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 سامانه شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی

The World Justice Project (WJP) Rule of law Index 
 

 

 چکیده

 The World Justice Project (WJP) Rule of lawسامانه شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی 

Index معیار و با استفاده از نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی در  44معیار اصلی و مجموعاً  8، با معرفی

پردازد. این سامانه از دو روش شورهای مختلف دنیا می، در ک«حاکمیت قانون»سراسر جهان به بررسی و رصد 

(GPP( و )QRQبرای دریافت اطالعات و نظرسنجی استفاده می )ها در کند و کشورها را بر اساس این داده

های سایت به صورت فایل پی دی اف قابل بارگیری بوده و در دهد. در این سامانه تمام دادهبندی قرار میرتبه

پردازد. در این نوشتار تالش شده است تا با میی مفاهیم مربوط به حاکمیت قانون آموزش و توسعهکنار آن به 

 استفاده از محتوای انتشاریافته در این سامانه با جزئیات آن آشنایی بیشتری حاصل شود.

 گرفته است.کشور مورد بررسی قرار  128در میان  109شایان ذکر است، کشور ایران در این ترکیب از جایگاه 

 

 

 حاکمیت قانون، پروژه عدالت جهانی، شاخص.کلیدواژه: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 معرفی سامانه شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی

The World Justice Project (WJP) Rule of law Index شاخص حاکمیت قانون پروژه عدالت ،

حاکمیت قانون است.  شاخص اکنون با جهانی، منبع اصلی جهان برای داده های اصلی و مستقل بر 

پزشک  4000خانواده و  13000کشور و حوزه قضائی، به نظرسنجی های ملی از بیش از  128پوشش 

 شود متکیو متخصص برای سنجش آنکه حاکمیت قانون در سراسر جهان چگونه تجربه و دریافت می

 است.

-کند و از مردم در برابر بیاری مبارزه میدهد، با فقر و بیمحاکمیت قانون مؤثر، فساد را کاهش می

کند. این یک مبناست برای جوامع مبتنی بر عدالت، که منجر های بزرگ و کوچک حفاظت میعدالتی

 به فرصت و صلح که زیربنای توسعه، دولت پاسخگو و احترام به حقوق بنیادین است، خواهد شد.

میت قانون آموخت. همچنین گزارش کامل شاخص توان بیشتر در مورد حاکدر این سامانه همچنین می

ها، های بینش، دادهPDFرا جستجو نموده که شامل دانلود فایل  2020حاکمیت قانون در سال  

 شناسی و سایر موارد است.روش

از دو منبع از داده  WJPمعیار فرعی شاخص حاکمیت قانون  44معیار اصلی و  8بندی منابع و رتبه

 شود:آوری میتوسط این نهاد جمعترسیم می شود که 

های پیشروی نظرسنجی محلی انجام ( که توسط شرکتGPPیک نظرسنجی جمعیت عمومی ) -

دهنده در هر کشور یا هر حوزه قضائی استفاده شود. که از یک نمونه نماینده از هزار پاسخمی

 کنند.می

ته که توسط پزشکان (، متشکل از سواالت بسQRQدهندگان واجد شرایط )پرسشنامه پاسخ -

های حقوق مدنی و حقوق تجارت، حقوق قانونی، متخصصان و دانشگاهیان دارای تخصص

 های مدنی و حقوق جزا، قانون کار و بهداشت عمومی تکمیل شده است. اساسی، آزادی

از در صدر لیست قرار دارند. در سرتاسر جهان تعداد بیشتری  2020دانمارک، نروژ و فنالند در رنکینگ 

کشورها نسبت به بهبود امتیاز کلی حاکمیت قانون برای سومین سال اجرای آن در حال کاهش هستند. 

ثابت  2019ترین امتیاز کلی حاکمیت قانون را دارا هستند که از سال کنگو، کامبوج و ونزوئال پایین

 است. 

