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در تکریم مردم و کارکنان

کمیت قانون	  اصل اول: حا
اصل دوم: برابری و بی طرفی	 
اصل سوم: صیانت از حیثیت افراد	 
اصل چهارم: شفافیت در اطالعات و رویه ها	 
اصل پنجم: پاسخگویی	 
اصل ششم: سرعت و استمرار خدمات قضایی	 
اصل هفتم: تناسب و انصاف	 
کم دادگستری	  اصل هشتم: حق دسترسی به محا
اصل نهم: تطابق با پیشرفت های بشری و فناوری های نوین	 
 اصل دهم: مشارکت مردمی	 
اصل یازدهم: گشاده رویی در برخورد با ارباب رجوع	 
اصل دوازدهم: رعایت امانت داری در امور اداری	 
اصل سیزدهم: ممنوعیت بی اعتنایی به درخواست ارباب رجوع	 
اصل چهاردهم: حق برخورداری از وکیل	 
اصل پانزدهم: حق برخورداری از دادگاه آراسته	 

بخش اول: ساختارها و فرآیندهای کرامت محور	 
مبحث اول: چارچوب کلی	 
قواعد ناظر بر ساختارها، فرآیندها و رفتارها از قبیل: 	 
قانونی بودن	 
شفافیت 	 
عقالنیت	 
حفظ کرامت انسانی 	 
کیفیت	 
دقت	 
سرعت	 
ســامانه 	  یــک  مردمــی،  انتقــادات  و  پیشــنهادات  دریافــت  راســتای  در 

الکترونیکی جامع ایجاد و تمام ظرفیت های نظارتی، اطالع رسانی، ارزشیابی 
و ارتباط مردمی در آن تجمیع شــده و اطالع رســانی دقیق و مناســب درباره آن 

انجــام می گیــرد.
در ارتقــا، انتصاب، تمدید قراردادهای اســتخدامی، بهره منــدی از امتیازات 	 

کارکنان باید رضایت مندی یا نارضایتی  اســتخدامی و تشــویقات و تنبیهات 
مــردم لحاظ شــود.

مبحث دوم: دادسرا	 
تفهیم اتهام متهم در سریع ترین و معقول ترین زمان ممکن 	 
نظارت های جدی بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط 	 
ممنوعیت هرگونه شکنجه و عدم حجییت نتایج آن	 
دادرســی مناســب و مقتضــی جــرم ارتکابــی و متناســب بــا نــوع جرم، ســن 	 

و جنســیت طرفیــن دعوی 
کردن 	  تشــکیل پرونده شــخصیت برای تمامی متهمان پیرو اصل فردی 

جــرم و مجازات
اطالع رسانی حق استفاده از وکیل در آغاز فرآیندهای قضایی	 
ع وقت 	  امکان اطالع متهم به نزدیکان و وابستگان خود در اسر
تکمیــل پرونــده متهــم و ارســال بــه دادســرا در معقول تریــن و ســریع ترین 	 

زمــان ممکن 
مناسب  بودن محیط بازداشتگاه ها از حیث معماری و بهداشت 	 

کی و مشــتکی عنه در طــول مســیر دادرســی و ممنوعیــت 	  تســاوی بیــن شــا
تعــرض بــه شــخص مشــتکی عنه و یــا خانــواده او 

مصونیــت حریــم خصوصــی افــراد از تعــرض و تفتیــش و بازرســی های منــازل  	 
صرفــا بــه دســتور مقــام قضایــی و در طــول روز جــز در شــرایط ضــروری 

کرامــت ایشــان در حیــن بازجویــی و یــا 	  ممنوعیــت  تحقیــر افــراد و تعــرض بــه 
ســایر مراحــل رســیدگی و دادرســی

کمــال احتــرام و بــه دور از ایــذاء و اســتخفاف و 	  انتقــال متهــم بــه دادســرا در 
عــدم اســتفاده از چشــم بند و پابنــد مگــر در جرائــم امنیتــی و خشــن

 استفاده از قرارهای نظیر اخذ الزام به قول شرف 	 
مبحث سوم: دادگاه ها	 
اصل قانونی بودن تمامی مراحل دادگاه	 
تفسیر به نفع متهم 	 
ایجاد دادگاهای تخصصی بخصوص برای اطفال و نوجوانان 	 
اتخاذ رویکرد عدالت ترمیمی و استفاده از مجازات های جایگزین حبس	 
اختصــاص نظــام ارفاقــی بــه مجرمین سیاســی و اهتمام نســبت به تشــکیل 	 

دادگاه علنــی و بــا حضــور هیئت منصفه
تعامل با سمن ها در جهت شناسایی و رسیدگی به جرم	 
مبحث چهارم: اجرای حکم	 
کم بر اجرای حکم:	  ضوابط حا
جبران تمامی خسارت ها	 
اعاده کامل حیثیت	 
مصونیت جان و مال و آبروی بستگان محکومان	 
هماهنگی های الزم با سمن ها جهت مساعدت با محکومان	 
بــا 	  و  قوانیــن  گذشــت در چارچــوب  ویــا  عفــو  اخــذ  بــرای  تــالش 

انســانی انگیزه هــای 
مبحث پنجم: زندان	 
ــا 	  ک و مالقــات ب رعایــت حقــوق زندانیــان از قبیــل بهداشــت، پوشــا

بســتگان
برنامــه ریــزی جــدی بــرای حمایت های الزم از ســمن های تخصصی 	 

مرتبــط بــا دوره زنــدان و پــس از زندان 
تقســیم بندی محــل نگهــداری بــر اســاس نــوع جــرم ارتکابــی، ســن 	 

زندانــی و جنســیت، مجرمــان 
معیارهــای صحیــح تنبیــه، تأدیــب و ســخت گیری بــر زندانیــان و 	 

آن  حــدود 
ــو و 	  ــون، رادی ــد تلویزی ــاز مانن ــی مج ــایل ارتباط جمع ــتفاده از وس اس

ــرای زندانیــان کثیراالنتشــار ب روزنامــه 
بخش دوم. منابع انسانی شایسته	 
کــه کارکنــان بایــد در محیــط اداری و در 	  اصــول ســازمانی و اخالقــی   .1

کننــد. مواجــه بــا ارباب رجــوع  رعایــت 
الف. نظم و انضباط در حضور در محل کار	 
کــت و پرهیــز از هرگونــه رفتــار تحقیرآمیــز یــا 	  ب. رعایــت ادب و نزا

توهین آمیــز
ج. روحیه خودکنترلی و صبر	 
کار بــرای ارائــه 	  د. مســئولیت پذیری و وجــود تمایــالت مثبــت بــه 

خدمــات بــه مــردم
ه. آراستگی پوشش و محیط خدمت	 
و. روحیه مشارکت و همکاری با همکاران	 
ــه 	  ز. رعایــت صداقــت، امانــت، عدالــت و انصــاف در ارائــه خدمــات ب

مــردم
کامــل بــرای ارائــه اطالعــات و توضیحــات 	  گشــاده رویی و آمادگــی  ح. 

کافــی در هنــگام مــورد نیــاز بــه خدمت گیرنــدگان

اصول کلی

حکمرانی مطلوب قضایی


