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 چکیده

ابتکار  رسانه دارند.  ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری  به  ها نقش مهمی در واکنش 
جمعی  های وسایل ارتباط  مصداق بارزی از فعالیت  ین دادرسی کیفریی قانون آ  96  ۀدر ماد  گذارقانون

،  با انتشار هویت متهم متواری،  هارسانه،  این مقرره   موجببه.  استتحقیقات مقدماتی    ۀدر مرحل
از   رسیدگی دادسرا متوقف ،  کنند. در واقع با گریختن متهمدادرسی را تسهیل می  فراینداین بخش 

به وی   و   شودمی  و دسترسی مجدد  انتشار مشخصات  می  با  به جریان  دوباره    افتد.تعقیب کیفری 
با ر ،  شده که به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده استشدن هویت متهم بازداشتیاسانههمچنین 

معایب    ۀبا مالحظ،  گذارقانونجهت تعقیب وی را خواهند داشت. البته  دعوا    ۀدیدگان فرصت اقامبزه 
ی کرده  هویت متهم را محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانون   کردنیاانهرس،  این عملیات 

تبیین کارکردها و ایرادات  ،  است. هدف از این نوشتار    ۀکردن هویت متهم در مرحلیاانهرس  ضمن 
نظمی است. روش انجام این پژوهش  گونه بی  این ضوابط جهت ممانعت از هر   ۀ مطالع،  تحقیقات
. بنا به  صورت گرفته است  ایانهو با استفاده از منابع اصیل کتابخ   است  انتقادی و    تحلیلیتوصیفی 

ی بوده و الزم است  یها دارای ماهیت قضادرج مشخصات متهم در رسانه،  مطالعات نظری پژوهش
مجاز به انتشار    ۀهایی چون رسانبایسته  ۀکه دربردارند،  «انتشار هویت متهم  ۀاجرایی نحو  ۀنامآیین»

 .دد گر  تدوینتوسط متخصصین ، آگهی و... است تعداد انتشار، هویت
ی یمقام قضا، شاکی،  تحقیقات مقدماتی، انتشار هویت، رسانه  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ان پلیس  مأموریی بود توانست از چنگ  آمریکاشخص ایرانی که متهم به بریدن یک عضو مرد  
برای یافتن وی به نتیجه    آمریکادستگاه عدالت کیفری    ۀهای گسترد گریخته و متواری گردد. تالش 
کردن هویت متهم کرده و برای شناسایی و پیداکردن وی  یاانهبه رسنرسید و در نهایت پلیس اقدام  

حسین  »ماجرا از این قرار بوده که  ،  تایمزهزار دالر جایزه تعیین نمود. به گزارش نیویورک   200مبلغ  
توانستند از  ،  اندسه زندانی خطرناک که منتظر محاکمه بوده،  «بک دونگ»و    «جوناتان تیو»،  «نیری 

پوستری را چاپ    هاآنضمن انتشار هویت    1بگریزند. دپارتمان پلیس اورنج کانتی  یکاآمرزندانی در  
به هر اطالعاتی که منجر به دستگیری سه زندانی فراری بود  نوشته شده هاآنو پخش کرد که بر روی 

 .هزار دالر پاداش داده خواهد شد 200کالیفرنیا شود تا سقف  «اورنج کانتی سنترال»ن از زندا 

ی در تمام کشورهای دنیا با آن مواجه  یصالح انتظامی و قضامله معضالتی که مراجع ذیاز ج
شدن مرتکب جرم است. مراجع مذکور برای حل این مشکل راهکارهای متنوعی اتخاذ هستند متواری 

انتشار چهرعمده  اند کهکرده های عمومی و مطبوعات جهت شناسایی و  ایشان در رسانه  ۀترین آن 
مثالبه  ؛(Hunter, 2010 :230)  تاستعقیب   برنام،  طور  جرم »  معروف  ۀدر  با  ،  2«توقف 

جرم و    ۀصحن،  از شهروندانی که دارای اطالعات خاص از وی،  کردن هویت مظنون فرارییاانهرس
 Miler and)صالح قرار دهند  شود اطالعات خود را در اختیار مراجع ذیهستند تقاضا می  دیدهبزه 

233: Hess, 2017 )پیشین سال    ۀبرنام  ۀ.  به  آلبوکرک  1976مذکور  شهر  نیومکزیکو  3در   4ایالت 
قتل یک دانشجو به  به  جهت درخواست اطالعات مربوط    5«گرگ مک آلیز» گاه  آگردد که کاربرمی

دستگیری   به  منجر  که  ناشناس  اطالعات  گونه  هر  برای  و  پرداخت  جرم  آن  تلویزیونی  بازسازی 
های  . این موضوع در برنامه(Rosenbaum, 1986: 2)  ای تعیین نمودجایزه ،  شدمرتکبین جرم می

مطالعه بوده لقاب  7«آوری اسناد و مدارک وجو و جمعپرس »و    6«شاهد مخفی»مشابه دیگری چون  
 (.100-102 :1380، نقش محوری در تعقیب مجرمین دارد )فرهمندفر «رسانه» هاآنکه در 

 
 . کشور آمریکاست در کالیفرنیا ایالت در شهرستان یک نام(Orange County) اورنج کانتی . 1

2. Crime stoppers 

3. Albuquerque 

4. New Mexico 
5. Greg MacAleese 

6. Secret Witness 

7. Press and collect the documentation 
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طور ضمنی حکم  گرچه به،  1392مصوب ن دادرسی کیفری ی ی در ایران تا قبل از تصویب قانون آ
علت وجود برخی آثار  لکن به،  1هویت متهم جهت تعقیب وی داده شده بود کردنیاانهبه تجویز رس

یای متعددی  میلی باعث شده بود در قضاسوء تمایل چندانی به انجام این عمل وجود نداشت. این بی
 2.شدت مورد انتقاد قرار گیردپلیس به  1390اصفهان در سال    شهرچون تجاوز به چند زن در خمینی 

کردن هویت یاهانضمنی برای رس  ۀ ان نظیر دکتر علی خالقی نیز صرف اجازدانحقوق  از طرفی برخی
(.  182  :1392،  خالقیاست )  گذارقانونصریح    ۀ متهم را کافی ندانسته و معتقد بودند نیاز به اجاز

با مالحظ این عملیات   ۀبه هر حال مقنن  آ،  کارکردهای  قانون  مقام  ،  1392ین دادرسی کیفری  ی در 
اقدام به انتشار هویت ایشان کند. این  ،  برای تعقیب برخی متهمین متواری،  را بر آن داشت کهقضایی  

ماد )الف(  بند  در  قانونی    96  ۀموضوع  کارکرد  تنها  البته  گرفت.  قرار  تصریح  مورد  قانون  این 
میاهانرس هویت  پیدا کردن  برای  کنکاش  نبودتهم  وی  یافت  کهچنان،  کردن  بزه برای  یدگان دشدن 

این موضوع در بند )ب(    3. توان به این عملیات اقدام کرد دعوی نیز می   ۀمتعدد و نامعلوم جهت اقام
 شده است.  بینیپیش  یین دادرسی کیفری قانون آ 96 مادۀ

نقادان واکاوی   مقاله  این  نگارش  از  و    ۀهدف  رسانهدرج عکس  در  متهم  جهت  مشخصات  ها 
شرایط و الزامات قانونی این عملیات جهت  ،  تبیین موارد مجاز،  و پیامدهای سوء آن  ارزیابی کاربردها

 کردن هویت اشخاصی که محکومیتشان ثابت نشدهیاهان. در واقع رساستشدن انجام آن  ترعلمی
سازد؛ لذا دالت کیفری را فراهم میتجاوز به حقوق ایشان و آسیب به ع،  حیثیت  هتک  ۀزمین  است

  ۀاعطا گردد. اهمیت مطالعقضایی  مند به مقامات  طور محدود و قاعدهین اختیار بهضروری است ا
های  ها در اجرای برنامهدادن رسانهاز مشارکت،  گذارقانوناین موضوع از آن جهت بوده که منظور  

، لت کیفری است. واگذاری چنین اختیاریارتقای نسبی عدا ،  تحقیقات مقدماتی  ۀمربوط به مرحل

 
مقدماتیداده   ودنبرغم محرمانهبه.  1 مرحلۀ تحقیقات  به  مربوط  نظری ،  های  به  مورخ    7/ 1267  ۀ مشورتی شمار  ۀبنا 
ماد2/3/1389 )الف(  بند  مطابق  دادگاه   3  ۀ:  انقالب مصوب  قانون تشکیل  و  دار دادسرا عهده ،  1381های عمومی 

بودن جرایم ارتکابی با توجه به گسترده   رسدباشد. لذا به نظر می ی و... می حفظ حقوق عموم ،  تعقیب متهم،  کشف
دادسرا  ، ها با مشکل جدی مواجه شده استها در دست نبوده و دستگیری آن بعضی از متهمین که آدرس درستی از آن 

 نماید. های آنان را صادر برای شناسایی چنین افرادی دستور چاپ و انتشار عکس 

 (. 28/3/1390،  171318کد خبر:، )تابناک  ، نک:قضیه برای شرح. 2

 مشخصات   انتشار:  از  نداعبارت   که  دارند  تعقیب  و  کشف  مرحلۀ  در  دیگر  هاینقش   سری  یک  هارسانه   البته.  3
 (.145: 1386، مسروقه و... )رستمی هایاسکناس  ۀ شمار  و کاال تصاویر انتشار، شهود  جستجوی، شدگانگم
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بلکه ممکن است باعث  ،  مند نیستفایدهتنها  نه،  طور نامحدودارچوب مشخص و بههاز یک چخارج  
 نظمی و آسیب بیشتر به حقوق متهم گردد. ایجاد بی