ده و در منطقه غرب آسیا کشور بو 128جهانی از  109جمهوری اسالمی ایران در این ترکیب در جایگاه 

 از کشور را داراست. 7)خاورمیانه( و شمال آفریقا جایگاه 

 



 

 

 

 
 

 میزان تغییرات ایران در شش سال گذشته نیز بدین صورت است:

 
 

 معیارهای حاکمیت قانون

 زیرمعیارهاییبیان شده است که هرکدام دارای  معیار اصلی 8در این سامانه برای حاکمیت قانون 

 هستند:

 

سنجد که می WJPاین فاکتور از شاخص حاکمیت قانون های قدرت دولت: محدودیت -1

حاکمان تا چه اندازه قانون را رعایت نموده و مقید به آن هستند. این شامل وسایل، اعم از قانون 

اساسی و نهادی است که به موجب آن اختیارات دولت، مقامات و نمایندگان آنها محدود شده 

های غیردولتی در مورد همچنین شامل بررسی ذیل قانون پاسخگو هستند. و مطابق آن در

 قدرت دولت مانند مطبوعات مستقل و آزاد است.



 

 

آیا نهادهای ش توسط قوه مقننه محدود شده باشد: قدرت دولت به صورت اثربخ-1-1

 ؟دار استهای مؤثر و نظارت برخورقانونگذار و قوه مقننه در عمل از توانایی کافی برای بررسی

آیا قوه توسط قوه قضائیه محدود شده باشد:  قدرت دولت به صورت اثربخش -1-2

 قضائیه از استقالل برخوردار است و در عمل امکان کنترل دولت را دارد؟

های مستقل محدود قدرت دولت به صورت اثربخش توسط حسابرسی و بررسی -1-3

های ملی آمبودزمان )امین مردم( حقوق آژانسآیا نهادهای ناظر و حسابرسان و نیز شده باشد: 

 بشر، استقالل کافی و توانایی اعمال مؤثر بررسی و نظارت بر دولت را دارند؟

یا آجرایم نداشته باشند و تنبیه شوند: مقامات دولتی مصونیت از سوءرفتار و  -1-4

ه نی و مجازات بتحت تعقب، پیگرد قانو مقامات دولتی در قوه مجریه، مقننه، قضائیه و پلیس

 گیرند؟دلیل سوءرفتار در جایگاه رسمی و نیز دیگر تخلفات قرار می

آیا یک رسانه مستقل، نهادهای های غیردولتی واقع شود: قدرت دولت مورد بررسی -1-5

های دولت و نظردهی بر سیاست مدنی اجتماعی، احزاب سیاسی و افراد از آزادی برای گزارش

 تند؟بدون ترس از تالفی هس

های آیا مقامات دولت بر طبق قوانین و رویهنتقال قدرت بر حسب قانون است:  ا -1-6

ود، ششوند؟ نیز در جاهایی که انتخابات برگزار میمندرج در قانون اساسی انتخاب و انتصاب می

برگه رأی، عدم وجود ارعاب و همچنین نظارت سالمت روند انتخابات از جمله دسترسی به 

 شود.نتایج انتخابات مورد سنجش واقع میعمومی بر 

 

به طور کلی برای جمهوری اسالمی ایران، در تصویر  «های قدرت دولتمحدودیت»عامل بررسی 

 زیر قابل مشاهده است. 

 
 

 

سنجد. این عامل، سه نوع فساد را این فاکتور وجود فساد در دولت را می عدم وجود فساد: -2

خواری، تأثیر نامناسب منافع عمومی یا خصوصی و سوء استفاده از دهد: رشوهمدنظر قرار می



 

 

منابع مالی عمومی یا منابع دیگر. این سه گونه فساد با توجه به مقامات دولتی قوه مجریه، قوه 

 گیرد.قضائیه، ارتش و پلیس و قوه مقننه مورد بررسی قرار می

ی کسب خصوصی استفاده مقامات دولتی در قوه مجریه از مقام عمومی خود برا -2-1

ها در ارائه خدمات عمومی و های غیررسمی و دیگر انگیزه: میزان شیوع رشوه، پرداختنکنند

کند که آیا معامالت دولتی کند. همچنین این مسأله را بررسی میاجرای مقررات را پیگیری می

و اینکه آیا مقامات  اند؟و قراردادهای کار عمومی طی یک روند مناقصه آزاد و رقابتی اعطا شده

 کنند؟های عمومی خودداری میاز اختالس بودجه دولتی در سطوح مختلف قوه مجریه

ود برای کسب خصوصی استفاده مقامات دولتی در قوه قضاییه از مقام عمومی خ -2-2

آیا قضات و مقامات قضایی از درخواست و پذیرش رشوه برای انجام وظایف یا تسریع نکنند: 

