ارجــاع پرونــده هســتهای بــه شــورای امنیــت ســازمان
ملــل متحــد :مطابــق بــا بندهــای  36و  37برجــام ا گــر یــک
طــرف معتقــد بــه نقــض عهــد طــرف دیگــر باشــد میتواند به
کمیســیون حــل اختــاف برجــام رجــوع کند ا گــر در طول65
بــه نتیجــه نرســید پرونــده جهــت تصمیــم گیــری به شــورای
امنیــت ســازمان ملــل متحــد ارجــاع داده میشــود.

بــه چالــش کشــیده شــدن قوانیــن و
آییننام ههــای مرتبــط بــا حــوزه زنــان ماننــد
موتورســواری :ورود بانــوان بــه ورزشــگاههای
فوتبــال آقایــان و یا موتورســواری آنــان در خیابان.

پیوستن به کنوانسیون پالرمو و سی اف تی -1 :اختالف
جمهــوری اســامی ایــران بــا جــی  ، 7اتحادیه اروپا و شــورای
همکاری خلیج فارس در تعریف تروریســم.
 -2از بین رفتن امکان معامالت پوششــی در شــرایط فعلی
بــه دلیل افشــای اســرار اقتصادی

اجرایــی شــدن قانــون تجــارت -1 :تصویــب شــتاب زده
 -2عــدم مشــورت بــا بخــش خصوصــی -3حــذف تجــارت
الکترونیــک

افزایــش بیرویــه پروند ههــا در دســتگاه قضــا :افزایــش
تعــداد پروندههــای بــه  17.000.000و فشــار کاری شــش
برابــری بــه قضــات جمهــوری اســامی ایــران نســبت بــه
کشــورهای اروپایــی

افزایــش جــرم و جنایــت بــه خاطــر عــدم نظــارت صحیــح
نهــا :بــاز اجتماعــی نشــدن
بــر کاهــش جمعیــت زندا 
مجرمــان و تکــرار  10درصــدی جــرم توســط مشــمولین
عفــو(در وضعیــت فعلــی  19000نفــر از مشــمولین عفو مرتکب
جــرم میشــوند)

بیشــتر شــدن پروند ههــای حقوقــی بــه خاطــر
مشــکالت مــردم در حــوزه اقتصــادی :ســرقت
مســتوجب تعزیــر ،ضربوجــرح عمــدی ،توهیــن بــه
اشــخاص عــادی ،ایــراد صدمــه بدنــی براثــر رانندگــی،
تهدیــد ،تخریــب ،کالهبــرداری ،رانندگــی بــدون پروانــه،
خیانتدرامانــت ،نگهداری و مالکیت مواد مخــدر ،ده
اتهــام نخســت آمــاری در کشــور اســت.

چــالـ ـشه ــا
و م ــخاطرات
حـ ـق ـ ــوقـ ـ ــی -قــضایـ ــی
جمهوری اسالمی ایران
در سال 1399

افزایــش جرائــم اقتصــادی عمومــی بــه خاطــر افزایــش
فقــر و کاهــش قــدرت اقتصــادی مــردم :ارزش ریالــی
پروندههــای کشفشــده بهصــورت میانگیــن در  6ماهــه
نخســت امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 19
درصــد افزایــش داشــته اســت؛ و کشــف تعــداد پروندههــای
کالن اقتصادی در  6ماهه امســال نســبت به مدت مشــابه
ســال قبــل  10درصــد افزایــش داشــته اســت.

افزایــش جرائــم اخالقــی و جنســی بــه خاطــر کاهــش
تــوان ازدواج -1 :وجــود  13.000.000مجــرد  -2افزایــش ســن
ازدواج( پسران ، 28دختران  24سال)  -3روزانه حدود1000
ســقطجنین در کشــور اتفــاق میافتــد  -4افزایــش ارتبــاط بــا
جنــس مخالــف در بیــن دانــش آمــوزان( تهــران  74درصــد)

نهــا از قــوه قضائیــه-1 :عــدم
طــرح انتــزاع ســازمان زندا 
اشــراف قــوه قضائیــه جهــت اصــاح مجرمیــن -2ورود قــوه
مجریــه بــه صالحیــت قــوه قضائیــه -3اطالــه دادرســی بــه
دلیــل پروســه هماهنگــی بــا وزارت کشــور

افزایــش زمینخــواری بــه خاطــر عــدم تزریــق بودجــه
مناســب به طرح کاداســتر -1 :وا گذاری  42درصد از بودجه
طــرح کاداســتر بــه جمعیــت هاللاحمــر  -2کشــف ۳۸۵
هــزار هکتــار زمیــن تصرفشــده در ســال  2 (1395برابــر قطــر و
بحریــن) و  ۱۶۷هــزار هکتــار در شــش مــاه نخســت امســال

اثــر جــدی کــم بــودن بودجــه کشــور بــر خدمــات قضایــی:
 -1سهم کمتر از  2درصدی قوه قضائیه در بودجه عمومی
 -2تـ ـ ـع ـــداد انـ ـــدک قـ ـضـ ـــات( )13000نـسـبــــــت بــــــه
پروندههــا( -3 )17000000عــدم جذب کارمنــدان( )62000به
دلیــل عــدم تأمیــن بودجــه -4عــدم کاهــش زمــان دادرســی