مطلوب  این  به  نیل  رس،  برای  کارکردهای  بررسی  به  مرحلیاانهابتدا  در  متهم  هویت  ۀ کردن 
دیدگان نامعلوم از  بزه ن  همین متواری و یافتپردازیم )مبحث اول(. شناسایی متمقدماتی می تحقیقات  

انجام این  ،  که بیان شد  طور  همانهاست. البته  ترین مصالح انتشار مشخصات متهم در رسانهمهم
ت  بودن تحقیقانافی محرمانه،  باعث سلب حیثیت متهم  کهچنان،  است   عملیات خالی از انتقاد نبوده

در  و زمینه  نفوذ  به شود. بدینو محاکمه می   دادرسی  فرایندساز اعمال  ترتیب در قسمت دوم مقاله 
،  این آثار سوء  رغمبهتحقیقات خواهیم پرداخت.    ۀ کردن هویت متهم در مرحلیاانهآثار رس  ۀمطالع
 یقانون لحاظ  هب،  کارکردهای آن  ۀها و مطالعانتشار هویت متهم در رسانه  ضرورت   ۀبا مالحظ،  مقنن

الزامی ساخت. این ضرورت حکایت از اهمیت مشارکت  انون آیین دادرسی کیفری  ق  96  ۀآن را در ماد
در غیر    .مند صورت گیردصورت ضابطهمشروط به اینکه به،  ها جهت ارتقای نظم عمومی دارد رسانه

ت متهم و توجه به عکس دهد. البته با توجه به آثار سوء انتشار هوی   ۀاین صورت ممکن است نتیج 
الزم دانسته این عملیات منحصر به موارد   گذارقانون،  است  هام وی هنوز اثبات نشدهاین موضوع که ات

کردن  یاانهمصادیق مجاز رس  ۀبه مطالع ،  ترتیب در مبحث سوم مقاله استثنائی و خاص گردد. بدین
 طالعه خواهیم کرد. الزامات و ضوابط این عملیات را م، ضمن آن، هویت متهم پرداخته و

 انتشار هویت متهم و کارکردهای آن . 1

این عملیات ملموس  از  بودهمنظور  بین مردم  در  با  گونهبه،  است  ساختن وضعیت متهم  ای که 
وی توسط مردم  ، انتشار نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی باشد

قالب در  موضوع  این  امروزه  شود.  اطالعا یاانهرس  شناخته  تلویزیونکردن  قاب  در  متهم  ،  ت 
چه این  رگیرد. گفضای مجازی صورت می یا    های خبری پربینندهسایت،  های کثیراالنتشارروزنامه

لکن   ؛و داللت بر رسواکردن متهمین پیش از صدور حکم دارد است  عملیات حامل نوعی بار منفی  
می   ضرورت  توجیه  را  آن  انجام  تحقیقات  قکتکمیل  تا  رابطه  این  در  آیین ند.  قانون  تصویب  از  بل 

شدن جریان تحقیقات و  متوقف،  که انتشار هویت متهم الزام قانونی نداشت   1392دادرسی کیفری  
نظر به مشروعیت این عمل    قوۀ قضاییهکل حقوقی    ۀ انداختن آن موجب شد ادارجریانضرورت به

صریح  بینیپیشقانون مذکور اقدام به  96 ۀر مادد گذارقانون، اهمیت این موضوع ۀبا مالحظ 1.دهد

 
 بینی شد. پیش 2/3/1389مورخ   1267/7 ۀ مشورتی شمار ۀاین موضوع در نظری طور که گفتیم . همان1
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ها به چه منوال در تکمیل متهم در رسانه ۀحال باید دید که درج مشخصات و چهر این عملیات کرد.
 نقش دارد. قضایی تحقیقات 

تعقیب متهمین   فراینددادن مردم در  کردن هویت متهمین مشارکتایرسانهکارکردهای    از جمله
نشدن در چنگال  ع که اصواًل بزهکار پس از ارتکاب جرم سعی در گرفتارن موضومتواری است. ای

به اختفا می  ی عدالت کیفری دارد و گاه که تالش خود را    است  ان را بر آن داشتهمأمورشود  موفق 
ک وی  مخفیگاه  را  نند  صرف شناسایی  وی  اختفای  محل  و  مجرم  به  راجع  اطالعاتی  منابع  تمام  و 

،  آنجا که دسترسی به تمامی این منابع اطالعاتی برای ایشان غیرممکن بود  بته ازآوری کنند. الجمع
گاه از موقعیت  و اطالع  برای مراجعه  1تحت تعقیب  کردن هویت متهم  ایرسانه رسانی شهروندان آ

تا قبل ، . اهمیت این کارکرد باعث شده بود که(Hess and Bennett, 2006: 17)وی ضروری است 
تصویب   آقااز  جدیدنون  کیفری  دادرسی  پلیس    گاهی  متهمین  ۀچهر،  یین   ؛ شود  ایرسانهتوسط 

سال    کهچنان مهرماه  ت،  1391در  با  که  متهمی  تصویر  انتشار  با  کاغذی  أپلیس  شرکت  سیس 
بود»پیمان کرده  گسترده  کالهبرداری  به  اقدام  احمدی«  را  ،  گستر  وی  تا  خواست  شهروندان  از 

قانونای  با تصویب  2. شناسایی کنند )الف(  ،  ن  بند  ایجاد  آیین ق  96  مادۀاین ضرورت اساس  انون 
بزهکاران    رسانی جرم ارتکابی و مشخصاتبا اطالع،  های جمعیشد. البته رسانه  دادرسی کیفری 

با دادن ،  و  ارندطور ضمنی نقش بازدارنده دبه،  ست ها آن وجوی  متواری که دستگاه پلیس در جست 
 ,Hunter) شوند مانع از ارتکاب جرایم احتمالی در آینده می ،  ر افرادهشداردهنده به سایاطالعات  

سایت  کهچنان،  (233 :2010 خبریبرخی  فایده،  های  این  تصریح  جنایت  اشاره ،  ضمن  به  ای 
طفل    46،  با کوتاهی پلیس در انتشار تصویر وی ،  کنند کهمی  1380در سال    یمرودشت  یرباکودک 

متهم با    کهچنان،  گیرد بازدارندگی ممکن است به شکل دیگر صورت    این  3. گیرد رار میمورد تجاوز ق
شدن هویتش از ارتکاب به جرم یا مداومت به آن پرهیز کند. در این رابطه با پخش  ایرسانه ۀمالحظ

و کودکان    اندپشیمان شده  کراتربایان بهکه آدم است مالحظه شده  ،  آمریکادر    4« اخطار آمبرۀ »برنام
 (. Timothy and Miller, 2010: 15د )انها ساختهدیده را ربزه 

 
1. Wanted suspects 

 . 30/7/1391، 237650کد خبر: ، سایت تحلیل خبری عصر ایران. 2

 (. 28/3/1390، 21726کد خبر:  ، نیوزشیعه) ، نک:طور نمونه. به

4. Amber Alert 

 



 ۱۳۹۹بهار  / ۱۰۹مارۀ / ش ۸۴ دورۀ /                                                

 

۲۳۲ 

بازداشت ش متهم  نامعلوم به،  ولی  ودهمچنین ممکن است  و  متعدد  ارتکاب جرایم  بودن علت 
ضروری    ادعو  ۀکردن هویت وی جهت اقامایرسانه،  از توقیف متهم  ها آنعدم اطالع  یا    دیدگانبزه 

به این  یپلیس گاه، 92ن دادرسی کیفری ییون آ(. تا قبل از تصویب قان145 :1386، باشد )رستمی
 1392در یک مورد در دی ماه سال    که چنانهویت متهمین کرده بود؛    کردنایرسانهمنظور اقدام به  

شناسایی تعداد   کرد ومیتجاوز  زنان  به  برق    مأموربا بازداشت و اقرار صریح فردی که تحت عنوان  
دستور انتشار تصویر متهم از سوی  ،  سوی پزشکی قانونیدالیل علمی از    ۀدیگری از شکات و ارائ

انتشار هویت  ،  یادشدهبا تصویب قانون    1. مقام قضایی جهت شناسایی شکات احتمالی صادر شد
گردید. البته انتشار چهره و    بینیپیشصراحتًا    96  مادۀدیدگان در بند ب  شناسایی بزه   منظوربهمتهم  

آورد که اگر شخص ثالثی از هویت متهم وجود می ه یت را نیز بشده این قابلمشخصات متهم بازداشت
صالح  های خویش را در اختیار مراجع ذیبتواند داده،  و جرایم ارتکابی وی اطالعاتی داشته باشد

شده که خود پ تصاویر متهم بازداشتبا چا،  1376خفاش شب در سال    ۀدر قضی  کهچنانقرار دهد؛  
یک  بود  معرفی کرده  افغانی  را شناسایی  را  او  بستگانش  از  اصلی وی  کرد  ی  این شکل هویت  به  و 

یین دادرسی کیفری تا قبل از قانون آ،  به هر حال وجود برخی آثار سوء باعث شده بود  2. مشخص شد
این عملیات  ،  با تصویب قانون مذکور،  تمایل چندانی به این عملیات وجود نداشته باشد و،  1392

 کنیم. اشاره می هاآنکه در ادامه به  ردددوین گ مند تطور محدود و قاعدهبه
 هویت متهم کردنایرسانه . آثار سوء 2

مزایا این  کنار  جهت  ،  در  معایب  سری  که  کردن ای رسانه یک  آنجا  از  دارد.  وجود  متهم   هویت 
از جمله حقوق ،  گرددشدن حقوق معنوی و هتک حیثیت وی می شناساندن متهم به مردم باعث زایل 