کنند؟ و اینکه آیا قوه قضائیه و احکام قضائی عاری از تأثیرات ناشایست خودداری میفرآیندها 

 های کیفری است؟دولت، منافع خصوصی و سازمان

ود برای کسب خصوصی مقامات دولتی در پلیس و ارتش از مقام عمومی خ -2-3

انجام  ه برایآیا افسران پلیس و بازپرسان کیفری از درخواست و پذیرش رشواستفاده نکنند: 

کنند؟ و اینکه آیا مقامات دولت در مورد جرائم خودداری میخدمات بنیادین پلیس و یا تحقیق 

 های جنایتکار هستند؟در پلیس ارتش عاری از تأثیر نادرست منافع خصوصی یا سازمان

ود برای کسب خصوصی استفاده مقامات دولتی در قوه مقننه از مقام عمومی خ -2-4

ها در ازای منافع اعضای قوه مقننه از درخواست یا پذیرش رشوه یا دیگر انگیزه آیانکنند: 

 کنند؟سیاسی یا آرای مطلوب خود خودداری می

 

به طور کلی برای جمهوری اسالمی ایران، در تصویر زیر قابل  «عدم وجود فساد» بررسی عامل

 مشاهده است. 

 

 

کند که به معنای آن است که تا چه این عامل، میزان باز بودن دولت را ارزیابی می  :دولت باز -3

اندازه دولت اطالعات را به اشتراک گذاشته و افراد را با در اختیار گذاشتن ابزار برای پاسخگویی 



 

 

گذاری  سازد و همچنین مشارکت شهروندان در بحث پیرامون خط مشیدولت توانمند می

کند که آیا قوانین مبنایی و اطالعات مربوط به این عامل ارزیابی می. کندمیعمومی تقویت 

 .سنجدشود و نیز کیفیت اطالعات منتشرشده توسط دولت را میحقوق قانونی منتشر می

آیا قوانین مبنایی و اطالعات مربوط به حقوق قانونی های دولتی: انتشار قوانین و داده -3-1

ها و در دسترس عموم است؟ این معیار همچنین کیفیت و دسترسی زبان یبه زبان ساده، به همه

سنجد. و می -چه به صورت چاپی و چه به صورت برخط–اطالعات منتشرشده توسط دولت را 

های عالی، به موقع در دستر نویس قوانین و تصمیمات دادگاهاینکه آیا مقررات اداری، پیش

 گیرد یا نه؟عموم قرار می

ها برای اطالعات، که توسط یک سازمان دولتی درخواستآیا ر کسب اطالع: حق ب -3-2

شده مرتبط و کامل شود؟ به فرض آنکه در این اعطا، اطالعات ارائهشود، اعطا میبرگزار می

زمانی  یباشند و همچنین با قیمت منطقی و بدون نیاز به پرداخت رشوه ارائه بشوند، آیا در بازه

رد؟ آیا مردم از حق خود بر اطالع داشتن آگاهند؟ و آیا سوابق مربوطه در گیمعقول انجام می

 صورت درخواست، در دسترس عموم است یا نه؟

ی هااثربخشی سازوکارهای مشارکت مدنی از جمله حمایت از آزادیمشارکت مدنی:  -3-3

پی آن  سنجد. همچنین درعقیده و بیان، اجتماعات و تشکل و حق دادخواهی از دولت را می

های مختلف خود را نزد مقامات دولت دارند یا خیر؟ و اینکه است که آیا مردم امکان ابراز نگرانی

 دهند؟آیا مقامات دولتی اطالعات و اعالنات کافی در باره تصمیمات مؤثر بر جامعه ارائه می

مخصوص ی شکایات کند که آیا مردم قادر به ارائهارزیابی میسازوکارهای شکایت:  -3-4

ی خدمات عمومی یا عملکرد مقامات دولتی در اجرای وظایف قانونی خود به دولت در مورد ارائه

 هستند؟ و اینکه مقامات دولتی در چنین شکایاتی چگونه پاسخگو خواهند بود.

