
4
2اکبرفقه16-7-1401

(مکتب و نظام قضایی اسالم)



2

اهداف مکتب قضایی اسالم

مکتب اهداف
قضایی اسالم 

عدالت قضایی

تحقق امنیت در 
جامعه

عدالت ثبوتی و 
اثباتی  دستگاه 

قضا



3

اهداف مکتب قضایی اسالم

اهداف مکتب قضایی 
اسالم 

عدالت قضایی

تحقق امنیت در 
جامعه

حاكمیت قانون در 
جامعه 

رسیدن ذی حق به 
حق خود

رفع خصومت

جلوگیری از تحقق 
جرم فردی و 

اجتماعی 

تامین حقوق 
شهروندی

عدالت ثبوتی و 
ااثباتی  دستگاه قض



4

اهداف مکتب قضایی اسالم

تحقق امنیت در 
جامعه

حاكمیت قانون در جامعه 

رسیدن ذی حق به حق خود

رفع خصومت

جلوگیری از تحقق جرم فردی و 
اجتماعی 

تامین حقوق شهروندی



5

اهداف مکتب قضایی اسالم

تحقق امنیت در 
جامعه

حاكمیت قانون در جامعه 

رسیدن ذی حق به حق خود

رفع خصومت

جلوگیری از تحقق جرم فردی و 
اجتماعی 

تامین حقوق شهروندی



6

اهداف مکتب قضایی اسالم

حاكميت
در قانون

جامعه 

The Rule
of Law



7



8

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.



10

تعریف حاکمیت قانون

حاکميت قانون 
مؤثر

می دهدکاهشرا فساد

می کندفقر و بيماری مبارزه با 

های کوچک از بی عدالتی را مردم
.می کندمحافظتو بزرگ 
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تعریف حاکمیت قانون
حاکمیت قانون مؤثر، فساد را کااش  ماد دشاب، فاا ف ار   •

فیماری مبارزه مد کنب   مردم را از فد عبالتد شای کوچا 
.  فزرگ محافظت مد کنب
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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 جهاند•
قانون

، حاکمیات قاانون را فا  پروژه عدالت جهانی•
ا، عنوان ی  سیستم فاد ام از قاوانی،، نهادشا
: شنجارشا   تعهبات جامع  تعریف مد کنب ک
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15

چهار اصل جهانی حاکمیت قانون

ا ل(جهانشمول)اصل جهاند•
مسئولیت•

ر د لت   شمچنی، فازیگران خصوصد فا•
.اساس قانون پاسخگو شستنب
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چهار اصل جهانی حاکمیت قانون

د م(جهانشمول)اصل جهاند•
ف ط قانون•

قانون شفاف، عمومد   پایابار اسات   فا •
ح وق فشار   . طور مسا ی اعمال مد شود

شمچنی، ح وق مالکیت، قرارداد   ر یا  را
.تضمی، مد کنب
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چهار اصل جهانی حاکمیت قانون

سوم(جهانشمول)اصل جهاند•
د لت فاز•

ویب، فرآینبشاید ک  توسط آن قانون تص•
اجاارا، قضااا ت   اجاارا مااد شااود، در 

.شستنبکارآمبدسترس، منصفان    
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چهار اصل جهانی حاکمیت قانون

جهاند(جهانشمول)اصل چهارم•

عبالت در دسترس   فد طرف•
ت ل عبالت توسط نماینبگان صالح، اخالقد   مسا•

فع   افراد فد طرفد ک  در دساترس شساتنب، مناا
کافد دارناب   سااختار جاوامعد را کا  فا  آنهاا 

را خبمت مد کننب منعکس مد کننب، ف  موقاع اجا
.مد شود
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چهار اصل جهانی حاکمیت قانون
چهار اصل جهاند فیشتر در ششت عامال زیار از •

توساع   WJPفهرسات سااهن  حاکمیات قاانون 
:مد یافب

محب دیت در اختیارات د لت، عبم  جود فسااد، •
د لت فاز، ح وق اساسد، نظام   امنیات، اجارای 

.م ررات، عبالت مبند   عبالت کیفری
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2021فهرست حاکمیت قانون 

نمرات و 
رتبه 

بندی بر 
اساس

محدوديت در اختيارات دولت

عدم وجود فساد

دولت باز

حقوق بنيادی

نظم و امنيت

اجرای مقررات

عدالت مدنی

عدالت کيفری


