
ضعف سیستم بازرسی	 
فقدان ساختمان و تجهیزات مناسب	 
وضعیت نامناسب زندان ها	 
کارآمــدی تشــکیالت ســتادی 	  نا گســتردگی و 

قــوه قضائیــه
اجــرای 	  پیگیــری  و  کنتــرل  جایــگاه  ضعــف 

قضائیــه قــوه  سیاســت های  و  برنامــه 
عملکرد ضعیف شوراهای حل اختالف	 
دسترسی قضایی نامناسب و نامتوازن	 
ــل 	  ــن و غیرقاب ــتانه پایی ــدود و آس ــت مح ظرفی

انتظار دســتگاه قضائی و قوه قضائیه در شــنیدن 
نقدهــای  و  پیشــهادات  انتقــادات،  دریافــت  و 

کارشناســی و..

تورم ورودی پرونده ها	 
بــر 	  کافــی مدیــران و قضــات  فقــدان نظــارت 

کاری کــم  ترا لحــاظ  بــه  و دفاتــر  زیرمجموعــه 
نامناسب بودن سیستم ابالغ	 
پلیس علمی	 
عملکرد نامناسب کارشناسان	 
مشکالت پلیس قضائی	 
ــدوی اداری و 	  ــای ب ــف هیئت ه ــرد ضعی عملک

مراجــع شــبه قضائــی
نبــود ســازوکارهای پیگیــری و احقــاق حقــوق 	 

محکــوم لــه

اطاله دادرسی	 
معضالت شهادت و شهود جعلی	 
ایرادات جدی در دادگاهای ویژه	 
ضعــف نظــارت بر عملکرد قضات و دســتگاه های 	 

ذی ربط
قضائــی 	  مراجــع  مؤثــر  و  جــدی  برخــورد  عــدم 

نســبت بــه نقــض مکــرر حقــوق شــهروندی ماننــد 
و... هــوا  آلودگــی  زیســت،  محیــط  تخریــب 

تبعیــض در رســیدگی  بــه پروند ه هــا بــه خصــوص 	 
مــاده ۴۷۷

پلیس علمی	 
عملکرد نامناسب کارشناسان	 
مشکالت پلیس قضائی	 
ایرادات جدی در دادگاهای ویژه	 
و 	  اداری  بــدوی  هیئت هــای  ضعیــف  عملکــرد 

مراجــع شــبه قضائــی
حقــوق 	  احقــاق  و  پیگیــری  ســازوکارهای  نبــود 

محکــوم لــه

منابع انسانی	 
کمبود قاضی	 
کارآمدی کارمندان	  نا
گزینش و جذب 	  عملکــرد ضعیــف و نامناســب در 

قاضی
ــودن نســبی ســطح معلومــات و دانــش 	  پاییــن ب

ــی  تخصص
در 	  قضــات  از  برخــی  الزم  و  کافــی  دقــت  عــدم 

آرا صــدور  و  رســیدگی 
کارکنــان 	  و  قضــات  برخــی  نامناســب  برخــورد 

رجــوع اربــاب  و  وکالء  بــا  اداری 
اســتفاده 	  ســوء  ضابطیــن/  نامناســب  برخــورد 

ج  خــار و  داخــل  در  افــرادی   .... و  عنــوان  جعــل 
یــا مســئول کارمنــد و  نــام قاضــی،  بــه  ســازمان 

نقص در شناسایی مسائل اساسی کشور	 
آشنا نبودن مردم به حقوق خود	 
معضالت حوزه وکالت	 
معضالت فقدان قانون	 

 ضعف در حبس زدایی 	 
ضعف در قضازدایی	 
ضعف در پیشگیری	 
ضعف در احقاق حقوق عامه	 

مشکالت 
ساختاری

ضعف های 
مربوط به 

فرآیندها و نظامات 
غیرقضایی

آسیب های 
مربوط به فرآیندها 

و نظامات 
فرآیندها

مشکالت 
مربوط به منابع 

انسانی

آسیب های 
مربوط به عوامل 

محاطی

ضعف 
سیاست گذاری

آسیب شناسی 
قوه قضاییه


