی مرتکب به   ینوع بهبوده که  

صورت گیرد مبنی بر اینکه ایان شاا ،   برای عموم()  یاهیابالغ که »الزم است به تبعیدگاه مجرم  

و مجالسات   دوفروشیخر،  وآمدرفتاز هرگونه    تزم اسلذا ال  محارب و مجازات وی تبعید بوده است

 (.688ق:   1407)طوسی،   «گرددبا وی اجتناب 

رساید کاه   ییجاباهزهکااری  که اگر کسی در فسااد و ب  ه استدر اقوال فقهی آمد  گفتنی است

 اشتوطئاهنکنناد و ضرورت داشته باشد مردم او را بشناسند تا فاریبش را ناورناد و باه او اعتمااد  

جارائم   ایپااره. بر این مبناا، فقهاا در  (266ق:    1418عوده،  شود )یممعرفی  دم  به مر  ،گرددخنثی  

 . از قبیال تشاهیراناددادهرای  با، به تشهیر مرتکاب  هاآنی  ی برانبود دلیل فقهی خاص  باوجود این  

ر (. این در حالی است که دلیل فقهی خاصی ب135:  1393مرتاضی،  گر )و تدلیس    بردارکالهمحتال،  

 یز وجود ندارد.ن هیر مرتکبین این قبیل جرائمعیت تشومشر

در شارع  آنچاهگفت که  نتوایمبا توضیحات فوق در ارتباط با موارد عینی وجود تشهیر در فقه 

در شرع بحثی تحت  .(208: 1395 ابراهیمی،است )مؤمن   ی حرمت و ِعرضاست، مقوله  مسلماتاز  

بالقیا  و  ؛مجازات مشاصی داردو هتک آن ست امشا  حرمت دم  وجود دارد؛عنوان حرمت دَم  

داده است که خود شرع انجاام  یاسی  ؛ این از موارد ق1«که: »ِعرضُ المُؤمنِ کَدَمِهِ  شدهگفتهمکرراً نیز  

باا کاه    قابل ذکر است  بندیجمع  بیاندر  لذا    .(133:  1397علیشاهی قلعه جوقی و احمدی،  است )

قبال از احاراز   افارادب« و یا حتای »جاواز« تشاهیر  »وجو  از  تیصحبدر متون فقهی هیچ جا    تدبر

ان استفاده از کیفار تشاهیر و امکو موارد اندکی هم که از جواز   خوردینمی ایشان به چشم  گناهکار

میااان آمااده، اختصاااص بااه مرتکبااان تعااداد معاادودی از جاارائم دارد کااه بنااابر ه صااحبت باا

بناابراین در ؛ مجرم صادر شاده اسات  اییفر برکاین    به استفاده از  رأیعمومی    هایاندیشیمصلحت

ی، اصال برائات و انساندلیل احترام زیادی که برخی اصول از قبیل اصل کرامت ذاتی  بهمتون فقهی  

در هیچ جاا ذکاری از امکاان یاا جاواز  ،و آبروی افراد از آن برخوردارندثیت  اصل منع تعرض به حی

حکم باه رسواساازی،   یایشیاندمصلحتبا هر  شان  یی اراب  توانمیتشهیر متهمان وجود نداشته و ن

 یا شهرها داد.  هامحلهانتشار تصاویر یا گردانیدن ایشان در 

که در ادله فقهی اگرچه لازوم رعایات آباروی ماتهم باه  ضروری استیک نکته هم    ره بهاما اشا

 یتریقاوک  کاه ماالاما در تزاحم مصلحت رعایت آبروی افراد با مصال  دیگر هرکدام    آیدمیدست  

و آبارو و امنیات حفاظ جاان و ناامو   اگرچه  نزد شارع مقد     روازاین؛  ابدییمداشته باشد، تقدم  

ماتهم اقع و مواضعی، تزاحم و تعارضی میان رعایت حقوق اما در مو برخوردار استتقدم  اجتماعی از  

ن ایان بیی جمع اهی بربه شرطی که را شودیمایجاد  مانند رعایت امنیت(جامعه )ا حقوق عمومی  ب

 
 .( او محترم استجان)  خونهمانند  مؤمن  آبروی   .1
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 یتریقاوحقوق مطرح شده و حقای کاه ماالک ن حالت، حکم فقهی تزاحم که در ای دو حق نباشد

در جامعه اسالمی مصلحتی اقوی از مصلحت امنیت عمومی وجاود   کهازآنجایی.  ددرگیمدارد مقدم  

ماالک حاق باا اسات  در یک پرونده خااص محتماللذا  (،346و  345: 1427شی  طوسی،  ندارد )

مصالحت  تاوانمیو حداقلی  ییاستثنا صورتبهکه در این صورت   باشد  مییعنی امنیت عمو  تریوق

نیاز داد. ولای ماتهم  تشهیر  مانند    موضوعیبه جواز    رأیدانسته و  برتر  عمومی را بر مصلحت فردی  

تصاور ، تزاحم و تعارض واقعی وجود داشته باشد و امکان جماع حقاین ماوالًاین در جایی است که  

را بار آباروی ماتهم وارد   هاخدشهاقدامات که کمترین    نیتریحداقلاز کم ضررترین و    ،ثانیاً  بوده ون

د به بهانه مصلحت و یا امنیات عماومی باه هار توانمیبه دیگر سان قاضی ن  شود.آورد بهره گرفته  

راساتا   ر ایانمباادرت نماوده و د  کنادیم  دارخدشاهاقدام یا رفتاری که شانیت و آباروی ماتهم را  

 برای حیثیت متهم پا  دارد.مصلحت عمومی را با کم ضررترین اقدامات   ستیبایم

 

 بیقیتشهیر متهم از منظر حقوق تط.3

فاردی باه متاون قاانونی و مناابع  هاایآزادیدر تشای  حقوق و   توانمی  دشواریبهدیگر  امروزه  

شوند میمطرح  ایمنطقهیا  لمللیابین در اسناد هاآزادیباش عمده این حقوق و   داخلی اکتفا کرد.

ایی کیآمر موضوع انتشار تصاویر و مشاصات متهمان در کشورهای اروپایی و(.  143:  1382امیدی،  )

 یهادهاهطای  رساانیاطالعدر امار  هارسانهزادی بیان و همچنین آزادی  بحر آ  کهازآنجایی  ویژهبه

 نقطاهبیان مشاصات متهماان همیشاه    یا  صاویرانتشار ت»  بوده است.  ایگستردهمحل نزاع    گذشته

 بار ادافار قحا و هارساانه طریاق از تالقی و تزاحم دو حق اساسی شهروندان یعنی حق آزادی بیان

 (.23: 1388خالقی، ) «قرار گرفته است توجه مورد شانخصوصی حریم

 اشااص  زاری ادر گذشته بر این باور بودند که صرف تصویربرد  عموماًحقوقی غربی    هاینظامدر  

، درنتیجاهارد نساخته لذا نیازی به جلب رضایت وی وجود نادارد  بدون انتشار آن ضرری به ایشان و

 یبرخ، اما امروزه با پیشگامی (Brüggemeier, 2010: 375)بودندداری آزاد ویربراشااص برای تص

 ری حتایگااز دیه و آلمان، گرایش به این سمت اسات تصاویربرداری  حقوقی مانند فرانس  هاینظام

البته اصل لازوم اخاذ (.  Westkamp, 2009: 12)باشدوی ازه با اج ستیبایمبدون قصد انتشار آن 

نمانده و در مواردی از قبیل، عدم امکان تشای  هویات  استثنایبد حقوقی اع قوگر  اجازه همانند دی

 خاوردهعمومی و تصاویر اشاااص مشاهور تاصای    هایمکاندر    برداریعکسشا  در تصویر،  

مطبوعاات بارای عماوم بارای دسترسای باه اطالعاات و حاق  ز حق  بنای این استثنائات نیاست. م

همچنین به خاطر مصاال  عماومی اساتثنای مهام . (Kadri,2014: 5)استبیان شده  رسانیاطالع