در  3.های جمعی است تعقیب عدم درج تصویر و هویت ایشان در رسانه  اشخاص تحت ۀد ش شناخته 
، و در نهایت از وی رفع اتهام گردد  شود دادرسی کیفری محکوم ن   فرایند واقع چون ممکن است متهم در  

 ۀعلت وجود فاصل گردد. این موضوع به بران تلقی می ج هویت وی َامری مخرب و غیرقابل   کردن ای رسانه 

 
  عموم   از  و  شودمی  رسانیاطالع   شدهگم  اطفال  خصوص  موجب آن دربه  که  آمریکاست  در  ایرسانه سیستم  آمبر  اخطار

 عمومی   مقامات  و  شود  ربوده  یا  شده  گم  کودکی اگر،  به عبارت دیگر.  شود می  وی درخواست کمک  نجات  برای  مردم
 ارسال   پیامک  و  اینترنت،  رادیو،  تلویزیون  طریق  از  آمبر  اخطار،  دارد   قرار  جدی  خطر  در  کودک  که  باشند  باور  این  بر

 . شود می
 .1392/ 29/10، 1351385093292850629کد خبر: ، جم. سایت خبری جام 

 .23/5/1393، 350479کد خبر: ، سایت تحلیلی خبری عصر ایران. 2

 .4:  1394/ 4/3، روزنامه اطالعات، قادر، ستارپور. 3
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۲۳۳ 

گرفتن فرد در پناه اصل برائت است که ضروری ید بین انتساب اتهام و اثبات آن در محکمه و قرار بع 
مند ثبات جرم بهره نماید حیثیت وی از تعرض مصون مانده و از تمامی تضمینات دفاعی تا قبل از ا می 

ن و اطرافیان مرتکب جرم آماج حمالت خویشا   ۀباشد. بر فرض اثبات اتهام نیز منطقی نیست که خانواد 
اصل شخصی  با  موضوع  این  واقع  در  گیرند.  مجازات قرار  )حیدری بودن  داشت  خواهد  منافات  ، ها 

های مذکور یم و مجازات بودن جرا (. همچنین تحمیل تحقیر در این حالت با اصل قانونی 140  : 1392
امی با ُبعد تربیتی چنین اقد،  در تعارض روشن قرار دارد. وانگهی  1قانون مجازات اسالمی   13  ۀ در ماد 

 شود.اجتماع منجر می   ۀ و به انزوای همیشگی فرد از صحن  رد ها نیز منافات دا مجازات 
حصول    ۀمنفی آن بر دادرسی در نتیج  تأثیرهویت متهم    کردنایرسانهاز دیگر انتقادات وارد بر  

 راجع به   ین مردم نوعی قضاوت منفی در ب،  است. در واقع با انتشار تصویر متهم   2گرایی کیفریعوام 
جهت صدور حکم محکومیت  قضایی  و این موضوع باعث ایجاد فشار بر دستگاه    گیرد میاو شکل  

ضمن  ،  دیده است که سازی جامعه با بزه علت این اتفاق همانند  3.شودیا رأی به مجازات سنگین می
نی  ودموجب ایجاد این تصور ش،  ها آنایجاد ترس در   از به یک  که متهم مجرمی خطرناک است و 

واقعه   فوری  عالج  جهت  جدی  و  سریع  نیز  استواکنش  قضایی  مراجع  افکار    منظوربه .  جلب 
در زورگیری روز یازدهم آذر ،  مثال  طوربه  ؛کنندبه اتخاذ تصمیمات سزاگرا اقدام می،  الجرم،  عمومی

ه حکم  محکم،  های خبری پوشش داده شدطور گسترده در کانالکه فیلم متهمین به  1391ماه سال  
برخی کارشناسان معتقد بودند که  ،  به اعدام مرتکبین این جرم در مألعام داد. با صدور چنین حکمی

 4.نبوده است  تأثیرنهایی حکم بی  ۀ و نتیجرسیدگی    فرایندشدن ماجرای زورگیری در سرعت  ایرسانه
در  قضایی  ر دادگاه  وی قبل از محاکمه د،  اصل ماجرا و هویت متهم  کردنایرسانهترتیب پس از  بدین

 
 دادگاه  حکم  یا  قانون  در  که  کیفیتی  و  یزانم   از  نباید  مورد   حسب  هاآن   اجرای  و  مجازات  به  حکم،  بنا به این مقرره .  1

 . کند تجاوز است شده مشخص

2. penal populism 
پیروی    جایبه   مردم  آرای  جلب  برای  کیفری  هایسیاست   از  ایمجموعه  کردندنبال   از  است  عبارت   کیفری  گراییعوام

  و  ک: )مقدسی، نر این حوزه بیشتر د  ۀعدالت. برای مطالع  ارتقای  یا  جرم  تخصصی  از نظر کارشناسان جهت کاهش
 (. 1392، فرجیها

 . 6/1392/ 4، 3675: مطلب کد، همشهری، حسین، میرمحمدصادقی. 3

که اگر از مطرح کرد  را    سؤالاین  ،  مذکور  ۀفرضی  ۀدان ضمن ارائوکیل دادگستری و حقوق،  که بهمن کشاورزچنان .  4
. بودبه همین شدت می   ه ی صادرأ به همین سرعت و رباز هم سیر قضیه  ،  شدیع منتشر نمیدر سطح وس  یفیلمقضیه  این  

است. به نقل از: تأثیر نبوده  بیحکم  نهایی    ۀشدن قضیه در سرعت رسیدگی و نتیجیارسانه   وی در ادامه ابراز داشت که
 (.172: 1393، و جمشیدی نژاد)ترزمی
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۲۳۴ 

و اگر قاضی بخواهد وی را تبرئه یا به مجازات منصفانه    آن جامعه محکوم شد  تبعبهفضای مطبوعات و  
منفی بر    تأثیرانتشار تصاویر متهم در مطبوعات  ،  عالوهبه  1. راه سختی خواهد داشت،  محکوم کند

.  استمجازات شدید  متهم  و این سرآغازی بر محکومیت و    گذارد میحکم    ۀذهن قاضی صادرکنند
صورت  اقدامات  به  نسبت  قضات  برخی  واقع  بیدر  دادسرا  در  صورت  گرفته  در  و  نیستند  تفاوت 

بودن متهم فرض  ای بر مجرم هویت متهم آن را اماره   کردنایرسانههایی چون  گیری سخت  ۀمشاهد
ای توجه اتهام به فرد  بایست دالیل کافی برستوری می آنکه برای صدور چنین د  اً کنند؛ مخصوص می 

 2. تحت تعقیب وجود داشته باشد
با   وی ممکن است از کشف جرم توسط مراجع ،  هویت متهم متواری  کردنایرسانههمچنین 

تمام تالش خود را جهت مخفی  ودانتظامی و تحت تعقیب بودن خود مطلع شیی و  قضا ماندن و 
دن مسیر تحقیقات انجام دهد. در این رک جرم و تبانی در جهت منحرف   ۀنزدن صحبرهم،  محل اختفا 

،  نیروی انتظامی  ۀجانشین فرماند،  سردار احمدرضا رادان،  91زورگیری آذر ماه سال    ۀرابطه در قضی
این جرم گفت: »پلیس پس از وقوع این حادثه به مجرمان نزدیک شده    با اشاره به دستگیری مرتکبین

ها مجرمان هم  دلیل انتشار فیلم در سایتمتأسفانه بهولی  ،  رفت که زورگیران را دستگیر کند بود و می
انجام   تأخیر با  هاآناز این امر آگاه شده و فرار کردند و این موضوع باعث شد که عملیات دستگیری 

های  توانست به پلیس و به واحد در ادامه با گالیه از انتشار این فیلم افزود: »این فیلم می « وی  .شود
متواری ولی  ،  مسئول کمک کند  باعث  به مجرمان کمک کرد و  به زحمت  در حقیقت  آنان و  شدن 

افراد شد ها در جهت تسهیل  آنکه رسانهجای  بهترتیب  بدین  3«.انداختن پلیس برای دستگیری این 
بردارند  یندفرا  از تا راحت  اندای در دست متهم شدهوسیله  یگاه،  دادرسی و تعقیب قدم  بتواند  تر 

 4. ریزدتسلط عدالت کیفری بگ

 
این  .  1 در  بیشتر  در  طی(.  24-26:  1392،  کهرانیشهرانی   و  پور: )مهدوی ، نکحوزه برای اطالعات  این موضوع  عًا 

هویت   کردنای رسانهکه روند  چنان ،  شودو باعث تحقق مبانی آن می   است  تر نیز مؤثر بوده صدور قرار کیفری سنگین 
افکار عمومی شده  متهم موجب شکل انتظاراتی در  انتظارات قراست  گیری  این  به  مین کیفری  أارهای تکه در پاسخ 

 شود. بایست شدیدتر اتخاذ  می

 ین دادرسی کیفری یقانون آ 96 ۀقسمتی از بند الف ماد. 2

 .25/9/1391، 291622کد خبر: ، تابناک . 3

قتل .  4 متهم  رابطه  این  اعتراف    هایدر  اظهارات خود  در  به خفاش شب  معروف  های که روزنامه   کرد زنان خیابانی 
هایش را مودن سرنخی توسط مأموران جنایتنتا در صورت یافت  کرده استمیسراسری و محلی را هر روز مطالعه  
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۲۳۵ 

تحریف   باعث  است  ممکن  متهم  هویت  انتشار  که  کرد  اشاره  موضوع  این  به  باید  نهایت  در 
به دو شکل    طور عمدها بهو کسی که مجرم واقعی نیست مجازات شود. این موضوع    ودشهادت ش