 

به طور کلی برای جمهوری اسالمی ایران، در تصویر زیر قابل مشاهده  «دولت باز» بررسی عامل

 است. 

 

 

 



 

 

 یاثباتی که در احترام به هسته کند که نظام حقوقیعامل چهارم، اذعان می حقوق بنیادین: -4

 1(rule by lawالملل شکست بخورد، در بهترین حالت )حقوق بشر تحت لوای حقوق بین

های بسیار دیگری از آن جا که شاخص خوانده شدن نیست. 2(rule of lawی )است و شایسته

ها در خصوص تبعیت پردازد به این خاطر که ارزیابی شاخصقوق بشر میوجود دارد که به ح

از تمام طیف وسیع حقوق غیر ممکن است، این عامل بر فهرست متعادلی از حقوق متمرکز 

اکمیت های حاست که کامالً تحت اعالمیه جهانی حقوق بشر بوده و بیشترین ارتباط را با نگرانی

 قانون دارند.

 -صادیبر وضعیت اقت مبتنی–آیا افراد از هرگونه تبعیضعاری از تبعیض: و  رفتار برابر -4-1

با توجه به  -جتماعی، جنسیت، قومیت، مذهب، منشأ ملی، گرایش جنسی، یا هویت جنسیا

 اند؟خدمات عمومی، اشتغال، دادرسی و سیستم دادگستری آزاد و عاری

 آیا پلیس درد به صورت اثربخش تضمین شده باشد: حق بر حیات و امنیت افرا -4-2

کند؟ آیا مخالفان هنگام دستگیری و بازجویی، به مظنونان جنایتکار آسیب جسمی وارد می

، تهدید حبس، سیاسی یا اهالی رسانه تحت جستجوی غیرمنطقی، دستگیری، بازداشت،

 گیرند؟جویانه یا خشونت قرار میرفتارهای سوءاستفاده

و بنیادین مظنونین  آیا حقوق اولیه: متهمینهای حقوق و حق ر به فرآیندناظ -4-3

گناهی )اصل برائت( و آزادی از دستگیری خودسرانه و بازداشت فرض بر بیکیفری، از جمله پیش

گیرد؟ آیا این مظنونین، قادر به دسترسی و به چالش قبل از محاکمه، مورد احترام قرار می

-که علیه آنها استفاده شده هستند؟ آیا تحت رفتارهای سوءاستفاده کشیدن شواهد و مدارکی

شود؟ بعالوه آنکه آیاحقوق های حقوقی کافی ارائه میگیرند؟ آیا به آنها کمکجویانه قرار می

 شود؟پس از آنکه محکوم به جرم شدند موررد احترام واقع میمبنایی زندانیان 

آیا رسانه مستقل، نهادهای تضمین شده باشد: ن به صورت اثربخش آزادی نظر و بیا -4-4

د کننمدنی اجتماعی، احزاب سیاسی و افراد آزادانه گزارش و نظر بر سیاستهای دولت ارائه می

 بدون ترس از تالفی؟

                                                 
 قانون حاکمیت به وسیله 1

 حاکمیت قانون 2



 

 

آیا پیروان مذاهب ب به صورت اثربخش تضمین شده باشد: آزادی عقیده و مذه -4-5

آداب و رسوم دینی خود را انجام دهند؟ آیا کسانی که توانند آزادانه و علنی عبادت و اقلیت می

 شوند؟پیرو یک آئین نیستند از تسلیم شدن در برابر قوانین دینی محافظت می

ی به صورت اثربخش تضمین شده آزادی تعامالت اختیاری با حریم خصوص -4-6

-ام میانج آیا پلیس یا سایر مقامات دولتی، جستجوهای فیزیکی را بدون هیچ ضمانتیباشد: 

 کنند؟دهند؟ یا ارتباطات الکترونیکی افراد خصوصی را بدون مجوز قضایی رهگیری می

مردم بتوانند ل به صورت اثربخش تضمین شده باشد: آزادی اجتماعات و تشک -4-7

میز آهای سیاسی بپیوندند، تظاهرات عمومی صلحآزادانه در اجتماعات شرکت کنند، به سازمان

نشان دهند دولت ها و اقدامات دخواست امضا کنند و اعتقاد خود علیه سیاستبرگزار کنند، دا

 بدون آنکه از تالفی ترسی داشته باشند.

