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Overview of Overall 
Scores and Rankings

• Country/JurisdictionIran,IslamicRep. 

• Overall Score* 0.42

• Global Rank - 0.01

• Change in Overall Score* 119 *

• Change in Global Rank†     0  

.است2021کشور مورد مطالعه درسال 139از 119ایران کشور  *
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Defining the Rule of Law 
• Defining the Rule of Law 

• Effective rule of law reduces corruption, combats poverty 
and disease, and protects people from injustices large and 
small.
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تعریف حاکمیت قانون

حاکمیت قانون 
مؤثر

می دهدکاهشرا فساد

می کندفقر و بیماری مبارزه با 

های کوچک از بی عدالتی را مردم
.می کندمحافظتو بزرگ 
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تعریف حاکمیت قانون
حاکمیت قانون مؤثر، فساد را کااه  مای دهاد، فاا ف ار   •

فیماری مبارزه می کند   مردم را از فی عدالتی های کوچا 
.  فزرگ محافظت می کند
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The Four Universal Principles of the Rule of Law 

• The Four Universal Principles of the Rule of Law 

• The World Justice Project defines the rule of law as a durable system of laws, institutions, 
norms, and community commitment that delivers: 

• Universal Principle One 

• The government as well as private actors are accountable under the law. 
• Accountability 
• The law is clear, publicized, and stable and is applied evenly. It ensures human rights as well as property, contract, 

and procedural rights. 
• Universal Principle Two 

• Just Law 
• The processes by which the law is adopted, administered, adjudicated, and enforced are accessible, fair, and 

efficient. 
• Universal Principle Three 

• Open Government 
• Justice is delivered timely by competent, ethical, and independent representatives and neutrals who are accessible, 

have adequate resources, and reflect the makeup of the communities they serve. 
• Universal Principle Four 

• Accessible and Impartial Justice 
• The four universal principles are further developed in the following eight factors of the annual WJP 

Rule of Law Index: 

• Constraints on Government Powers, Absence of Corruption, Open Government, Fundamental Rights, Order and 
Security, Regulatory Enforcement, Civil Justice, and Criminal Justice.

WJP Rule of Law Index 2021 ,14
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حاکمیت قانون(جهانشمول)چهار اصل جهانی

حاکمیت (جهانشمول)چهار اصل جهانی•
قانون

، حاکمیات قاانون را فا  پروژه عدالت جهانی•
ا، عنوان ی  سیستم فاد ام از قاوانی،، نهادها
: هنجارها   تعهدات جامع  تعریف می کند ک
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حاکمیت قانون(جهانشمول)چهار اصل جهانی

چهار اصل 
جهانی

(جهانشمول)
حاکمیت قانون

مسئولیت

فقط قانون

دولت باز

عدالت در دسترس و بی طرف
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چهار اصل جهانی حاکمیت قانون

ا ل(جهانشمول)اصل جهانی•
مسئولیت•

ر د لت   همچنی، فازیگران خصوصی فا•
.اساس قانون پاسخگو هستند
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چهار اصل جهانی حاکمیت قانون

د م(جهانشمول)اصل جهانی•
ف ط قانون•

قانون شفاف، عمومی   پایادار اسات   فا •
ح وق فشار   . طور مسا ی اعمال می شود

همچنی، ح وق مالکیت، قرارداد   ر یا  را
.تضمی، می کند
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چهار اصل جهانی حاکمیت قانون

سوم(جهانشمول)اصل جهانی•
د لت فاز•

ویب، فرآیندهایی ک  توسط آن قانون تص•
اجاارا، قضااا ت   اجاارا ماای شااود، در 

.هستندکارآمددسترس، منصفان    