دیگر، انتشار تصاویر متهمانی که فراری بوده و ظن قوی در مداخله ایشان در ارتکاب برخای جارائم 
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؛ (Hunter, 2010: 230)باشادیم وجاود دارد 3ییربااآدمو  2، زنای به عنف1عمدل قتل یاز قبمهم 

اتلف تالش دارند حقوق خصوصی اشااص را در برابر قی محقو  یهانظامگفت که    توانمیبنابراین  

حق عموم برای آگاهی یافتن اندازه گرفته و با توجاه باه اهمیات بیشاتر هریاک، آن را بار دیگاری 

 (.451: 1397میرشکاری،  )دهند  یترج

همین رویکرد در کشورهای اروپایی و آمریکایی به چشام   در خصوص انتشار تصویر متهمان نیز

و از منظر تطبیقی، در کشورهای اروپایی »اصل« بر ممنوعیت انتشاار تصااویر   کلی  طوربه؛  ردوخیم

باوده و  هرداهم آورا فار نایشاا موجبات افشای هویات که ینحوبهمتهمان و افراد تازه دستگیرشده  

 کیفر رسانه متالف و همچنین درخواست غرامت سنگین از جانب متهماند مقدمات  توانمیاین امر  

اما این اصل، استثنائاتی نیز داشته و در مواردی با تجویز مقامات قضایی و با تکیه بار ؛  آوردراهم  را ف

، وجاود بازه شادهکشفی در جرم  م فرارهله متبرخی دالیل از قبیل، وجود ادله قوی مبنی بر مداخ

ن ات خشااقدامرعب و وحشت عمومی از  ،  اندنگرفتهکه مورد شناسایی قرار  متعدد    احتمالی  ندیدگا

 اندشاادهنکااه از جانااب برخاای متهمااان ارتکاااب یافتااه ولاای ایشااان هنااوز دسااتگیر  یامجرمانااهو 

(Hessand Wayne, 2013: 154) کاردن  یارساانهر و تصااوی رانتشااد مبادرت باه توانمی... و

هویت متهمان کرد. عمومی شدن این روش برای دستگیری مظنونان و متهمان در این کشورها طی 

و همچناین اختصااص   متعدد  یهابرنامهجمعی با ساخت    یهارسانهبه نحوی شده که  اخیر    لیاناس

ستگاه قضاایی و مدد د  د بههد  هئارا  که اطالعاتی در راستای دستگیری متهمانجایزه برای هرکسی  

 4م«رجابه برنامه معروف »توقف    توانمی  هابرنامهاین    جمله  از.  اندآمده  فشانیوظاپلیس برای انجام  

کاردن هویات مظنوناان فاراری، از شاهروندانی کاه دارای   یارساانهدر آمریکا اشاره داشت که »با  

اطالعاات خاود را در اختیاار  دشویماطالعات خاص از ایشان، صحنه جرم و بزه دیده هستند تقاضا 

 یهابرناماهایان امار در    .(228:  1399جاوان جعفاری و ناوروزی،  )  «دهنادقارار    صالحیذمراجع  

اساتمرار  6اساناد و مادارک« یآورجمعو  وجوپر و » 5یگری نیز مانند »شاهد مافی«یونی دتلویز

و  هاپرونادهزئیاات تشار جنبا ا هارسانهو از این طریق  (Miller, and Hess, 2017: 233) یافته

ا فای( نقش مثبتی در تعقیاب مرتکباان جارائم ادارتیصالحاخذ اجازه از مقامات    با)  متهمانهویت  

 .ندینمایم

 
1.Murder 

2. Rape 

3  .  Kidnap 

4.Crime stoppers 

5  . Secret Witness 

6  .  Press and collect the documentation 
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تقادم باا حاق رعایات  عموماً، الذکرفوق در تزاحم دو حق اروپایی حقوق بشر نیز  در رویه دیوان  

اشاره داشت کاه   1»الف علیه نروژ«ونده  رپ   نتوامی  مثالعنوانبهحریم خصوصی اشااص بوده است.  

از ه بعد ده کوب به قتل عمد و چاقوکشی  »الف« یک فرد محکوم  ؛استمطرح گردیده    2009در سال  

داشته،  وآمدرفتکه وی  یامحلهبا آزادی، در  زمانهم، از زندان آزاد شده  حبسسپری شدن دوران  

ضامن انتشاار ی محلای  هارساانهیکای از    .ندساریم  و به قتل  شده  واقعدو زن مورد تجاوز جنسی  

و را وی، ا هویات زتار شده از این شا  به هماراه ذکار جزئیااتی ا  باًیتقرگزارشی مفصل، تصویری  

»الاف« توساط پلایس دساتگیر و پاس از   .نمایادمیمعرفی    دادهرخجنایات  مظنون اصلی    عنوانبه

مرتکاب  عنوانباهافاراد دیگاری  تی،شت مدذبا گ آزاد گردید. ،ده ساعت بازجویی و بازداشت  حدوداً

باا محلی ادگاه ه، دمارسیدگی قرار گرفتند. با شکایت »الف« از این روزن  و تحتاین جنایات دستگیر  

این استدالل که چاپ این گزارش حق رسانه بوده و عموم حق دارند از روند تعقیب و رسایدگی باه 

جی  حق آزادی بیان بر حاق حاریم تربوده )  یعموم  منافع  جهت  در  اقدامی  و  متهمان مطلع گردند

ن ر دیاواشاا  د  با ناکامی »الف« در مراجعه به محااکم ملای، ایان.  ، دعوی را رد نمودخصوصی(

 ود. اروپایی حقوق بشر طرح شکایت نم

حاق عماوم جامعاه  متقاابالًدیوان ضمن پذیرش حق مطبوعات برای انتقال اطالعات به مردم و 

»الف« را توجیه نمایاد. »الاف« باا د لطمات وارده به  توانمیاین موضوع نما  ا،  عاتبرای دریافت اطال

ایان تداعی نماوده کاه مرتکاب    گونهنیاش  ن گزارو ای  هاین گزارش روزنامه تحت تعقیب قرار گرفت

باا نقا  »رسانه داد که این    رأیشعبه دیوان اروپایی  در نهایت    .2جنایات، شا  »الف« بوده است

کرامت روانی و اخالقی وی و   ویژهبهاکی صدمه جدی وارد کرده و  رمت شیت و حثبه حیکنوانسیون  

 (.24: 1388خالقی، ) «است هرا مورد آسیب قرار داد اشیخصوصزندگی  

ست شا  یا متهمی کاه بادون اجاازه وی و یاا خاار  از ماوارد گفتنی ادر پایان این قسمت  

امکااان را دارد کااه طیفاای از  یاانا اساات شاده یارسااانهمصارح قااانونی عکااس یااا مشاصااات وی 

واسات ، درخاهآن نیتریهیبدو   نیترییابتدا؛  (452:  1397میرشکاری،  باشد )را داشته    هادرخواست

 تاوانمیبار آن،    خباری اسات. افازون  یهاادرگاهبرای قطع انتشار تصاویر و حذف مطالب قبلی از  

 درخواست شا ، برای  حق  نیترمهم  اینکهو در نهایت    را ملزم به عذرخواهی نمود  منتشرکنندگان

ل شااما ر (Miller, and Hess, 2017: 235)توجهیقابال مباال  دتوانمی غرامت این ؛است غرامت

 .گردد

 

 
1. A v Norway 

2  .  A v Norway, ECHR, judgment of 9 April 2009. Available at http://sim.law.uunl/SIM/case 

law/hof.nsf 

http://sim.law.uunl/SIM/case
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 دهایباها و ؛ هست  تشهیر متهمارزیابی وضعیت موجود درباره   .4

 نونی وایاات قااین قسمت ابتدائا به بیان وضعیت موجود و مصاادیق فعلای تشاهیر ماتهم در ادبدر  

 .شودیمقع او مطالعه و بحر موردقضایی کشورمان پرداخته و در ادامه »بایدهای« این وضعیت 

 

 هست ها .1.4

از تعارض متهماان    ویژهباهقانون اساسی حرمت و حیثیت همه آحااد ملات    38و    22  ولاصبق  مطا