و مربوط به زمانی است که مرتکب واقعی جرم شخصی غیر از متهم تحت تعقیب   گیرد می صورت  
گاه باشد. در حالت اول شاهد با  و شاهد ن  است های رسانه  پذیری از فعالیتتأثیر یز از این موضوع آ

شده است  ایرسانهو مرتکب واقعی جرم همان شخص    است  ند اشتباه کرده ممکن است تصور ک
های رسانه مجرم واقعی در حالت دوم شاهد به تصور خود اگر برخالف داده (.  263  :1382،  )دادستان

گویی و افترا متهم گردد؛ چراکه مطبوعات به تشخیص و دستور ممکن است به دروغ ،  را معرفی کند
انواع   موجب   و هرگونه اقدام خالف نظر دادسرا   اند هویت متهم کرده   کردن ای رسانه   اقدام به قضایی  مقام  

گاه طور عامدانه یا ناخودآ شود. بنابراین ممکن است شاهدان قضیه به های کیفری و مدنی می مسئولیت 
شهادت   ۀاز اقام یا    با نظر آن باشد   سو دهند که هم ی شهادت  نحو به و  باشند  از فضای رسانه پیروی کرده  

 اندپرهیز نمایند. امکان تحقق این موضوع به طریق اولی نسبت به مطلعینی که شاهد ارتکاب جرم نبوده 
ارتکابی   ولی دارای یک  بزه  به  بزه ،  سری اطالعات خاص نسبت  و  بیشتر است بزهکار   ؛ دیده هستند 

 1.شدنی استراحتی نقض و به  یست های ایشان مبتنی بر امور حسی ن چراکه داده 
و انتظامی  قضایی  مراجع  ،  آیین دادرسی کیفری جدیدتا قبل از تصویب قانون  ،  این آثار  ۀبا مالحظ

 موجب بهز  کردند. پس از تصویب این قانون نیها اقدام میکمتر به درج مشخصات متهم در رسانه
»افشای  ،  این مقرره   موجببه کهچنان  ؛اطالعات مربوط به متهمین ممنوع اعالم شد  افشای   40  ۀماد

شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده ، دیدهاطالعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه 
دادگستری  ضابطان  می ،  توسط  معین  قانون  که  مواردی  در  است«،  کندجز  عدم    رغمبه.  ممنوع 

رسد این ممنوعیت شامل افشای اطالعات مربوط به نظر می،  این حکم برای متهمینصریح    بینیپیش 
( و برای  67 :1395، یکی از »اشخاص مرتبط با پرونده« نیز بشود )خالقی عنوانبهبه هویت ایشان 

کارکردهای    ۀبا مالحظ  رگذاقانونالبته    2. این قانون تعیین گردد  63  ۀ افشاگران آن مجازات مقرر در ماد
انتشار هویت متهم را داده است.   ۀ در موارد خاص اجاز،  رسانه جهت به جریان انداختن تحقیقات

 
کند می،  متوقف  اقدام  خود  شنیع  عمل  به  مجددًا  مدتی  از  پس  )روزنام لکن  است  ،  657  ۀارشم،  انتخاب  ۀکرده 

7/5/1380 :9.) 

عنوان یک دلیل قانونی به آن نگریسته  و به است. به همین دلیل ارزش اطالعات شخص مطلع در حد امارات قضایی 1
 شود. نمی

این قانون توسط ضابطان موجب محکومیت به سه    40  ۀتخلف از مقررات موادی چون ماد، »موجب این مقرره به.  2
 «. مات دولتی گرددماه تا یک سال انفصال از خد
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۲۳6 

و الزم است با    استتحقیقات    فراینداعطای این اختیار به مقامات دادسرا تجاوز به حقوق افراد در  
ود. در ادامه ضمن  آور خواهد بدر غیر این صورت مسئولیت   ؛رعایت ضوابط قانونی ویژه صورت گیرد 

 این ضوابط خواهیم پرداخت.  ۀهویت متهم در قانون به مطالع کردنایرسانهموارد مجاز  ۀمطالع
 شناسی افشای هویت متهم و ضوابط آن . گونه 3

این عملیات نقش بسزایی  ،  هویت متهم  کردنایرسانهآثار منفی    رغم به،  که بیان شد   طور  همان
گرفتن این مهم در بندهای  با درنظر  گذارقانوندیدگان نامعلوم دارد.  متواری و بزه ان  در یافتن بزهکار

که اگر دالیل    انددادهقضایی  این اختیار را به مقام  ،  دادرسی کیفری   ینی قانون آ  96  ۀ )الف( و )ب( ماد
ر تصویر  تشابه ان،  دیده نامعلوم بوداینکه بزه یا    کافی برای اثبات اتهام شخص متواری وجود داشت

مرحل در  حصری    ۀ متهم  حکم  این  کند.  اقدام  مشورتی   ۀنظری  موجببه  کهچنان  ؛استتحقیقات 
و    است جواز مذکور در بندهای این مقرره استثنائی    ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه  29/10/94-2992/7

محرمانهبه با  متهم  تصویر  انتشار  مغایرت  تحقیقات دلیل  ح،  بودن  از  حمایت  و  برائت  ریم  اصل 
مراحل    ۀاستعمال عبارت »در کلی،  عالوهبه  1. خصوصی باید حد استثناء را محمول بر قدر متیقن نمود

، و  یستدادرسی ن  ۀمذکور به معنای جواز انجام این عملیات در مرحل  ۀ تحقیقات مقدماتی« در مقرر
، رود )خالقیبین می شده نیز از  دو مورد یادجواز انجام این عملیات در  ،  با ارسال پرونده به دادگاه

از لفظ رسانه بوده    گذارقانونمطلق    ۀای که باید به آن توجه داشت استفاد(. نکته140-141،  1395
ماهواره و اینترنت در ،  تلویزیون،  رادیو،  مجالت،  ها است. این مفهوم مصادیق گوناگونی از روزنامه

ی بتوان از هر کدام  یتصمیم مقام قضارسد بنا به  و به نظر می  شودمی  دو سطح ملی و محلی را شامل
از این تجهیزات جهت درج مشخصات متهم استفاده کرد. از طرفی دفعات مجاز انتشار هویت متهم  

متفاوت    از بندهای مقرره هریک  رسد احکام آن در  که به نظر میاست ها مشخص نگردیده  در رسانه
دادستان و بازپرس  قضایی  قت دو مقام  دخالت و مواف،  باشد. به هر حال با توجه به اهمیت موضوع

 
که این عملیات بر است  مشاهده شده  ی  البته گاه  (.117:  1396،  رحیمی  و   رحیمی)  ، نک:برای اطالعات بیشتر.  1

ویدئوهای رقص    طور مثال اخیرًا پس از پخشبه  ؛کیفری صورت گرفته استدادرسی   ینیقانون آ  96  ۀخالف مفاد ماد
تصویر ،  منتشر شد. اگرچه ضمن پخش اعترافات  وی بازداشت گردید و اعترافاتش در رسانه،  فضای مجازیدر    دختری
هویت اصلی آن دختر مشخص   ،گرفته و سایر مشخصات وی لکن با توجه به اظهارات صورت ،  طور مات بودمتهم به

ای ها هویت وی رسانه ن کردن آگردید. در این پرونده متهم نه متواری بود و نه دارای شاکی خصوصی که برای یافت
 (.97042010885کد خبر: ، 20/4/1397، : ایسنا)نک شود
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حل اختالف  ،  و در صورت عدم حصول توافق بین این دو  1جهت انتشار هویت متهم ضرورت دارد 
بود خواهد  صالح  دادگاه  با  برای    .موضوع  الزم  ضوابط  و  موارد  این  تشریح  به  قسمت  این  در 

 پردازیم. هویت متهم می کردنایرسانه
 شناسایی وی یا تکمیل پرونده . درج مشخصات متهم جهت3-1

که از چنگ عدالت کیفری گریخته و پنهان   تندعمل سعی داشدر  مجرمین پس از ارتکاب جرم  
سرعت رسیدگی به ،  شوددیده می روحی بزه   ۀشوند. اختفای ایشان ضمن آنکه باعث افزایش صدم

و در نهایت منجر به    هددمی   های مربوط به رسیدگی جزایی را افزایشهزینه،  را کاهش داده  پرونده
،  (. با توجه به این آثار نامطلوب 41  :1396،  شود )نوروزیخروج وی از چنگال عدالت کیفری می

که اقدام    است  العموم دادهمحل اختفای متهم این اجازه را به مدعی  آشکارشدن  منظوربه  گذارقانون
ای نیز تعیین یداکردن وی جایزه ها کند و در صورت صالحدید برای پوی در رسانه  ۀبه انتشار چهر

که متهم شناسایی شده و مشخصات سجّلی وی    است  البته این موضوع مربوط به زمانی بوده  2. نماید
بر اساس مشخصات ظاهری که  ،  شوداین صورت تصویری که از وی منتشر می  در غیر  ؛معلوم باشد

آمده از  دستیب با انتشار تصویر بهترت بدین 3.خواهد بود است توسط شاکی یا سایر افراد اعالم شده
  ۀکشیدن و انتشار چهرتصویرمتهم ناشناس تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. البته در به،  نگاری چهره 

های  دقتی در این حوزه باعث آسیبچراکه هر گونه بی  ؛باید دقت فراوانی به خرج دادشخص مظنون  
میجبران افراد  سایر  به  با  4.شودناپذیری  انتشار    همچنین  از  اصلی  که هدف  موضوع  این  به  توجه 

قانون آیین    174  مادۀ رسد با استناد به  به نظر می،  استصالح  هویت متهم حضور وی نزد مراجع ذی
هرچند که دور از ذهن  ،  توان اقدام کرد هویت  وی می  کردنایرسانهصرفًا یک بار به  ،  کیفریدادرسی 