اقدامات مؤثر در اجرای ر به صورت اثربخش تضمین شده باشد: حقوق بنیادین کا -4-8

د اشتغال حقوق بنیادین کار از جمله آزادی اجتماع و حق بر معامله جمعی، عدم تبعیض در مور

 و آزادی از کار اجباری و کار کودکان.

 

به طور کلی برای جمهوری اسالمی ایران، در تصویر زیر قابل  «حقوق بنیادین»عامل بررسی 

 مشاهده است. 

 
 

کند که یک جامعه چه مقدار امنیت اشخاص و اموال را این عامل، ارزیابی مینظم و امنیت:  -5

ی حاکمیت قانون و عملکرد ی هر جامعهکنندههای تعیینامنیت یکی از جنبه کند.تضمین می

هایی که حاکمیت همچنین یک پیش شرط است برای تحقق حقوق و آزادی اساسی دولت است.

 قانون به دنبال پیشرفت آن است.

میزان شیوع جرایم رایج، از جمله قتل،  شده باشد: جرم به صورت اثربخش کنترل -5-1

دزدی، سرقت مسلحانه و اخاذی و همچنین برداشت عمومی مردم از امنیت ربایی، سرقت و آدم

 شود.خود در جوامعشان لحاظ می



 

 

آیا مردم به طور مؤثر در ی به صورت اثربخش محدود شده باشد: تعارضات مدن -5-2

 شوند؟مقابل تعارضات مسلحانه و تروریسم محافظت می

آیا مردم برای متوسل نشوند: شکالت شخصی به خشونت مردم به منظور حل م -5-3

حل و فصل اختالفات مدنی میان خود یا به دنبال جبران خسارت از دولت متوسل به ارعاب یا 

 اند؟شوند؟ آیا مردم از خشونت اوباش عاریمیخشونت 

 

به طور کلی برای جمهوری اسالمی ایران، در تصویر زیر قابل  «نظم و امنیت» بررسی عامل

 مشاهده است. 

 
 

عامل ششم به دنبال ارزیابی آن است که مقررات تا چه اندازه به طور عادالنه اجرای مقررات:  -6

مقررات چه از نظر قانونی و چه از نظر اداری، رفتارهای ساختاری  شود.و مؤثر اجرا و الزام می

 راکند که دولت کدام فعالیت شود. این عامل ارزیابی نمیدرون و بیرون از دولت را شامل می

کند و نیز اینکه چه میزان مقررات برای یک فعالیت خاص مناسب برای مقرره گذاری انتخاب می

 پردازد.ی اجرا و الزام مقررات میاست. بلکه صرفاً به بررسی نحوه

آیا مقررات دولتی مانند مقررات کار، دولتی به صورت اثربخش اجرا شوند:  مقررات -6-1

 شود؟کننده به طور مؤثر اجرا میی و حمایت از مصرفمحیط زیست، سالمت عمومی تجار

آیا اجرای مقررات ثیرات نامناسب اعمال و اجرا شوند: مقررات دولتی بدون تأ -6-2

منوط به اخذ رشوه یا تأثیرات ناشایست از منافع شخصی است؟ یا اینکه آیا خدمات عمومی 

های دیگر دون رشوه یا انگیزهمانند صدور مجوز و جواز و مدیریت خدمات بهداشت عمومی ب

 باشد.

آیا مراحل اداری در سطح ملی دلیل انجام شوند: فرایندهای اداری بدون تاخیر بی-6-3

 شود؟و محلی بدون تأخیر غیرمنطقی انجام می



 

 

آیا در مراحل اداری که  راحل اداری احترام گذاشته می شود:به فرایندها در م -6-4

شود روند مسائلی مانند محیط زیست، مالیات و کار انجام میتوسط مقامات ملی و محلی در 

 شود یا نه؟قانونی محترم شمرده می

 اینکه دولت بهنی و جبران کافی سلب مالکیت نکند: دولت بدون فرایند قانو -6-5

های خصوصی گذارد و از تصرف غیرقانونی داراییها احترام میحقوق مالکیت مردم و شرکت

 دهد.و در صورت سلب مالکیت قانونی، جبران کافی صورت میکند خودداری می

 

به طور کلی برای جمهوری اسالمی ایران، در تصویر زیر قابل  «اجرای مقررات» بررسی عامل

 مشاهده است. 