افشای هویت  ،د.کآ.ق. 91و  40  مواد  جمله  ازمواد ماتلف قانونی    بر اسا همچنین  .  مصون هست

از  یمجازاتد توانمیو این موضوع  باشدمیکیفری ممنوع    یهاپروندهمتهم و دیگر اصحاب دعوی در  

انتشاار یاا ( و همچنین ق.م.ا 648 ماده) شغلیو  یاحرفه، افشای اسرار  (ق.م.ا  697  ماده)  ترافاقبیل  

را بارای   ق.م.ا(  729  هدماا)  یودر دستر  قرار دادن صوت، تصویر یا اسرار دیگری بادون رضاایت  

 افراد تا حدی است کاه برابر اطالعات عمومی(  در)  شاصیاهمیت اطالعات    .مرتکبان به همراه آورد

 همچنان اما ،1387 مصوب «اطالعات به زادآ دسترسی  و  انتشار  قانون»  تصویب  باوجود  ا  شور مدر ک

ممناوع   1شادهمشا   آن  مارویلق  نیاز  مااده  این  1  ماده  «ب»  بند  در  که  شاصی  اطالعات  انتشار

، بنابر بر توجیهاات و مباانی ماتلفای کاه و افشا هویت  اصل ممنوعیت هتک حیثیتباوجود    است.

 چهاار  ،اندر خصاوص تشاهیر متهماانتظاامی( کشاور ماا    و)  قضاییرویه قانونی و    ردست،  مطرح ا

 مصداق قابل اشاره و بحر است؛

 

 اتیدم قم قات تحقیمرحله در   انتشار تصویر متهم .1 .1 .4

باا عنااوین   3آن  از  پاسچه  و    2انقالب  از  قبل  مقررات  در  آنچه  مصادیق  که  «مجرم»برخالف تشهیر  

تاا داشته اسات اماا    را  مرتکبانبرای    کارگیریبه  یتاصلی و تکمیلی قابل  ایرهکیفماتلف در دایره  

ایرانای در   راگاذونقان  گااهچیه،  گاذاریقانوندر تماام ادوار  ،  1392قبل از تصویب ق.آ.د.ک مصوب  

تجاویز انتشاار یاا تشاهیر متهماان از طریاق ماواردی مانناد  متون قانونی اشاره یا تصریحی درباره  

 
کاار، وضاعیت زنادگی محل سکونت و محال  یهایطالعات شاصی: اطالعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشان ا»  .1

 «.ستحساب بانکی و رمز عبور اجسمی، شماره  یهایناراحتفردی،    یهاخانوادگی، عادت

 ناماهنییآ 10ه مااده الحاقی با ، تبصره1348 دان مصوبنرمنه، مصنفان و مؤلفانقانون حمایت از  27ن.ک به؛ ماده .  2

 .1339ی و تربیتی مصوب نیتأمانون اقدامات  ق  17و ماده   12ماده   5و بند    1319دالالن معامالت ملکی مصوب  

ی و انقاالب در اماور کیفاری مصاوب ی عماومهاادادگاهالحاقی به قانون آیین دادرسی    188ماده    3ن.ک به؛ تبصره    .3

و   1392ق.م.ا مصاوب    36ماده    و  20، بند »چ« ماده  23بند » « ماده  عزیری(،  تازات درجه شش  )مج19ه  ماد  ،1385

ی در فروشاگران، ازجملاهبرای برخای تالفاات  1367یرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب همچنین قانون تعز

 .ق نصب پالکارد در محلمرتبه سوم، کیفر تشهیر از طری
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همیشاه اصال بار بنابراین    ؛1استیر متهمان قبل از صدور حکم قطعی نداشته  وصات  نردک  یارسانه

 باوده  (قطعای  تا قبال از صادور حکام)  کیفریمتهم در جریان دادرسی  »ممنوعیت« انتشار تصویر  

اقدام برخالف آن را با کیفر جارم افتارا   گذارقانوناین ممنوعیت قانونی که گاها    رغمیعلاما  ؛  2است

باود کاه قضاات یاا   مشااهدهقابلدر عمل و رویه قضاایی ماوارد متعاددی    دانستیم  زاتقابل مجا

ساایی و انیاا ش احتماالیی مانند یافتن بازه دیادگان هایاندیشیمصلحتضابطین دادگستری از سر  

. در نمودنادیمکردن تصاویر مظنونان و متهمان  یارسانهمبادرت به   دستگیر کردن مرتکبان جرائم،

 مقاام  اجاازه  با  تصاویر  این  که  شدیمبه این موضوع اکتفا    صرفاًغیر کاغذی نیز    و  ذیغ کای  هارسانه

 بارای  دساتوری  ینناچ  وردص  اجازه  نیز  قضایی  مقام  حتی  آنکه  از  غافل  است  گردیده  منتشر  قضایی

حقوقی بر ایان بااور بودناد کاه نویسندگان  هرحالبهاما ؛ نداشت را متهمان قبیل این تصاویر  انتشار

 ییهایشایاندمصلحتاستثنایی و تحت شرایط خاص، به خاطر همان    صورتبه  گذارقانونت  اسزم  ال

 گاذارقانون. اینجا بود کاه  دیامدر ناصکه در باال بیان شد در مواردی اجازه انتشار تصاویر متهمان را  

 ر وشادن تصااوی  یارساانهمجوز    ،برای ناستین بار و در موارد مشاصی  1392در ق.آ.د.ک مصوب  

 ن را صادر کرد.صات متهماشام

 متهماان تصااویر انتشاار مجاوز مورد دو در تنها 96 ماده مطابق ک،.د.آ قانون مواد در  بررسی  با

 باا  گذارقانون  ،ماده  این  صدر  در  .است  شده  صادر  گذارقانون  نباج  از  (مقدماتی  تحقیقات  مرحله  در)

 تحقیقاات مراحال کلیاه در  همتما  یاتوه  باه  مرباوط  مشاصات  سایر  و  تصویر  انتشار»  عبارت  ذکر

 انتشاار  نوعیاتمم  بار  را  «اصل»  ،«است  ممنوع  قضایی  و  انتظامی  مراجع  و  هارسانه  توسط  مقدماتی

 کارده صاادر اجاازه گفتهپیش  مصال   بنابر  مورد  دو  در  حصاراًنا  و  دهدا  قرار  متهم  مشاصات  و  تصویر

( 302)  مااده(  ت)  و(  پ)  ،(ب)  ،(فلا)  بندهای  موضوع  عمدی  جرائم  ارتکاب  به  متهمان  -الف»  است؛

 طریاق  از  و  باشاد  داشاته  وجاود  آناان  به  اتهام  توجه  برای  کافی  دالیل  و  بوده  متواری  که  قانون  این

 اصالی تصویر ادله، تکمیل یا و آنان شناسایی منظوربه  نباشد،  موجود  نآنا  هب  دستیابی  امکان  دیگری

 
ضامن  6/2/1388مورخاه  654/7یه طای نظریاه مشاورتی شاماره قاوه قضاای اما اداره حقوقینونی ت قاوسک  باوجود  .1

خاص و باا توجاه باه ناوع اعماال ارتکاابی   در جرائم  رسدیمبه نظر    ...؛ »داشتیماشعار  پذیرش انتشار تصاویر متهمان  

د کات متعادشااز طرفای    ...ودهان نبی آسمتظاان   مأمورانستگیری ایشان هم برای  بعضی از متهمان که گسترده بوده و د

داناان ن زمان هم با انتقاد گساترده حقوق«. این نظریه هما...این عمل فاقد اشکال قانونی بوده  ...شوندیمدر پرونده دیده  

باه ابعااد موضاوع و بادون اتکاا باه ( مواجه شده و این نظریه بدون توجه 17: 1388خالقی،   به.ن)  حقوقییسندگان  و نو

 ه بود.صادر شد   ی حقوقی صحیهاستداللاو   یان مب

انتشاار ؛ »دیاگویم.آ.د.ک، آنجاایی کاه  ق  353، از مفهوم ماالف مااده  96در حال حاضر نیز این اصل عالوه بر ماده    .2