 
بایست مستقیمًا به ده می بینی شده است. در صورتی که پرون ین دادرسی کیفری پیش یقانون آ  96  ۀاین شرط در ماد.  1

 دار این موضوع خواهد بود. قاضی دادگاه عهده ، دادگاه فرستاده شود

  ۀ متهم در پروند   که با فرارچناناست،    چنین رفتاری انجام شدهی  گاه،  این موضوع در قانون  نشدنبینی رغم پیشعلی.  2
- 11278کد خبر:  ،  « )ایسنا.بگیرید   جایزه  مانتو   میلیون  یک،  فراری  قتل  به  متهم  این  شناسایی  اعالم شد: »با  قتلی

8607 ،21 /7/1386 ) 

 انون آیین دادرسی کیفری ق 96 ۀقسمت انتهایی از بند الف ماد. 3

متهم به اسیدپاشی اشاره   ۀجای چهردر این رابطه باید به اشتباه چند رسانه در انتشار تصویر یک شخصیت علمی به.  4
اعاتی بعد س است،    نگاری از متهم اسیدپاشی بودهرفت تصویر چهره گمان میای که  شده ر کرد. در واقع عکس منتش 

 کد خبر: ،  نیوز: آفتاب ، )نکمشخص شد تصویر فردی در انجمن ملی استاندارد ایران است. برای شرح بیشتر این واقعه
268924  ،6/8/1393 .) 
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تا متهم شناسایی   شود این عمل مکررًا صورت گرفته ، فریعدالت کی علت گریز از چنگال به، نیست
تجاوز به    ۀی زمینیواگذاری وسیع این اختیار به مراجع قضا،  و در نهایت دستگیر گردد. به هر حال

گذر از آن تعرض    گردد تا در  بینیپیشآورد؛ لذا الزم است شرایطی  حریم خصوصی متهم را فراهم می
هویت متهم    کردنایرسانهمهم برای    ۀبا درنظرگرفتن این قاعد  گذارقانونبد.  به حقوق وی کاهش یا

در    که   است   کرده  بینیپیشین دادرسی کیفری  ی قانون آ  96  ۀمتواری یک سری ضوابط در بند الف ماد
 ها خواهیم پرداخت. ادامه بدان 

 . ارتکاب عمدی جرایم مهم3-1-1

از ارتکاب عمدی جرا   گذارقانونشرط  اولین پیش    « ارتکاب»یم مهم است. منظور از  صحبت 
ضروری است  ،  عالوهبهای که مرتکب از انجام آن فارغ شده باشد.  گونهبه،  استتحقق  عمل مجرمانه  

 فراوانباشد. البته با توجه به میزان    «عمدی» و   شود  آن عمل همراه با عنصر روانی الزم صورت گرفته 
این وقایع پاالیش   باید،  ها در انعکاس این حوادثبودن ظرفیت رسانهو محدوددر جامعه    جرایموقوع  

میان    وندش از  پوشش    ها آنو  مهم  جرایم  از  دسته  آن  به  و    ایرسانهتنها  حقوق  رعایت  داده شود. 
ایجاب میآزادی برای مقام  های فردی هم  اختیاری  با جرایم سنگین چنین  تنها در مصاف  کند که 

هویت متهم    کردنایرسانهبودن جرم ارتکابی از  میتاهوجود داشته باشد و در صورت کمقضایی  
و ممکن است از آن تبرئه    است  آنکه اتهام این افراد هنوز اثبات نشده  اً متواری پرهیز شود؛ مخصوص 

ا در  ین دادرسی کیفری تنهی قانون آ  96  مادۀبا توجه به این موضوع در بند )الف(    گذارقانونگردند.  
این قانون چنین اختیاری   302 مادۀ )پ( و )ت( ، )ب(، ندهای )الف(مواجهه با جرایم مذکور در ب

  تنها در مصاف با جرایم مستوجب سلب ،  دادسرا داده است. بنا به این مقرره قضایی  را به مقامات  

یا    کامل  ۀجنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دی،  عضو  قطع،  ابد  حبس ،  حیات
آن  از  د  1بیش  تعزیری  باالتر   ۀرجو جرایم  و  از    2سه  منظور  دارد.  متهمان وجود  انتشار هویت  حق 

هایی است که نوعًا منجر به مرگ  اعدام و سایر مجازات،  قصاص نفس،  های سلب حیات مجازات
 4و تعزیری   3در نظام کیفری ایران برای برخی جرایم حدی   ابدمانند رجم. مجازات حبس،  شودمی 

های محاربه و سرقت  و شامل مجازات  است یر از قصاص عضو  شده است. قطع عضو نیز غ  بینیپیش 
 

 کامل« افزایش یافت.  ۀ»نصف دی  کامل« به ۀمیزان »ثلث دی ، 24/3/94گرفته در تاریخ با اصالحات صورت . 1

سه و باالتر«    ۀچهار و باالتر« به »درج  ۀمجازات تعزیری »درج،  24/3/94در تاریخ    گرفتهبا اصالحات صورت .  2
 تغییر یافت. 

 قانون مجازات اسالمی(  278 ۀسوم سرقت حدی )مادۀ برای تکرار مرتب ابدمجازات حبس . 3

 قانون مبارزه با مواد مخدر(  5و  4 واد)م   ابد در جرایم مواد مخدر مجازات حبس . 4
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، همچنین جنایت علیه تمامیت جسمانی شامل جرایم عمدی علیه اعضای بدن است شود.  حدی می 
حق   هاآن اعم از اینکه شاکی تقاضای قصاص یا دیه کرده باشد. آخرین گونه از جرایمی که در مصاف با  

سه و باالتر است. برای   ۀ جرایم مستوجب مجازات تعزیری درج   هویت متهم وجود دارد   کردن ای رسانه 
مشخصًا   1.د کر رجوع    1392قانون مجازات اسالمی مصوب    19  مادۀبه    باید ها  شناسایی این مجازات 

مجازات مقرر قانونی برای رفتار مجرمانه و نظر دادسرا برای انتساب عنوان اتهام ،  در تمام این موارد 
جامعه و اعضای آن وارد   ۀناشدنی بر پیکر جرایم از طرفی صدمات جبران . ارتکاب این  استمالک  

و باعث تشویش بیشتر   ده افزایش دا کند و از طرف دیگر سنگینی مجازات احتمال فرار مجرمین را  می 
عطای این اختیار به مدعی   گذار قانون گردد. به همین دلیل  افکار عمومی می   العموم کرده است. اقدام به ا 

 تواری و عدم دستیابی به متهم. 3-1-2

،  عمیدباشد )شدن می دربهشدن و درنهفته،  شدن به معنای پنهان  « تواری»،  در فرهنگ لغت عمید
خداوند در قرآن   کهچنان،  استشدن  (. در اصطالح فقهی نیز منظور از تواری مخفی373  :1389

َتَواَر است  فرموده  «ص »مبارکه    ۀ سور  32  ۀکریم در آی  ی  «: »َحَتّ َجاب  اْلح  ب  ،  در معنای حقوقی  2. ْت 
نظور دهد. ظاهرًا مو معنای شخص فراری را نیز نمی  دارد المکان  متواری معنای متفاوتی از مجهول 

و انتظامی به وی از محل اقامت  قضایی  ان  مأمورعدم دستیابی    منظوربهاز متواری شخصی است که  
شدههمیشگی خارج  م  است  اش  نقل  نامشخص  مکانی  به  بدینو  است.  کرده    رغمبهترتیب  کان 
متواریمشخص شخص  اقامتگاه  آدرس  )خالقی،  بودن  است  ناممکن  وی  به    :1395،  دسترسی 

از محل اقامت دائمی وی اطالع دقیقی قضایی  هر متهمی که شاکی و مقام    خصوص (؛ لذا در  141
ها را صادر در رسانه  توان جهت شناسایی و یافتن وی دستور انتشار تصاویر و مشخصاتشندارند نمی
نکته گرددکرد.  اشاره  آن  به  باید  اینجا  در  که  است.  ،  ای  مقرره  این  مفاد  در  تعارض  نوعی  وجود 

تصویری که بر اساس مشخصات  ،  در صورتی که هویت متهم محرز نباشد،  گفته شد  که  طورهمان
بودن  . غالبًا با مجهول شودها منتشر می شود در رسانهظاهری وی توسط شاکی و سایر افراد داده می 

و در نتیجه شرط تواری جهت انتشار هویت وی   استمحل اقامت وی نیز نامشخص  ،  هویت متهم
افرادی که هویتشان نامشخص    ۀچهر  کردنایرسانهوب بود چنین شرطی برای  شود. مطلمحقق نمی

 شد. نمی  بینیپیشاست 

 
سه   ۀجای مجازات تعزیری درجبه،  (11/1390/ 19اول مجلس )  ۀاین مقرره در مصوب   ۀشدبینی جرایم پیشالبته در  .  1

 نام برده شده بود.  باالترهای تعزیری درجه چهار و و باالتر از مجازات 

 « .نهان شد افق پ ۀ»تا ]خورشید[ پشت پرد  :شریفه ۀمعنای آی. 2
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چه واکنشی جهت تعقیب وی باید ،  همنکردن محل اقامتگاه متحال باید دید که در صورت یافت 
یق  ین دادرسی کیفری از طری قانون آ  174 مادۀرسد در این حالت متهم بر طبق د. به نظر میکراتخاذ 

در صورت عدم  ، ها باید احضار شود. حتی پس از احضار از طریق مطبوعاتنشر آگهی در روزنامه
مذکور بازپرس به    ۀو بنا به ماد  ارد د ندحضور باز هم مجوزی برای انتشار چهره و هویت متهم وجو