 
 

 آمیز وتوانند شکایات خود را به طور مسالمتسنجش آنکه آیا افراد عادی میمدنی:  دادرسی -7

این عامل مورد  ی عامل هفتم است.مدنی برطرف کنند یا نه دغدغه دادرسیمؤثر از طریق نظام 

مدنی قابل دسترسی و مقرون به صرفه و عاری از  دادرسیدهد که آیا دستگاه سنجش قرار می

ی کند که آیا روند دادرسهمچنین بررسی می تبعیض فساد و سوءتأثیرات مقامات دولتی باشد.

یز شوند یا خیر. نپذیرد و آیا تصمیمات به طور مؤثر اجرا مییبدون تأخیر غیر منطقی صورت م

 د.کنطرفی و اثربخشی سازوکارهای جایگزین حل اختالف را بررسی میمیزان دسترسی، بی

 میزانداشته و از عهده ی آن برآیند: مدنی دسترسی  دادرسیتوانند به مردم می -7-1

از جمله اینکه آیا مردم از راهکارهای موجود سنجد. های مدنی را میدسترسی و قیمت دادگاه

وانند تتوانند به مشاوره و نمایندگی حقوقی دسترسی پیدا کرده و هزینه کنند؟ میآگاهند؟ می

ای یا تجربه رویارویی با های غیرمنطقی، مواجهه با موانع غیرمنطقی رویهبدون تحمیل هزینه

 پیدا کنند. موانع جسمی یا زبانی، به نظام دادگاه دسترسی 

آیا نظام دادرسی مدنی در عمل بر  مدنی عاری از هرگونه تبعیض است: دادرسی -7-2

اجتماعی، جنسیت، قومیت، مذهب، منشأ ملی، تمایالت جنسی یا  -اساس وضعیت اقتصادی

 هویت جنسی تبعیض قائل است؟



 

 

تأثیرات  آیا نظام دادرسی مدنی از رشوه ودادرسی مدنی عاری از هر فسادی است:  -7-3

 ناشایست منافع خصوصی در امان است؟

آیا نظام دادرسی هرگونه تأثیرات نامناسب دولت است مدنی عاری از  دادرسی -7-4

 مدنی ار تأثیرات ناشایست دولتی یا سیاسی در امان است؟

آیا اقدامات اجرای دادرسی گیرد: مدنی مورد تأخیر غیرمنطقی قرار نمی دادرسی -7-5

 شوند؟بدون تأخیر غیرمنطقی انجام می مدنی و احکام

اثربخشی و اجرای به موقع شود: مدنی به صورت اثربخش اعمال می دادرسی -7-6

 کند.تصمیمات و احکام دادرسی مدنی را در عمل ارزیابی می

آیا طرف و اثربخش است: سازوکارهای جایگزین حل اختالف در دسترس، بی -7-7

(ها مقرون به صرفه، کارآمد، قابل اجرا و عاری از ADR) اختالفسازوکارهای جایگزین حل 

 فساد هستند؟

 

به طور کلی برای جمهوری اسالمی ایران، در تصویر زیر قابل  «دادرسی مدنی» بررسی عامل

 مشاهده است. 

 
 

 یدادرسکند.یک نظام کیفری را ارزیابی می دادرسیمشخصاً این مورد نظام کیفری:  دادرسی -8

کیفری مؤثر، جنبه کلیدی حاکمیت قانون است چراکه سازوکارهای متعارف برای جبران 

یک ارزیابی از . دهدشکایت و اقدام علیه افراد برای ارتکاب جرم علیه جامعه را تشکیل می

باید کل سیستم از جمله پلیس، وکال، دادستانها، قضات و افسران  کیفری دادرسیدستیابی به 

 ر بگیرد.زندان را در نظ

آیا مرتکبین جنایات به طور مؤثر توقیف و تحقیقات کیفری اثربخش است: نظام  -8-1

ها و دادرسان منابع کافی دارند؟ عاری از فساد بوده و شوند؟ آیا پلیس، بازپرسمجازات می

 دهند؟وظایف خود را با صالحیت انجام می



 

 