موقعیت اداری و اجتمااعی سیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشاصات شاکی و متهم و هویت فردی یا جریان ر

 ستنباط است.، قابل ا«...ها مجاز استسانهدر ر  شد،آنان نبا
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 باه  کاه  دستگیرشده  متهمان  -ب  .شودمی  تشرنم  اننآ  نگاریچهره  طریق  از  آمدهدستبه  تصویر  یا  و

 آناان تصویر  و  اندکرده  اقرار  بازپر   نزد  نامعلومی  و  متعدد  اشااص  به  نسبت  جرم  فقره  چند  ارتکاب

 .«شودمی منتشر آنان، توسط خصوصی دعوای  اقامه  یا و  شکایت طرح و  دیدگان  بزه  یآگاه برای

 شادن ایرساانه ،96 مااده  مطابق  اجرایی،  نظرزا  است  ذکرقابل  فوق   دوگانه  موارد  توضی   از  قبل

 دیگار  باه.  اسات  باازپر   درخواسات  از  پس  دادستان  موافقت  نیازمند  متهمان  مشاصات  و  تصاویر

: 1395خاالقی، نداشاته ) را تقاضاایی چناین اجاازه «دادگااه  دادر »  حتی  یا  «ردادیا»  اوالً  ،سان

حت بررسی توسط این مقام اتفاق افتاده ت  دهونپر  در  مندر  در مادهولو اینکه یکی از بندهای    (140

به ارتکاب جرائم متعدد علیاه   تحت نظر دادیار، یکی از متهمان  یاپروندهاگر در    مثالعنوانبه  باشد.

 وی  فراوانی نیز اقرار کرده باشد این مقام قضایی مجوزی بارای تقاضاای انتشاار تصاویر  ندگایدبزه  

را دارای اختیاار بارای  مقاام باازپر   صرفاًکه    96ماده  ری   تصر  ه بعالو  دیدگاه،ناواهد داشت. این  

 نیز  ر ازپ ، بثانیاً  .گرددیماصل ممنوعیت انتشار تصویر متهم نیز تقویت    با،  چنین تقاضایی شناخته

« باوده و پاس از یامرحلاه دو» واقاع دراجازه صدور این دستور را نداشاته و ایان تقاضاا   ییتنهابه

ایان  ساتیبایمی جمعای نیاز هارساانه. مدیران گیردمیبه خود  االجراالزمه جنبموافقت دادستان 

تصاویر   تشارنبه ا  سپس مبادرتدادستان رسیده و    دیتائدقت را داشته باشند که تقاضای بازپر  به  

است )با شکایت متهم( تحات عناوان مفتاری و مشاصات هویتی نمایند در غیر این صورت ممکن  

 .ق.آ.د.ک( 353ماده  )  درنیگتحت تعقیب قرار 

اسات؛  ذکرقابالچناد نکتاه  96متهمان مندر  در ماده موارد تجویز انتشار تصاویر  در خصوص  

ی رجرائم موجود در حقاوق کیفا نیترمهمجزو  دهش در   302در ماده    هاآنجرائمی که کیفر  ،  اول

بارای االتر با و ساه سلب حیات، حبس اباد یاا تعزیاری درجاهاز قبیل    کیفرهاییکشور ما هستند.  

بناابراین در دیگار ؛  کاربرد دارناد  ...، زنای عنف، محاربه واالرضیفد، افساد  مانند قتل عم  ییهاجرم

در ایان   عالوهباه،  دوممتهماان وجاود نادارد.  ات  و مشاصا  صاویرامکان انتشار ت  ترتیاهمکمجرائم  

متاواری باوده و دالیال   همماتکاه  کردن تصویر وجود دارد    یارسانهجرائم بسیار مهم زمانی امکان  

کافی برای توجه اتهام به وی وجود داشته باشد. به عبارت بهتر حتای اگار ماتهم فاراری باوده اماا 

ظان بار حضاور و   صارفاًوجود نداشته و مقام قضاایی  به وی    اتهامتوجه  دالیلی موجه و کافی برای  

نکتاه مهام  ،ساوم د ندارد.جوو وی تجویزی برای انتشار تصاویر نقش وی در ارتکاب بزه داشته باشد

این است که بنابر تصری  این ماده، زماانی امکاان انتشاار تصااویر متهماان   96در بند ناست ماده  

جاوان جعفاری و باشاد )نداشاته  وجاود  ابی به ایشان  ی دستیاری بروجود دارد که راه و طریق دیگ

از   ستیبایمکار  راهو    حلراهین  خرآ  نعنوابهکردن تصاویر    یارسانهبنابراین  ؛  (240:  1399نوروزی،  

اصل محرمانه بودن تحقیقات، اصل برائت و اصل حمایت  قرار گیرد.  استفاده  مورد  جانب مقام قضایی
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اری بودن و همچنین بر عدم استفاده از این امکان تا زماانی کاه ر انحصبنیز    از حریم خصوصی افراد

 دارند.  دیتأکهیچ راه دیگری نباشد  

اشاره نداشته و مبناای دیگاری را  یبه جرم یا کیفر خاص گذارقانون 96اده م ومد بنددر  ،  چهارم

 ان احتماالی«.دیدگ  بزهز  مبنای »حمایت ا  ؛برای تجویز انتشار تصاویر متهمان مالک قرار داده است

قارار   مورداساتفادهقضاایی    هاایمقامدر گذشته نیز بدون تصاری  قاانونی از ساوی برخای    این امر

متهمای قارار داده اسات.    پاذیرش  موردآن را    1392در قانون آ.د.ک مصوب    گذارننوقاو    گرفتیم

فعلی که قره  فچند    ارتکابی وی محدود به یک یا  جرائمکه    شدهمشا و در تحقیقات    رشدهیدستگ

رائم متعاددی را مرتکاب ته یا تعقیب آغاز گردیده نبوده بلکه جادر رابطه با آن شکایتی صورت گرف

بازه . ایان  انادنکردهدر دستر  نباوده و شاکایتی نیاز مطارح    فعالًاین جرائم    اندگه دیزبشده که  

کایت یا طرح ش  ت بهببه طریقی از کشف جرم و دستگیری متهم آگاه شده تا نس  ستیبایم  دیدگان

 دعوای خصوصی اقدام نموده و از این طریق ضرر و زیان وارده به ایشان جبران گردد.

 یهادساتگاهدستگاه قضاایی باا همکااری    که  شده  مشاهدهر  ان اخیسالی  یطالزم به ذکر است  

تای موفق به کشف برخی فسادهای اقتصاادی یاا جارائم امنیدر برخی موارد که  امنیتی و اطالعاتی  

از هماان ناساتین روزهاای کشاف   ،شاوندمی  این راستا شا  یا اشااصی نیز دستگیرو در    هشد

 دربااره ماتلفای  هایبرناماه  تهیاه  باه  مباادرت  جمعای  یاهنهاسار  همکاری  با  هادستگاهجرم، این  

 تاراس  این  در  متأسفانه  و  نمایندمی  گرفته  صورت  اقدامات  ابعاد  تشری   و  یافته  ارتکاب  ئماجر  جزئیات

. گارددمی ایرسانه ایگسترده سط  در و یافته انتشار نیز متهمان یا دستگیرشدگان  تصاویر  و  هرچه

از زماان دساتگیری ایان متهماان   بارداریفیلم  واسطهبه  است  ممکن  درااف  لیبق  این  تصاویر  انتشار

 ل پااشبوده یا اینکاه باه دلیا  دستگیرشدگاناز    هاییمصاحبهصورت گرفته یا حتی به خاطر اخذ  

بنابر توضایحات فاوق  ت رسیدگی به اتهامات متهمان در دادگاه اتفاق افتاده باشد.ی از جلساتصاویر

( همااوانی نادارد لاذا فاقاد 96 ماده)  یقانون  گفتهپیشموارد  وع با  موض  نیمشا  است که چون ا