ابتدا    باید،  اقامتگاه متهم یافت گردید،  وجوجسترسیدگی خودش ادامه خواهد داد. اما اگر پس از  
به    گرنهجلب بدون احضار و جلب سّیار او را برای تحقیقات حاضر کرد و  ،  جلب ،  از طریق احضار

قانون   96  مادۀدر قسمتی از  ،  ذارگقانون ،  به این موضوعهویتش باید اقدام کرد. با توجه    کردنایرسانه
»که از طریق دیگری امکان    است   انتشار تصاویر متهمین را منوط بر آن کرده،  ین دادرسی کیفری ی آ

هویت وی    کردنایرسانه،  شدن مرتکبین جرایمترتیب با متواری دستیابی به آنان موجود نباشد«. بدین
انج  ابتدایی جهت  بانباید قدم  آنام تعقیب و تحقیقات  از  پیش  اقدامات مذکور جهت    باید  شد و 

)خالقی باشد  نرسیده  نتیجه  به  و  متهم صورت گرفته  به  نظر می141  :1395،  دسترسی  به  رسد  (. 
  نوعی ظن متعارف در قاضی دادسرا ایجاد ،  با تواری متهم،  ضابطه آن است که  این  بینیپیش ۀ  فلسف

ها و مطبوعات  لذا درج مشخصات وی در رسانهباشد؛  شخص او می  جرمْ   که مرتکب اصلی    شودمی 
 1. شودیک ابزار مشروع جهت دستیابی به وی شناخته می عنوانبه

 . وجود دالیل کافی برای اثبات اتهام 3-1-3

صدور احضاریه و برگ    رغم به هویت متهمی که    کردن ای رسانه توان به  می ، که بیان گردید   طور   همان 
  کردن ای رسانه جلب و  ،  احضار ،  ترتیب اقدام کرد. بدین   است   ا ترک نموده امت دائمی خود ر محل اق ،  جلب 

  مادۀ در  گذار قانون باشند. از آنجا که هویت متهم سه راهکار دستیابی به وی جهت تکمیل تحقیقات می 
به نظر  ،  ین دادرسی کیفری احضار و جلب افراد را منوط به وجود دالیل کافی کرده است ی قانون آ   168

  نوعی محدودیت ،  در هر سه ،  چراکه   ؛ رسد برای انتشار هویت متهم نیز چنین موضوعی باید لحاظ گردد می 
ین  ی قانون آ   96  ۀ این موضوع را در ماد   گذار قانون گیرد.  حیثیت و تجاوز به آزادی افراد صورت می هتک   و 

رای درج مشخصات  ین مقرره ب قسمتی از بند الف ا  موجب به  که چنان ،  است  دادرسی کیفری لحاظ کرده 
 »دالیل کافی برای توجه اتهام به وی« باید وجود داشته باشد. ،  متهم جهت تعقیب 

 
علت  اشاره کرد که برائت متهم به کالهبرداری را به  نظر استان تهراندادگاه تجدید  21  ۀشعبدر این رابطه باید به حکم  .  1

به وسایل متقلبانه در جهت اغوای بودن نقض کرد. در این پرونده دادگاه بدوی با استناد به عدم  توسل متهم  متواری
یک از جلسات تحقیقات و دادرسی شرکت  جا که وی متواری بود و در هیچ ولی از آن،  ادرأی به برائت وی د  باختهمال

بودن  ای بر مجرماین موضوع را اماره   9309970222100321  ۀ مرجع تجدیدنظر در رأی نهایی به شمار،  نکرده بود
 . کرد وی تلقی 
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طور  خواه به ،  »به چیزی گفته شده که ذهن آدمی را از مجهول به معلوم رهنمون گردد دلیل  ،  ف در تعری 
دارای    بنا به ذاتش است که    (. دلیل قطعی دلیلی 300  : 1389،  ...« )آشوری ظنی طور  باشد و خواه به   قطعی 

لکن دلیل ظنی صرفًا باعث ایجاد ظن و تردید    1؛ شود و باعث یقین افراد متعارف می  است حجیت عرفی  
(.  197- 196  : 1386،  باشد )کریمی می قضایی  و مصداق بارز آن امارات اعم از قانونی و    شود می در افراد  

باید دید که منظور   مذکور    ۀ کافی برای توجه اتهام به متهم« در مقرر   از عبارت »دالیل   گذار ون قان حال 
صرف ایجاد این ظن که اتهام متوجه  یا آنکه به   است آن    در این عبارت نوع قطعی   چیست. آیا مراد از دلیل 

 هویت وی جهت شناسایی و تکمیل تحقیقات وجود دارد.   کردن ای رسانه   ۀ اجاز ،  فردی است 
چگونه    هاآناحراز    ۀه منظور از ظن و یقین چیست و نحوابتدا باید دید ک،  سؤالدر پاسخ به این  

شود. در واقع در این حالت  به حالت نفسانی بین قطع و شک گفته می  »ظن«،  از نظر فقهی.  است
و برای ایجاد   2استدرصد  صد  یک تا کمتر از    ۀعالوبهاحتمال اثبات موضوعی در حد پنجاه  ،  نفسانی

کافی است. منظور از اماره و قرائن »هر چیزی است که اواًل  آن صرف وجود برخی قرائن و امارات  
  :1388،  قطعی نبوده بلکه ظنی باشد« )لنگرودی  مذبورکاشفیت داشته باشد و ثانیًا کاشفیت    ۀجنب
و برای ایجاد آن نیاز   اشداستواری است که مطابق با حقیقت ب  (. اما منظور از یقین اعتقاد و باور  77

ها  پسند در دادگاهمحکمه  ۀکه گفته شد منظور از مصادیق ادل  طور  همان.  ستاپسند  محکمه  ۀبه ادل
 شود. حکم قطعی داده می  هاآنکه با وجود  استاسناد و سوگند ، شهادت ، اقرار

کند که دلیل مذکور در مقرره را صرفًا از نوع قطعی دانسته و تنها در  تفسیر به نفع متهم ایجاب می
ها  دستور انتشار هویت او را در رسانه ،  متهم مرتکب اصلی جرم است  صورت احراز این موضوع که

افراد عمومًا لکن از آنجا که  .گردد احسن رعایت می نحوبهحقوق متهم ، در این دیدگاه اگرچهدهیم. 
این موضوع به زیان جامعه و  ،  جرم هستند  ۀبردن آثار و ادلبین پس از ارتکاب جرم درصدد تبانی و از

ج بنابراینقربانیان  بود.  خواهد  بزه ،  رم  حقوق  حفظ  و  جامعه  میمصلحت  ایجاب  که دیده  ،  کند 
،  با این تفسیر  گرچه اکرد.    ایرسانهبتوان هویتش را  ،  ارتکاب جرم توسط متهم  صرف حصول ظن  به

به حقوق متهمین جرم آسیب زده می  به  عدالت کیفری سریع  ۀاقام  هدفلکن  ،  شودتا حدودی  تر 
قاضی با بررسی ادله و قرائن موجود در پرونده به این باور برسد  اگر ترتیب ید. بدین فرجام خواهد رس

 
 قطعی هستند.  ۀشهادت و سوگند در ردیف ادل، اسناد، اقرار. 1

در   دیطرف ترد   کیبه    لیاگر م ،  شودیم   دیدچار ترد   وضوعیکه ذهن انسان در م   یمواقع  رصولیون نیز داز منظر ا.  2
 ا و آریبابایی ، نک: )بیشتر  ۀشود. برای مطالعظن فرض می  اقوی  طرف  ،  باشد  فیضع گری به طرف د  لیو م ی  نظر او قو
 (.39-41: 1391، نژادعبداللهی 
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ها  انتشار هویت وی در رسانهباید دستور به  ،  که شخصی مظنون به ارتکاب جرم بوده و متواری است
ب   ۀتا به یک نتیج  بپردازد آوری ادله  به جمع  بایددر غیر این صورت    ؛بدهد ا  نهایی برسد. در رابطه 

باید    دهدمیکه بدون احراز ظن متعارف دستور به انتشار چهره و هویت متهم  قضایی  مسئولیت مقام  
و محرومیت قضایی  ال دائم از خدمت  به انفص،  قانون مجازات اسالمی  575  مادۀ  موجببه،  گفت

 . گردد از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم می
و این    ودگناهی متهم داده شر نهایت حکم به بیمقنن با توجه به این موضوع که ممکن است د

 موجببهشخصی که  : » است  اعالم داشته   انون آیین دادرسی کیفری ق  512  ۀدر ماد،  ظن نامعتبر باشد
می حکم کند  حاصل  برائت  حدا قطعی  رتواند  ابالغ  تاریخ  از  ماه  شش  ظرف  از  أ کثر   دادگاهی 

قضائیه   ۀخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قون حکم  ۀصادرکنند
که مکلفند به دستور مقام   طور همانها  « پس رسانه.های کثیراالنتشار منتشر شوددر یکی از روزنامه

وظیفه  ، کنند  ایرسانهکه دالیل و امارات موجود در پرونده علیه اوست را متهم متواری  ۀچهرقضایی 
البته برخالف قضی،  وی  ۀند که در صورت تبرئدار انتشار هویت    ۀاین موضوع را نیز منتشر نمایند. 