ر طور مؤث مرتکبین جرایم بهآیا اوت کیفری به هنگام و اثربخش است: نظام قض -8-2

گیرند؟ آیا قاضیان کیفری و دیگر مقامات قضایی صالح بوده و تحت پیگرد و مجازات قرار می

 کنند؟تصمیمات سریع اتخاذ می

آیا نهادهای دهنده رفتارهای مجرمانه است: نظام تأدیبی اثر بخش و کاهش -8-3

 در جلوگیری از بازگشت به جرم مؤثرند؟کننده ایمن، مراقب حقوق زندانیان هستند و اصالح

طرف هستند؟ آیا آنها در آیا پلیس و قضات کیفری بیطرف است: نظام کیفری بی -8-4

اقتصادی، جنیست، قومیت، مذهب، منشأ ملی، گرایش  -های اجتماعیعمل بر اساس وضعیت

 شوند؟جنسی یا هویت جنسی تبعیض قائل می

ها و قضات کند که پلیس، دادستانبررسی میست: نظام کیفری عاری از فساد ا -8-5

 های کیفری باشند.خواری و تأثیرات نامناسب از سازمانعاری از رشوه

دادرسی کیفری باید مستقل اری از تأثیرات نامناسب دولت است: نظام کیفری ع -8-6

 از دولت و تأثیرات سیاسی باشد.

آیا حقوق مبنایی مظنونین کیفری بر اساس قانون و حقوق متهم باشد: فرایند  -8-7

های گناهی، آزادی از دستگیری خودسرانه و بازداشتمحترم است؟ از جمله اصل بر بی

غیرمعقول قبل از محاکمه. آیا مظنونین کیفری می توانند به شواهد و مدارک علیه خود 

وند؟ شواقع میجویانه دسترسی داشته و آن را به چالش بکشند؟ آیا مورد رفتارهای سوءاستفاده

ی زندانیان پس از های حقوق کافی برخوردارند؟ بعالوه آنکه آیا حقوق اولیهآیا از کمک

 شود؟محکومیت به جرم محترم واقع می

 

به طور کلی برای جمهوری اسالمی ایران، در تصویر زیر قابل  «دادرسی کیفری» بررسی عامل

 مشاهده است. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 بندیجمع

المللی است که در راستای پیشرفت حاکمیت (، سازمان مدنی اجتماعی بینWJPعدالت جهانی )سازمان پروژه 

ای هتعریفی که این سازمان از حاکمیت قانون ارائه نموده است شامل شاخصه کوشد.قانون در سراسر جهان می

 زیر است:

 دولت و مقامات و مأموران آن تحت لوای قانون پاسخگو هستند. -1

روشن، منتشرشده، باثبات و منصفانه باشند. و حافظ حقوق بنیادین از جمله امنیت اشخاص و قوانین باید  -2

 ها باشند.مالکیت

 شوند قابل دسترس، کارآ و منصفانه است.فرآیندی که طی آن قوانین، تصویب و اداراه و اجرا می -3

وجود  به تعداد کافی آید با نمایندگان شایسته، اخالقی و مستقل و بی طرفانی کهعدالت به دست می -4

 کنند هستند. دهنده چهره اجتماعاتی که به آن خدمت میدارند، از منابع کافی برخوردارند و بازتاب

عامل اصلی است  8عامل فرعی و  44دستیابی به چنین حکومتی با چنین مختصاتی از منظر این سازمان نیازمند 

ویژه در کشور ایران محل تأمل است  کشف آن در کشورها بهکه در متن این نوشتار برشمرده شد. اگرچه سازوکار 

ها و هتوان رتبهای خاص، مرجع خبر و نظرسنجی این سازمان باشند لذا چندان با قطعیت نمیکه مبادا تنها گروه

های مبنایی در مفهوم و کارکرد معیارهای آمده را دقیق دانست. از سویی ممکن است تفاوتامتیازات به دست

شده، میان جمهوری اسالمی که بر پایه توحید بنا شده است و سایر کشورها که به اصول دیگر معتقدند به بیان

تواند برای جمهوری اسالمی ایران نیز قابل ها و تجربیات ارزشمند مطمئناً میبه هرحال این دادهوجود بیاید. اما 

 بهره و استفاده باشد.
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