 .گرددمیمشاهده   شدتبهمجوز بوده و نیازمند بازنگری و اصالح رویه در این خصوص 

 

 انتشار جریان رسیدگی در دادگاه  .2 .1 .4

و   هادادگاهبرخالف قوانین داخلی بسیاری از کشورها که همچنان در اخذ گزارش از جریان دادرسی  

قاانون دادرسای کیفاری  308نمونه ماده   عنوانبه)  دانندمیرا ممنوع    و آنپاش آن مقاومت کرده  

 اهرساانه، اصال بار ایان اسات کاه  .آ.د.کق   353  مااده  بناابردر نظام کیفری کشور ماا،  ،  1فرانسه(

 
ی اساتیناف را دارناد. هاادادگاه  راًیااخی و  ی از جلساات دیاوان عاالباردارلمیففقط حاق    هارسانهدر کشور انگلستان  .1

مار اوجود داشته اما این   هادادگاهلسات  ی از جبردارلمیفامکان    1988چنین در برخی کشورها مانند نیوزیلند از سال  هم
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و گزارشای  داشاته حضاور شوندمیعلنی برگزار  صورتبهند در جلسات رسیدگی کیفری که توانمی

 «مشاصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آناان نباشاد»که مشتمل بر  

ایان امار محاکماه نیاماده لاذا ن ی باودت علندر ماده ذکری از ضرور  کهآنجایی  ازرا منتشر نمایند.  

  در ماوارد منادر)  یرعلنایغ علنای و    یهایدگیرسکلیه  داشته و در  نختصاص به محاکمات علنی  ا

در   گاذارقانوناما  ؛  ستا  میسر  گزارش  انتشار  و تبعاًق.آ.د.ک( امکان حضور اصحاب رسانه    352ماده  

حتای بتوانناد    هارساانه  نموده که  ا مشاخاصی ر  مورددر یک حکم ابداعی،    353ماده    2تبصره  

 اکی و ماتهمتضامن بیاان مشاصاات شاارشی را از جلسه رسیدگی دادگاه منتشر نمایند که »مگز

 باشد«.

این امر استثنایی که خالف اصل بوده و به نحوی موجبات »تشهیر متهماان« را قبال از صادور 

کیفاری پایش بینای شاده و   ادرسایبرای ناستین بار است در قوانین د  شودیمحکم قطعی باعر  

 ،والًااست که برای انتشار چناین گزارشای،    رواین  ازاحتیاط فراوان با آن برخورد نمود.  با    ستیبایم

شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی   دارخدشهانجام این کار به عللی از قبیل »  کهالزم است  

صلحت عمومی بر مصالحت فاردی ت و م« ضرورت داشته باشد که این همان بحر تقدم امنیجامعه

، تشای  ضرورت انتشاار گازارش را ثانیاًقبلی نیز درباره آن صحبت شد و    یهاقسمت  که در  است

 با  کار  این  و  شده  واگذار  کشوری  قضایی  ماتامق  نیتریعال  بهه مقامات قضایی محلی و استانی بلکه  ن

 رویاه در و مسلماً. گرفت خواهد انجام «قضاییه قوه  رئیس  موافقت  و  کشور  کل  دادستان  درخواست»

 نتیجه در و نبوده میسر سادگیبه مربوطه مقامات موافقت اخذ همچنین  و  ضرورت  این  وجود  یقضای

به   گرددمیمشا     هاآنکه هویت متهم نیز در    ییهایدگیرسموارد عملی رخ دادن انتشار جریان  

 خواهد شد.امنیتی مهم محدود   حوادثن یا  خاصی از قبیل مفاسد اقتصادی کال  موارد معدود و

عنوان جریاان رسایدگی در محااکم، دساتورالعملی تحاتدر رابطه با نحوه انتشاار ت  اسگفتنی  

باه تصاویب   28/2/1400ی« مورخاه  دادگاه علن  یو برگزار  هادادگاهتورالعمل نحوه انتشار آراء  دس»

 هاادادگاه  ن رسایدگی درجریا  نحوه انتشاررئیس قوه قضاییه رسیده که چارچوب مشاصی را برای  

 ق.آ.د.ک( ترسیم نموده است. 353ماده   2تبصره )  یقانون  شدهنیمعدر حدود  

 

 کثیراالنتشار یهاروزنامهدر  متهم  ه اریانتشار احض .3 .1 .4

 
در کشاور اساکاتلند نیاز رضاایت اصاحاب دعاوی بارای   عالوهباهاسات.    برگزارکنناده  ی دادگاهلمند اخذ موافقت قبیازن 

 (.147:  1393،  آبادحسن  مرادی)  استده شده  و انتشار آن ضروری شمر  ی از جلسات دادگاهداربرلمیف
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د به نحوی موجبات تشهیر متهم یا متهمان را باعر شاود انتشاار احضااریه توانمیمورد دیگری که  

است. بنابر  شودیماتهامی نیز در آن در   زمانی که عنوان  ویژهبه  ،یراالنتشارکث  یاهروزنامهمتهم در  

 از گذشاته در چاه و شاده انجاام ماتهم شاا  به هاریهخطاامواد ماتلف قانونی، ابالغ احضاریه و 

ه تالش داشاته کاه شهمی  گذارقانون،  ییکالکترون  ابالغ  طریق  از  حاضر  حال  در  چه  و  مأموران  طریق

اما هرگاه ماتهم آدر  ؛  تشهیر متهم نگردد  و تا حد امکان موجب  شدهیت متهم حفظ  و حیثوجهه  

 174در مااده    گاذارقانونهم ثمارباش نباشاد  مات  و اقدامات برای دسترسای باهمشاصی نداشته  

 ینایبشیپ کثیراالنتشار ملای یاا محلای« را    یهاروزنامهق.آ.د.ک، امکان »انتشار احضاریه متهم در  

، »عنوان اتهامی« شاا  شودیمآگهی منتشر یکی از جزئیاتی که در این  کهنجاییآ از نموده است.

 هم را نیز فراهم آورد.مت  د موجبات تشهیر و بدنامیتوانمیاست لذا 

 ازدر دادرسای حضاور نیافتاه  عنهمشاتکیاینکه  هدف بابایستی یادآور شد برخی مواقع شکات 

 المکاانمجهول ار عنهمشتکی آدر  خود شکوائیه در اًعمدو  تیسوءنبا  خود دفاعی به عمل نیاورد،

 کاد نگاردد فاراهم نیز یکیرونلکتا هسامان قیطراینکه امکان ابالغ از   هدف  با  همچنین  و  کرده  اعالم

 ایان  بار.  شاود  موجاب  را  عنهمشاتکی  حیثیت  هتک  دتوانمی  امر  این.  کنندنمی  قید  نیز  را  وی  ملی

، هاروزناماهدر    د قبال از صادور دساتور انتشاار احضااریهدار  هفایوظ  ییقضاا  مقاام  که  است  اسا 

راساتای   در)  ویدن شماره ملی  کر  متهم یا پیدا  اقامتگاهتحقیقات کافی را در رابطه با یافتن آدر   

 هاروزناماهاز انتظاار احضااریه از طریاق    المقادوریحتو    آورده  عمال  ابالغ الکترونیک احضاریه( باه

 در  از المقادورحتی،  174اده  ما  د بنابر تجویز تبصارهتوانمیقضایی  مقام  همچنین  خودداری ورزد.  