های کثیراالنتشار مجاز به روزنامه  صرفاً   ، است  مکلف به این کار مشخص نشده  ۀمتهم که نوع رسان
 متهم هستند.  ۀدرج حکم تبرئ

 دیدگان . انتشار هویت متهم جهت شناسایی بزه 3-2

از وقوع جرم متحمل دیده شخصی است که »بزه ،  یین دادرسی کیفری قانون آ  10  مادۀ  موجببه
»شاکی« و هرگاه جبران ضرر و  ،  گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند ضرر و زیان می

«. در عمل این افراد به علل متعددی  شود»مدعی خصوصی« نامیده می،  زیان واردشده را مطالبه کند
ب اعتقاد  قبیل  از قضایی  ه ضعف  مراجع  از  نتیجه ممانعت  در  بزهکار و  بر  انتظامی جهت تسلط  و 
اما در نهایت    1؛ ی و خصوصی نیستندی کیفرادعو  ۀحاضر به اقام،  دادرسی  ۀهای بیهودپرداخت هزینه

در چنگ عدالت کیفری گرفتار شده بزهکار  این موضوع که  از  آگاهی  شوند که  قانع می،  است  با 
با توجه به این    گذارقانونهای خود نزد این مراجع حاضر گردند.  بران خسارت جهت تعقیب وی و ج

یا    دیدگان و طرح شکایت ی آگاهی بزه برا ،  ین دادرسی کیفریی قانون آ  96  ۀموضوع در بند )ب( ماد
شدگانی را که به ارتکاب جرم اقرار  دستور انتشار هویت بازداشت،  دعوای خصوصی توسط آنان  ۀاقام

  تحت تعقیب گرفتار شده   برای انجام این عملیات الزم است متهمین  ،  اده است. بنابراین اند دکرده
 اند اقرار کنند.آن حاضر به تسلیم شکایت نشده دیدگانو به ارتکاب جرایمی که بزه  باشند

 
 (.122-123: 1392، )قوام ، نک:سایر علل ۀبرای مشاهد. 1

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AD%DA%A9%D9%85/295d2e8073
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/1cbe2f21522
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AD%DA%A9%D9%85/3523a90233
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 . بازداشت متهم3-2-1

ت شناسایی  متهمان جه  ۀبرای انتشار چهر،  یین دادرسی کیفری قانون آ  96  مادۀ بنا به بند )ب(  
اقرار به ارتکاب جرایم متعدد ضروری است. از آنجا که این اقرار معمواًل با تحقیقات و ،  دیدگانبزه 

پ مفصل  میبازجویی  صورت  از  ،  گیرد لیس  منظور  است.  ضروری  مظنون  نگهداری  و  بازداشت 
به ارتکاب  توانند شخص مظنون  منصبان پلیس میای که صاحبگونهبه،  استتوقیف افراد    بازداشْت 

برای مدت مشخص و زیر نظر  ،  جرم و کشف حقیقت الزم است   از  که وجودش برای تحقیق،  جرم را 
قانون    46  ۀماد  موجببه(. در این رابطه  435  :1380،  ند )انصاریتحت نظر قرار دهقضایی  مقام  

  یرورقات ضیل تحقیمک ت  یمتهم برا  ینگهدار،  م مشهودیچنانچه در جرا   ...»،  ین دادرسی کیفری ی آ
نند و  کم  یبه متهم ابالغ و تفه  یتب کطور  آن را بالفاصله و به  ۀد موضوع اتهام و ادلیضابطان با،  باشد

توانند یضابطان نم،  به اطالع دادستان برسانند. در هر حال   یم قانون یاتخاذ تصم  یبرا   یمراتب را فور
این قانون در    44  ۀدر ماد«. این موضوع  نظر قرار دهند  ست و چهار ساعت متهم را تحتیش از بیب

مراتب  ،  در صورت ارتکاب این جرایم   کهچنان،  است  شده  بینیپیشرابطه با جرایم غیرمشهود نیز  
 شود. برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای الزم به دادستان اعالم می

صحبت از ،  عبارت  بازداشت جای  بهلکن  ،  است   این موضوع را مورد توجه قرار داده  گذارقانون
لغت  «دستگیری »لیات  عم در  است.  اسیرکردن  ،  کرده  و  گرفتارساختن  معنای  به   استدستگیری 

 1داشتن متهم از حق آزادی آمدوشدعبارت است از محروم ،  ( و در اصطالح 681  :1386،  )معین
نزد مراجع  حاضر  منظوربه )انصاریقضایی  کردن وی  قانونی  بازجویی و 353  :1380،  و  ( جهت 

ای تحقیقات.  مقنن  انجام  حکم  از  ناشی  محدودیت  صورت    استن  شهروندان  و  پلیس  توسط  و 
ای که زمان  گونهبه،  طور آنی استودن عملیات دستگیری و تحقق آن بهبمهم موقتی  ۀگیرد. نکتمی 

و انتظامی  قضایی  مراجع    و بالفاصله متهم برای انجام تحقیقات به نزد   استتحقق آن عرفًا بسیار کوتاه  
ارسال  ذی مقدم،  ترتیببدین  .شودمیصالح  دستگیری  آن   استبازداشت    ۀعملیات  از  هدف  و 

ذیحاضر مراجع  نزد  در  وی  جهت  کردن  قانونی  ظاهرًا  گوپاسخصالح  است.  سهوًا    گذارقانونیی 
 دچار چنین اشتباهی شده و مطلوب است به اصالح مقرره اقدام کند. 

 
مگر به ،  هر شخصی مختار است به مکان مدنظرش برود و کسی توانایی سلب این حق را ندارد ،  موجب این حقبه .  1

،  بودن توقیف ایشان ندارد : »دستگیری افراد بستگی به قانونیاست  اعالم داشته«  لرد دیلهورن»حکم قانون. در این رابطه  
آیا او    Vollans and« )اند یا خیر؟محروم کرده   است  را از رفتن به جایی که مطلوبش بودهبلکه به این معناست که 

Asquith, 2011: 97 ) . 
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 د و نامعلوم . اقرار به ارتکاب جرایم نسبت به افراد متعد3-2-2

خبار شخص به ارت ،  جزایی   ۀدر عرص  قرار »ا   اگرچه  1. اب جرم از جانب خود است«کمنظور از ا 
  مادۀ   2  ۀتبصر،  کیفری   دادرسی  ینی قانون آ  119  مادۀ  2  ۀچون تبصر،  بنا به مستنداتی،  در امور کیفری 

و    218 اسالمی  الحاکم«قانون مجازات  »اقرار عند  فقهی چون  قواعد  نهایت  قاضی     ، در  نزد  اقرار 
دا  ۀکنندصادر اعتبار   ،  رد حکم موضوعیت  از عدم  مانع  این  ادلقضایی  لکن  قانونی در دادسرا    ۀاین 

اقرار  ،  کیفری   دادرسی  ین ی قانون آ  64  مادۀبنا به بند )ت(  ،  نیست. با توجه به همین موضوع است که
از   قانون متهم  جهات  تعق  یجمله  به  دادستان  یشروع  قانون  195  ۀماد  موجببه،  یااست  ب   ، این 

 تحقیقات مقدماتی کند. ۀکه متهم را تشویق به اقرار در مرحلاست بازپرس مکلف شده 
شوند معمواًل در تحقیقات ای که پس از ارتکاب  جرایم متعدد بازداشت میالبته بزهکاران حرفه

اقرار   به  نبه  حاضر  ارتکابی  انگیز،  یستندجرایم  چون  دالیلی  وجود  با  در    2تخفیف مجازات   ۀمگر 
حجم   با  پلیس  دستگاه  است  ممکن  حال  این  در  ندارد.  وجود  انکار  جای  که  از   انبوهیمواردی 

اقرار به   بودندلیل جزئی گردد. به  روروبه  است  ی آن ناشناخته ماندههادیدهی کیفری که بزه هاپرونده
این جرایم که جز با شکایت    ۀبودن عمدو خصوصی  3یستارتکاب جرایمی که قربانیان آن مشخص ن

نمی جریان  به  پرونده  است.    گذارقانون،  افتدشاکیان  کرده  حقوقی  راهکار  این  اتخاذ  به  اقدام 
و    قربانیانویت  که مجرم نه ه است  متعددیمنظور از این ضابطه اقرار به ارتکاب جرایم  ،  ترتیببدین

داند؛ در نتیجه اگر متهم به ارتکاب جرایم  یرا م هاآن شناسد و نه تعداد دقیق  را می هاآن محل اقامت 
ارتکاب یک جرم نسبت به قربانیان متعدد  یا    معلوم   ۀدیدچند بزه یا    گمنام   ۀدیدمتعدد نسبت به یک بزه 

هویت وی وجود   کردنایرسانهحق  ،  محرز شودقضایی  اقرار کند و صحت اعتبار این ادعا برای مقام  
ضرری متوجه شخص    هاآندیده که با وقوع  جرایم بدون بزه خصوص  ندارد. همچنین این موضوع در  

 مالحظه گردد. باید، شودمعینی نمی
ا برای ضابطان و مقامات قضا  سؤالین  حال ممکن است  اگر  ارتکاب  یمطرح گردد که  ی ظن  

را رد کند این موضوع  هویت وی جهت    کردنایرسانهآیا حق  ،  جرایم متعدد حاصل شود و متهم 

 
 قانون مجازات اسالمی 164 ۀماد. 1

  و   تحقیق  درحین  وی  مؤثر  اقرار  یا  تعقیب  از  قبل  متهم  اعالم»،  قانون مجازات اسالمی  38  ۀموجب بند )ت( مادبه .  2
 . استمجازات   « از عوامل تخفیف دررسیدگی

و لکن    است  که بگوید مرتکب قتل شدهچنان ،  کندشده اقرار میقر فقط به قسمتی از عمل انجاممُ ،  یئدر اقرار جز.  3
 مگر است،  داند قربانی کیست یا در کجا دفن شده است. الزم به ذکر است در دعاوی کیفری اقرار کلی فاقد اعتبار  نمی

 (. 178 :1386، شعارزارع جزئیات موضوع به روشنی مشخص شود )
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که پلیس    است  مشاهده شده  یدر واقع گاه  دیدگان وجود دارد یا خیر.شناسایی بزه کشف جرایم و  
اقدام به درج مشخصات متهمین ،  صرف گمان به ارتکاب جرایم متعددبه،  بدون اقرار صریح متهم

یا خیر. این موضوع از    استمجاز   یقانون لحاظ  بهحال باید دید که آیا این عمل    1. کندها میدر رسانه
، ایکند که اگر مجرم حرفهرعایت حقوق جامعه ایجاب می،  مطالعه است. از یک طرف قابلاویه  دو ز

به انتشار هویت وی  ،  بازداشت شود،  است  خود را از طریق ارتکاب بزه گذرانده  ۀروزانکه معشیت  
  ۀحظ شده اقرار نکرده باشد. این موضوع با مالهرچند که وی به جرایمی غیر از جرم کشف،  اقدام گردد

نفع حقوق  ،  توجیه است. از طرف دیگر قابل  3« وجوب دفع ضرر محتمل» و    2«الضرر»قواعدی چون  
و رعایت تفسیر مضیق مقتضی  این موضوع است که صرفًا با اقرار صریح وی به ارتکاب جرایم   متهم

به نص    ایدبرسد  هویت وی اقدام گردد. به نظر می  کردنایرسانهنسبت به افراد متعدد و نامعلوم به  
نباید حریم خصوصی و حیثیت افراد را مورد    نصرف ایجاد ظن و گماقانونی بسنده کرده و به  ۀماد

،  رسد در صورت اقرار فرد به ارتکاب جرایم با مشارکت دیگرانهتک قرار داد. همچنین به نظر می
افراد  ،  هویت وی اقدام کرد  کردنایرسانهتوان به  تنها می اینکه سایر  ر مظان اتهام بازداشت  د  مگر 

 ار کرده باشند. شده و به مشارکتشان در ارتکاب جرم اقر
 کردنایرسانه، برخالف بند )الف( این ماده، گذارقانوندر نهایت باید به این نکته اشاره کرد که 

دیدگان را منوط به ارتکاب جرایم مهم و خاص نکرده است. به نظر  هویت متهم جهت پیداکردن بزه 
علت عدم  به،  و  استی  این موضوع از آن جهت است که در بند )الف( متهم متوار  ۀفلسف  رسدمی 

این موضوع که ممکن است   ۀبا مالحظ   گذارقانوناز برائت  خود دفاع نکرده است.  ،  حضور در دادسرا 
هویت او را منحصر به ارتکاب جرایم    کردنایرسانهحق  ،  گناهی متهم متواری بعدها ثابت شودبی

داشته است. لکن در بند   و با این سیاست به منافع شخص متهم و جامعه توجه  است  ین کردهسنگ
و در دادسرا به جرایم ارتکابی خود اقرار کرده است. با توجه به ارزش  است  )ب( متهم بازداشت شده  

است  شته  ر گذابودن فرد ُمق  فرض را بر مجرم قضایی  مقام  ،  اقرار در اثبات دعاوی کیفری قضایی  واالی   

 
مردی که دارای کلکسیونی از جرایم نظیر تبانی و اجتماع  در پی دستگیری و بازداشت  ، به گزارش ایسناطور مثال  به.  1

شناسایی منظور  به ،  متهم در جرایم مختلف و احتمال وجود دیگر جرایم ارتکابی  ۀسابق  صرفبازپرس پرونده به ،  ودو... ب
دستور انتشار ،  اندسرقت و... قرار گرفته ،  زورگیری،  وجرحضرب ،  ی که توسط متهم مورد تهدیدباختگانشکات و مال
 (.1392/ 27/2، 92022718288)کد خبر:  کرد صادر  پرونده راتصویر متهم 

 سالم نفی شده است. بنا به این قاعده ضرر و زیانی در اسالم وجود نداشته و هر گونه زیان در ا. 2

موضوعی احتمال ضرر   ۀکه اگر انسانی دربارچنان،  حکم عقل به دفع ضرر احتمالی است،  اعدهمنظور از این ق.  3
 . استمحتمل واجب  از نظر عقلی دفع آن زیان  ، بدهد



 ۱۳۹۹بهار  / ۱۰۹مارۀ / ش ۸۴ دورۀ /                                                

 

۲۴6 

دستور ،  شناسایی قربانیان جرایم سبک و سنگینبرای  ،  و بدون آنکه منتظر حکم قطعی دادگاه گردد 
داده استانتشار هویت متهم در رسانه را  این حالت  ،  ها  در  دادن مجرم  فراری  منظوربههرچند که 

صورت گیرد.  و الزم است تحقیقات الزم برای احراز صحت آن   رد اصلی امکان اقرار کذب وجود دا
مجرم به رؤیت    ۀارتکاب بزه و چهر  فرایندیمی که معمواًل  البته باید به این نکته توجه داشت که در جرا 

هویت متهم    کردنایرسانهاقدام به  ،  جهت آگاهی قربانیان جرم ،  منصفانه نیست،  رسددیده نمیبزه 
در   واقع  در  سادجرایمکرد.  سرقت  مانند  سایبری  یا    منازل  ۀ ی  مشاهده  کجرایم  تبهکار  معمواًل  ه 

ی جز نقض حقوق اساسی افراد خواهد  تأثیرشریات عمومی چه س متهمان در ن ک چاپ ع، شودنمی
رسد  قرار گیرد. در نهایت مطلوب به نظر میقضایی  داشت؟ مطلوب است این موضوع مدنظر مراجع  

ایشان بتواند دستور   اکثر   دیدگان و شناساییبرای حفظ حقوق بزه ،  این اقرار   ۀ با مالحظ،  قضاییمقام  
 تکرار این عملیات را بدهد. 

 نتیجه

چراکه   ؛های گروهی در جهت کشف و تعقیب جرایم غافل شدتوان از اهمیت رسانه امروزه نمی
ها از آن ربط قرار دهند. اهمیت رسانهتواند اطالعات ارزشمندی در اختیار مراجع ذی این ابزار می 

نشدن در چنگال عدالت کیفری  ز ارتکاب جرم سعی در گرفتارپس ا  جهت است که معمواًل بزهکاران
متواری با  رد ،  شدندارند.  پی  در  ایشان  پلیس  تعقیب  و  منابع    است زنی  تمامی  از  مسیر  این  در  و 

توسل به  ، است این منابع غیرممکن  ۀ اطالعاتی استفاده خواهد کرد. البته از آنجا که دسترسی به هم
شده  متهمین بازداشت  ۀطلوب الزامی خواهد بود. از طرفی با انتشار چهراین م ها برای نیل به  رسانه

 علیه وی خواهند داشت.  ادعو ۀو فرصت اقام کنندمیدیدگان ایشان را شناسایی بزه ، ها در رسانه
انتظامی    صالح  ها با مراجع ذیرسانه  ۀ مشارکت  دوسوی ،  های قدرتمند حقوقی دنیاظاهرًا در نظام 

تنقنینی پیدا کرده است. البته تا قبل   ۀجنب،  تازه ،  لکن در ایران این موضوع،  رد دیرینه دا  ۀبق و مردم سا
ضمن پذیرش تلویحی این همکاری در برخی نظریات  ،  92ین دادرسی کیفری ی از تصویب قانون آ

استفاده می  گاهی،  مشورتی این راهکار جهت تعقیب متهمین  با تصویباز  قانون  شد؛ لکن  ،  این 
تعقیب  منظوربه، ین دادرسی کیفری ی قانون آ 96 ۀماد موجببهسمی پیدا کرد و الزامی گشت. ر ۀجنب

ها مکلف  رسانه،  دادسراقضایی  با دستور مقام  ،  دیدگان متعدد و نامعلومی بزه یمتهمین متواری و شناسا
لیات  که مشخص است موارد مجاز انجام این عم  طور  همانهویت متهم هستند.    کردنایرسانهبه  

سلب  استمحدود   آن  علت  متهم که  از  حیثیت  و  محرمانه  فین،  کردن  تحقیقات  سوء    تأثیربودن 
 . استدادرسی  فرایندگذاشتن در 
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رسانه به  مجوز  این  نشاناعطای  عمومی   ۀدهندها  نظم  ارتقای  جهت  نهاد  این  تعامل  اهمیت 
هویت    کردنایرسانهقع  صورت اصولی صورت بگیرد. در وا ها بهیمشروط به اینکه همکار،  است

با رعایت استانداردهای حقوقی الزم صورت باید  های فردی  علت تعارض با حقوق و آزادیمتهم به
  این مهم یک   ۀبا مالحظ  گذارقانونغیرقانونی باشد.  ،  نبودن با این کیفیاتو در صورت منطبق   یرد گ

ابط یک سری تشریفاتی هستند  سری ضوابط برای انتشار هویت متهمین در نظر گرفته است. این ضو
در بندهای الف و ب    گذارقانونو با توجه به اهداف    شودمیباعث حفظ حقوق افراد    هاآنکه رعایت  

آ  96  مادۀ کیفری  قانون  دادرسی  مییین  جهت    که چنان،  کندتفاوت  متهم  مشخصات  درج  برای 
  مادۀ)پ( و )ت(  ،  )ب(،  لف(الزم است جرایم مذکور در بندهای )ا،  سایی وی یا تکمیل پروندهشنا 

و متهمی که دالیل کافی علیه او وجود   باشد  طور عمد ارتکاب یافتهین دادرسی کیفری بهی قانون آ  302
ت شده  دیدگان الزم است متهم بازداشدارد متواری شده باشد. همچنین برای شناسایی و یافتن بزه 

 نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده باشد. و به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و باشد 
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