 .آید وارد  متهم آبروی و شان بر تریکم خدشه  تا ورزیده خودداری  آگهی در «اتهامی عنوان»

 

 «گردانی متهم» .4 .1 .4

کااه باادون اینکااه مااوارد  شااده مشاااهده مکاارراً کشااور ایرسااانه رویااه البتااه و قضااایی رویااه در 

و یا متهم منتشر شده یاا باه   رشدهیدستگر افراد تازه  قانونی وجود داشته باشد تصاوی  شدهینیبشیپ 

»اوبااش  موسوم باه م قرار گرفته است؛ یکی از این موارد طرحاه عمواء در دستر  و نگحنحوی از ان

ه اجرایای شاد هاامحلدر ساط  شاهرها و   گااهیوبگاهپلیس باوده کاه    یا »متهم گردانی«  گردانی«

ماالن نظام و امنیات یاک منطقاه هساتند یا افرادی که    پلیس با شناسایی قبلی افراد  کهینحوبه

 بار  ساوار  را  ایشاان  ،هماان ناساتین روزهاای دساتگیریو در    مبادرت به دستگیری ایشان نموده

باز در سط  شهر یا منطقه خاص گردانیده و عامه مردم نیز تصویر و چهره ایان تاازه   رو  خودروهای

 .ندینمایممالحظه و مشاهده   اندافتهیننیز  گان را که حتی هنوز عنوان »متهم« راگیرشددست
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در سط  شهرهای کشور به اجرا درآمده توجیاه و   تکرابهپلیس برای توجیه این اقدام خود که  

شکستن هیمنه پوشالی این قبیل افراد، ارتقای امنیت اجتماعی،    را ابراز نموده است؛دالیل ماتلفی  

پلایس  هاایطرحافرادی که مشمول ایان  ...وخشن سرکوب مجرمان ادن اقتدار پلیس برای  شان دن

 هاایکوبیخال  خشان،  اصطالحبهوابق کیفری جرائم  سند؛ »مشترک دار  مؤلفهچند    عموماً  شوندمی

نیروی انتظامی برای جرائم خشان اسات   رومنظ  آنچه  .«بدن  در  برنده  جسم  از  ناشی  آثار  و  نامتعارف

 نورمحمدی)  باشدمیو منازعه    ییرباآدمسالح، قتل،    با  یینماقدرت،  های مقرون به آزارتسرقل  شام

 ازنظارکه این قبیال افاراد در جامعاه  یامجرمانههای خشن و رفتار  گستردگی  (.5:  1398و بازوند،  

فاا ه اکتاین باور رسانیده ک نوع و تعداد مرتکب شوند به حدی است که پلیس را طی سالیان اخیر بر

 مجاازاتاجرای    نهایت  درکردن چرخه رسمی فرایند کیفری و    به تشکیل پرونده برای ایشان و طی

 نظام  و  امنیت  به  زننده  خدشه  و  هنجارشکن  تیغابهساگوی رفتارهای  د پاانتومین  ییتنهابهقانونی  

درت باه ن مباارسواسازی و بدنامی و همچنین از بین بردن هیمنه ایشا  هدف  با  لذا  و  باشد  اجتماعی

 .نمایدمیی  اوباش گردان هایطرحبرگزاری 

، هماین دیاآیرمداجرا  مصداق تشهیر متهمان که در کشور ما به    نیترضابطهیبشاید بدترین و  

ون طی مراحال قاانونی و »متهم گردانی« پلیس باشد که هیچ مقرره یا حکم قانونی نیز نداشته و بد

رابطه هشادار داده   . مقامات قضایی نیز بارها در ایندیآیدرمهمچنین مجوز مقامات اجرایی به اجرا  

 ستیبایماستای وظایف خود س در رجای تردید نیست پلی  .1اندداشتهاعالم    و ماالفت خود را با آن

و یکای از اقادامات پلایس نیاز در   (178:  1399)عظیمی و نظاری ناژاد،    حافظ نظم و امنیت باشد

که با اخاذ دساتور  باشدمی  اوباش  و  اراذل  اصطالحبهافراد    یورآجمع، طرح  فهیوظانجامراستای این  

که تحقیقات ماتلف نیز نشاان   گونههمان.  دیآیدرمقضایی و با رعایت مقررات قانونی حاکم به اجرا  

بار احساا  امنیات   اوبااش  و  اراذلاجرای طارح مباارزه باا  (  110:  1396علیزاده و دیگران،  )  داده

آنکاه   یجاباه  رشادهیستگدین افاراد  مثبتی برجای گذارده است اما اینکه اذاری  شهروندان نیز اثرگ

بااز   دند، سوار بار خودروهاای رو( گردادرسیبرای طی شدن فرایند  )  قضاییتحویل دستگاه عدالت  

و نیازمناد باازنگری   نداشته  هیچ جایگاه و نقطه اتکای قانونی  مطمئناًشده    هامحلهو    هاخیابانراهی  

 است.

ایان قبیال   برای  هاآنکه از    شرمسار سازیو    امیفرایند ناشی از بدن  ویژهبهپلیس    ایهطرحاین  

نای مبدل کرده و مبت  یضداجتماع میشه به عنصر  را برای ه  ممکن است ایشان  شودیم  حاصلافراد  

 
دانی با ایان اوباش گر  انجام دهنده  أمورانم  ر  وپه قضاییه برای برخورد قانونی با بازک به دستور رئیس پیشین قون.  .1

تعرض باه ماتهم ولاو بوده و و مقررات  نیقوان  هم در چارچوبآندادگاه و  تیصرفاً در صالح  ریکه »... حکم به تشهقید  

 /https://www.eskannews.com/report/30866 ...«؛ستیوباش قطعاً مجاز ن ا
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 حظاههرلج مثبتی برای جامعه به بار نیاورد بلکه  نتای  تنهانه،  1زنیبرچسباز قبیل    هاهینظربر برخی  

 .2ظم و امنیت ایشان بیفزایدو رفتارهای خالف ن هاشرارتر میزان ب

 

 بایدها  .5 .1 .4

در   ونیازیتلورادیاو و    ویژهباهی جمعای  هارسانه  ویر متهمان درانتشار تصاموضوع اوباش گردانی یا  

ارد زمانی که هنوز حکم قطعی درباره عنوان اتهامی صادر نشده و پرونده در جریان رسیدگی قارار د

 حکام  صادور  صاورت  در  و  سااخته  وارد  متهماان  معنوی  شاصیت  در  را  ناپذیریجبران  هایسیبآ

 کاه آبرویی جبران متأسفانه و بوده قطعی زمینه این در افتراء رمج یافتن ارتکاب متهم، درباره  برائت

خیار ا هایساالاست در غالب موارد ممکن نیست. همچنان که طای   رفته  باد  بر  متهمان  یا  متهم  از

درباره جرائم ارتکابی و افراد دخیل   وتابآببا    هارسانهبوده که  موارد را شاهد    دستنیازا  ییهامونهن

 ایرساانهتماام  یایپروایبزارش تهیه کرده و تصاویر متهمان را نیاز باا ئیات فراوان گبا جز  هاآندر  

از تمامی اتهامات انتساابی همان  قطعی از جانب دادگاه، متهم یا مت  رأیکرده اما در ادامه و با صدور  

 .3ده و درباره ایشان حکم برائت صادر گردیده استمبرا گردی

ی کشور اماری هارسانهر و شطرنجی که در فضای  تا  صورتبهان  یر متهمر رابطه با انتشار تصاود

ممنوع شمرده نشده و از اصال ممنوعیات انتشاار تصااویر و هویات نیز    عموماًرایج و مرسوم بوده و  

میادانی نیاز   صاورتبهکاه  )  ماتلافتحقیقاات  اسات    ذکرقابالنیاز    نمایدمین نیز تبعیت نمتهما

ماانع  غالبااًتاار و شاطرنجی   صاورتبهن حتای  تصااویر متهماا  نشان داده که انتشاار  (اندشدهانجام

اینکاه انتشاار  ثانیااًو  (104: 1399محمادی و دیگاران،  شود )ینممااطبان  توسط    هاآنشناسایی  

سازد میرا به حیثیت معنوی متهمان وارد  یریناپذجبرانر شده متهمان از رسانه، صدمات  یر تاتصاو

 
1. Labeling theory 

 انتشاارات سالیمی، علای ترجماه  ،یشناساجرم(، جرم و  1398)  ، فیونازک به؛ وایت، راب؛ هینر ن.تبرای مطالعه بیش  .2

 .دهم  چاپ  دانشگاه، و  حوزه
فاق افتاده درباره پرونده آقای »یاسار راماین« باوده کاه باه دلیال انتسااب نیز ات  راًیاخیک نمونه بارز این موضوع که    .3

ینما باه موضاوعی بسایار پرسروصادا زیگران سااازدواجش با یکی از ب  نچنیمی از مقامات سابق کشوری و هان به یکایش

 هارسانه  تحقیقات،  ازآغ  و  پرونده  تشکیل  صرفبهکم درباره ایشان و  مبدل گردید. در این پرونده، قبل از صدور هرگونه ح

 روصاد  رغمعلای  اداماه  در  اام  هپرداخت  وی  پرونده  جزئیات  بیان  و  تهمم  تصاویر  انتشار  به  مبادرت  مکرراً  تلویزیون  ازجمله

 کلیاه از ماتهم ئاتبرا باه قطعای حکام تجدیادنظر دادگاه سال، هفت به قریب از  بعد  بدوی،  دادگاه  در  کومیتمح  حکم

 چگوناه  شاا   ایان  کاه  اسات  ایان  سؤال  حال.  است  دانسته  مبرا  اتهامی  عناوین  تمام  از  را  وی  و  داده  انتسابی  اتهامات

 طاوالنی  مادت  ایان  در  متأسافانه  عماومی  افکاار  باد؟بازیا  را  عماومی  افکار  و  اذهان  رد  دوخ  رفتهازدست  آبروی  تواندمی

 باه  حاضار  نیز  سادگیبه  و  یافتهستد  قطعی  قضاوت  به  زمینه  این  در  هاسازیرنامهب   و  هاگزارش  کثرت  دلیل  به  سالههفت

 .بود  ناواهد  شدهشناخته  گناهیب  متهم  درباره  خود  نگرش تغییر  یا  اصالح
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ضاوع اساتفاده از حاروف ابتادایی ناام و ناام همچنین اسات مو  .(130:  1398دیگران،  محمدی و  )

ایان افاراد کاه در   یهاسمتکه امروزه با در کنار قرار دادن دیگر مشاصات و یا    خانوادگی متهمان

ااطباان امکاان شناساایی هویات ایشاان را پیادا ، مابادییمانتشاار    رباطیذ  هاایمقام  ضیحاتتو

 نظر ازین خالف اصل احتیاط است و حتی فقهی و همچن  هگفتپیش. این کار خالف اصول  ندینمایم

 ( خواهد بود.219: 1395)ابراهیمی،  «از باب مقدمه حرام، حرام است» شدهگفتهفقهی درباره آن 

یاا ذکار جزئیااتی از قبیال حاروف   (شاطرنجیتار و    صورتبهمتهمان )حتی  تصاویر    نتشارا  لذا

در حاوزه  (ی هویات ایشاان را فاراهم آوردموجبات شناسای  کهینحو  به)  یخانوادگابتدایی نام و نام  

و لزوم رعایت حریم خصوصای منادر  در  مؤمن، حفظ آبروی ال ضرراصل برائت، قاعده با  »بایدها«،  

ق.آ.د.ک و در حوزه »نبایدها«، باا لازوم  353ده ما 1و تبصره  91، 96ن اساسی و مواد قانو  36اصل  

 ری از نشر اسرار اشااص در تعارض است.افترا و خودداخودداری از اشاعه فحشا، پرهیز از 

 دهنادیمپیشنهاد  (130:  1398محمدی و دیگران،  )سندگانینوبه همین خاطر است که برخی  

از قبیل انتشاار   ییهاشنهادیپ و  نشده    شطرنجی و تار نیز نمایش داده  صورتهبحتی  تصاویر متهمان  

 نشان دادن تصاویر ایشاان،  یجابهفری  گاه عدالت کیتصاویر ادوات جرم و مصاحبه با کنشگران دست

پرداخت معلول محور( و همچنین در صورت ضرورت برای مصاحبه با   یجابهجرم )پرداختن به علل  

 .انددادهویر از پشت سر ایشان را ارائه ط تصامتهمان، ضب

از جریاان انتشار تصاویر و مشاصات متهمان در مرحله تحقیقات مقادماتی یاا انتشاار گازارش 

د آثار و تبعات شدید یاا توانمیجرائم    یبندطبقهبا توجه به نوع و  دگی در دادگاه برای متهمان  رسی

قتل، انتشار   اگرچه در جرائم عمومی مانند سرقت یا  مثال  عنوانبهبه دنبال داشته باشد.    یترفیضع

ماتهم بادنامی از رسوایی و محدود شده و کرامت انسانی و جلوگیری  ستیبایمتصاویر تا حد امکان 

قضاایی باشاد اماا ایان   هاایمقام  و  گذارقانونحداقل تا قبل از صدور حکم قطعی( اولویت ناست  )

تمایل زیاادی خود متهم    بساچهیعنی  ؛  سی کمتر استم سیاجرائ  ازجملهحساسیت در برخی جرائم  

ر تصااویر منوعیت انتشای که برای اصل مهایاندیشیمصلحتته و  شدن تصویرش داش  ایرسانهبرای  

قرار گرفت اینجاا دیگار وجاود نداشاته باشاد. در   بحر  موردنیز    قبالًدر دیگر جرائم وجود داشته و  

همچناین انگیازه متفاوتی که باا دیگار جارائم داشاته و   ویکردجرائم سیاسی با توجه به ماهیت و ر

رناد لاذا انتشاار ایان جارائم دااصالح مابانه ای که مرتکبان در ذهنشان برای مباردت به    اصطالحبه

ایشان  از  استقبال  موجباتیا رسوایی به همراه نیاورده بلکه  برای ایشان اسباب بدنامی    تنهانهتصاویر  

کمتاری مواجاه باوده و  تیحساسر با لذا در این طیف جرائم انتشار تصاوی  آورد.را نیز فراهم خواهد  

 به همراه خواهد داشت. یترنازلآثار منفی  
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 2و همچنین تبصاره    96هرچند در ماده    ؛باشدمیجرائم منافی عفت    ن بحر،ای  قطه مقابلاما ن

از راهبرد انتشار   توانمی  ت نیزجرائم منافی عف  یهاپروندهق.آ.د.ک ذکری از اینکه آیا در    353ماده  

مکن و حتی م شودینم  مشاهدهه برد یا خیر ذکر خاصی  هربتهمان یا انتشار گزارش دادگاه  تصاویر م

اماا  خاوردینماست به خاطر اطالق این دو مقرره ممنوعیتی در این رابطه نیز به چشام   است گفته

ئم متهماان کاه دربردارناده ه جاراتشهیر متهماان یاا جریاان دادرسای دادگاا  بایستی توجه داشت

جارائم مناافی   ویژهباهنباید درباره جرائم مناافی عفات    عنوانچیهبهی و متهم باشد  مشاصات شاک

 سیاست جنایی شرع در ارتباط با جرائم منافی عفت مبتنای  اوالًرت گیرد. چراکه،  صو  1عفت جنسی

و و حیثیات بازه دیاده یاا بازه ظ آبر، حفثانیاًو    (278:  1398کاظمی،  بوده )ماض  بر بزه پوشی و اغ 

ساتفاده امکاان ا مسلماًاز اولویت باالتری برخوردار است.   چه شکایت کرده یا نکرده باشند()  دگانید

در موارد قانونی( در جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی و مالی با حساسایت بسایار متهمان )هیر  از تش

ی و آنکه ایان جارائم اقتصااد  ویژهبه  است.  واجهمکمتری در مقایسه با جرائم مرتبط با منافی عفت  

 اقتصاادی کشاور  نظاام  باه،  دولتی و عماومی هماراه باوده  یهاسمتم و  از مقا  سوءاستفادهمالی با  

مردم را نسبت باه حاکمیات و قاوای حاکماه   ترمهمصدمات غیرقابل جبرانی وارد ساخته و از همه  

 .سازندیم  و بدبین  اعتمادیب

»اشاااص نسابت باه  کهآنجایی از در کنار این مطلب قرار داد که  ستیبایما  ر  گفتهپیشموارد  

ند درباره تصویربرداری دیگاری انتومیعنا که ؛ به این م(Peptan, 2014: 29)دارند  حقتصویرشان 

پیشنهاد  توانمیلذا  ،(heling, 2005: 25) تصمیم بگیرند« شدهگرفتهاز خودشان و انتشار تصاویر 

قصاد انتشاار تصااویری خاار  از ماوارد مقارر  هارساانهواردی که مقامات قضایی یا امی مداد در تم

رویه شدن این امار و تاالش این کار نمایند.    ان مبادرت بهقانونی را دارند با اخذ رضایت قبلی متهم

بیال از ق) یمناافع انااًیاحعالوه بر اینکه ممکن است با جلب نظر متهمان   ،کار  نیارسانه برای انجام  

حق مردم برای دریافت اطالعاات و همچناین ،  باشدبال داشته  نافع مادی( را برای ایشان نیز به دنم

 .شودیمقانون اساسی( نیز پا  داشته  24اصل ب )مطالدر بیان برای آزادی   هارسانهحق 

و همچنین مراجع قضایی اهتمام بیشتری بارای تعقیاب   العمومیمدع اینکه الزم است    تینها  در

زیرا به خاطر جذابیتی که ؛  ارد قانونی داشته باشندو هویت متهمان جز در مو  ریصوتندگان  تشرکنمن

سیاسی، اقتصادی   شدهشناختهیا اشااص    ممه  یهاروندهپ در    ویژهبهتصاویر و هویت متهمان    انتشار

یی ل قضافقدان کنتر  ،ه دارداز دیدگاه جلب مااطب به همرا  منتشرکنندهی  هارسانهیا ورزشی برای  

داشاته غیرقابل جبرانی را بر حیثیت و کرامت متهماان باه دنباال   د آثار منفیتوانمیمینه  زدر این  

 
رابطاه رائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچناین جارائم ظور از جنق.آ.د.ک؛ »م  306ماده  ه  صربت  .1

 ی مانند تقبیل و مضاجعه است«.نامشروع تعزیر
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برخی جارائم از قبیال افتارا یاا افشاای   بر اسا کیفری مرتکبان    تر به پیگیریتوجه بیش  لذاباشد.  

 طورباهنیاز    متهماانی کاه تصاویر و هویات ایشاان  .باشدمیالزم و ضروری    یاهحرفاسرار شغلی و  

که بنابر مواد ماتلف آیین دادرسی کیفری   دارند  حقیت افشا گردیده  غیرقانونی و یا بدون اخذ رضا

 ایجااد  هارساانه  اقدام  این  اثر  در  که  خود  به  وارده  یهاانیزکلیه ضررها و  ،  14ماده    1  تبصره  ویژهبه

 .نمایند مطالبه را است  گردیده

 

  گیرینتیجه

 اصل)  اساسی  قانون  اصول  برخی  خالف  گردانی  متهم  یا(  قانونی  موارد  در  جز)  مانمته  تصاویر  انتشار

 قرار گیرد. توجه مورد ستیبایماص بوده و اشا  کرامت انسانیو همچنین ماالف لزوم رعایت    1(39

و   نیترکوچاکدر پناه حاکمیت فرض برائت قرار داشته و حتای    یگناهکاراشااص تا قبل از احراز  

 ندیشهرو  و  اجتماعی  حقوق   ،وآمدرفت  ردر حقوق وی از قبیل آزادی د  هاتیودمحد  نیترتیاهمکم

 نظاام  کنشاگران  قاانون،  نباود  در  بنابراین  است  یقضای  تجویز  بعد  وهله  در  و  قانونی  تصری به  منوط

 کاه ندارناد را اختیاار یاا امکاان ایان دادگستری  ضابطان  و  قضایی  هایمقام  قبیل  از  کیفری  التدع 

 تهدیاد  معارض  در  را  ایشاان  حقوق   نحوی  به  که  اقداماتی  دیگر  یا  متهمان  تصاویر  شارانت  هب  مبادرت

 امکاان حد تا دارند  وظیفه  قضایی  هایمقام  نیز(  96  ماده)  ونیقان  موارد  در  حتی  .نمایند  دهدمی  قرار

 دماور  را  آن  ممکان،  راهکاار  آخارین  عنوانباه  تنهاا  و  کرده  خودداری  مشاصات  و  تصاویر  انتشار  از

 هایچ  قاانونی  و  فقهای  متاون  در  آنکاه  بر  عالوه  نیز  «نیگردا  متهم»  خصوص  در  .دهند  قرار  فادهاست

 قارار ماذمت ماورد امر این بارها قضایی متصدیان  جانب  از  رددگمین  دههمشا  رابطه  این  در  تجویزی

 ارندند  یتاهم  قدرآن  طرح  این  برای  رفته  بکار  دالیل  و  مبانی  از  کدامهیچ.  است  شده  تقبی   و  گرفته

 کناار و برائات اصال نق  متهم، حقوق  تضییع برای ایدستمایه و زتجوی ،قانونی مبانی غیاب در  که

 نیاز  ماا  فقهای  ساختار  در  گردید  مشاهده  که  گونههمان.  گردند  متهم  انیانس  کرامت  و  شان  ذاردنگ

 عنوانباه تشاهیر از اساتفاده  هااآن  «مرتکبان»  درباره  صراحتبه  که  جرائمی  مورد  چند  از  نظرصرف

 گااههیچ و نداشاته وجاود کیفار از اساتفاده امکان مجرمان دیگر مورد در شده تجویز  تکمیلی  کیفر

 حداقلی  موارد  استثنایبه)  است  نشده  صادر  روش  این  از  استفاده  برای  مجوزی  زنی  «متهمان»  درباره

 ایان  از  یاریگهرهب  دربااره  کاه  است  شایسته  لذا  ،(متهمان  فردی  مصلحت  بر  عمومی  مصلحت  تقدم

 .شود اجتناب...    و جامعه  یا احتمالی  مجرمان به  هایامپ  برخی رسانیدن برای روش

 
ر صاورت کاه باشاد ، باه هادشادهیحکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یاا تبعو حیثیت کسی که بههتک حرمت  »  .1

 .«ستا  ممنوع و موجب مجازات
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 از  اساتفاده  صورت  در  متهم  هویت  شناسایی  میزان  گردیده   مشا  شدهانجام  تحقیقات  با  حتی

 رد  هارساانه  از  منتشرشاده  شاطرنجی  یاا  تاار  تصااویر  یا  متهمان  خانوادگی  منا  و  نام  ابتدایی  حروف

 گاذاریقانون  گاهدسات  توجه  ضرورت  امر  همین  و  شده  یادز  فنّاوری  گسترش  با  ویژهبه  فعلی  یتوضع

 روناد بار نظاارت بارای را قضاایی نتصدیام همچنین و ودکنندهمحد و ممنوع نقوانی  برقراری  برای

 نادانچ  دو  ،نگاردد  افشاا  طریق  این  از  متهمان  هویت  قانونی  موارد  در  جز  کهنحویبه  تصاویر  انتشار

 .سازدمی

 مقاررات در متهماان تشاهیر مجااز  موارد  دیگر  و  96  ماده  در  صرحم  موارد  نیز  فعلی  وضعیت  در

 ایان  لاذا  و  نشده  مشا   دقیقاً  قانون  در  هاآن  ماتلف  جوانب  و  ابعاد  ینکها  هب  توجه  با  کیفری  فعلی

 و متهماان حقوق  تضییع موجبات و شده  باعر  را  هاییچالش  قضایی  رویه  در  که  دارد  وجود  احتمال

 و انتشاار ضوابط و قواعد تعیین برای مدونی چارچوب است شایسته  لذا  ،دآور  فراهم  را  ایشان  بدنامی

 باه ابهاام بادون  و  مندقاعده  نحو  به  قانونی  مواد  در  مقرر  اختیار  و  شده  تدوین  صاویرت  نشد  ایرسانه

 «متهماان  هویات  و  تصویر  شارانت  هنحو»  اجرایی  نامهآیین  تدوین  رواین  از  گردد  اعطا  قضایی  مقامات

 .دهد پوشش را موجود  خألهای زیادی  حد  تا  دتوانمی و  بوده  پذیرنااجتناب
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