یکدقیقهتامل

گــزاش تحلیلی-خبــری دادنمــا مشــتمل بــر تحــوالت و اخبــار مهــم حــوزه قضایــی کشــور در آذر مــاه  1397اســت .در ایــن
گــزارش بــه تحلیــل نقــش دســتگاه قضایــی در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ،توســعه بــازار خدمــات حقوقــی و رفــع موانــع اشــتغال
جوانــان پرداختــه شــده اســت و مبتنــی بــر آن راهکارهایــی ارائــه شــده اســت.
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نقشراهبردیدستگاهقضاییدر تحققاقتصادمقاومتی()3
بخش سوم :رفع موانع اشتغال جوانان و توسعه بازار خدمات حقوقی

چکیده:
تهــای بالقــوه اشــتغال در
بــازار خدمــات حقوقــی یکــی از مهمتریــن ظرفی 
کشــور اســت کــه متاســفانه بــه دلیــل تعییــن ظرفیــت بــرای آزمــون وکالــت و
بــه تبــع آن انحصاریشــدن ســاختار بــازار خدمــات حقوقــی ،بــه طــور کامــل
بالفعــل نشدهاســت .قابــل ذکــر اســت کــه اصــاح نظــام پذیــرش در آزمــون
وکالــت و مبنــا قــرار گرفتــن صالحیــت علمــی ،در میانمــدت منجــر بــه ایجــاد
حداقــل  170هــزار فرصــت شــغلی خواهــد شــد.
***
اقتصــاد و اشــتغال از مهمتریــن مســائل کشــور در ســالهای اخیــر بــوده اســت.
بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران ،نــرخ بیــکاری در ســال  12.1 ،1396درصــد
و نــرخ بیــکاری جوانــان  15تــا  29ســال در پاییــز  ،1396حــدود  25درصــد بــوده
و ایــن درحالــی اســت کــه طبــق گــزارش بانــک جهانــی ،میانگیــن نــرخ بیکاری
در جهــان در همــان ســال  5.5درصــد بــوده اســت .باالبــودن نــرخ بیــکاری در
کســو و نــرخ بــاالی بیــکاری جوانــان از
کشــور نســبت بــه متوســط جهانــی از ی 
ســوی دیگــر حا کــی از ضــرورت توجــه جــدی بــه مســئله اشــتغال و بــه خصوص
اشــتغال جوانــان اســت .تجربــه کشــور در حــوزه اشــتغالزایی حا کــی از آن اســت
کــه وابســتگی بــه بودجــه و منابــع دولتــی و همچنیــن هزین ـهی اجرایــی بــاال،
مهمتریــن علــت ناکارآمــدی سیاسـتهای اشــتغالزایی در ســال هــای گذشــته
بــوده اســت .بنابرایــن ،رویکــرد و سیاســتی در حــوزه اشــتغالزایی کارآمــد و مؤثــر
ً
خواهــد بــود کــه اوال پیشــبرد آن تــا حــد ممکــن ،کمتریــن وابســتگی را بــه منابــع
ً
دولتــی داشــته باشــد و ثانیــا هزینــه ایجــاد شــغل آن (ســرانه هزینــه اشــتغال)
نیــز پاییــن باشــد .عــاوه برایــن ،تعــداد فرصــت شــغلی حاصــل از سیاســت نیــز
مولفـهای مهــم در انتخــاب آن سیاســت اســت.
ن اســت که در مقایســه با ســایر حوزههای
بررســی آمــار بانــک جهانــی حا کــی از آ 
اقتصــادی (صنعــت و کشــاورزی) ،اشــتغالزایی در حــوزه خدمــات همــواره
رونــدی مثبــت و افزایشــی داشــته اســت و در حــال حاضــر  51درصــد اشــتغال
جهانــی نیــز مربــوط بــه حــوزه خدمــات اســت .ســرانه هزینــه ایجــاد شــغل در
حــوزهی خدمــات نیــز نســبت بــه حوزههــای کشــاورزی و صنعــت بســیار کمتــر
بــوده و ســرمایهبری آن نیــز کمتــر اســت .بنابرایــن ،اشــتغالزایی در حــوزه
خدمــات در قالــب مشــارکت بخــش خصوصــی امکانپذیــر اســت و وابســتگی
کمتــری بــه تخصیــص بودجــه و منابــع دولتــی دارد .بنابراین ،در شــرایط فعلی
کشــور و بــا توجــه بــه کمبــود منابــع ،خدمــات مناسـبترین حــوزه بــرای طراحی
یشــود.
سیاس ـتهای اشــتغالزایی در کشــور محســوب م 

خدمات حقوقی بستری مناسب برای اشتغالزایی
بــازار خدمــات حقوقــی ،یکــی از بخشهــای مهــم در حــوزه خدمــات اســت کــه
نقشــی زیرســاختی در توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــورها دارد .خدمــات

حقوقــی در ســال  2018بــه تنهایــی بیــش از یــک درصــد از تولیــد ناخالــص
داخلــی کل اقتصــاد جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
علیرغم اهمیت خدمات حقوقی در ایجاد اشــتغال و توســعه اقتصادی کشــور
ً
امــا ،بــازار خدمــات حقوقــی در کشــور بــه طــور کامــل شــکل نگرفتــه و صرفــا بــه
خدمــات قضایــی محــدود شــده و انــواع دیگــر آن بــه طور جدی در قالب کســب
و کار توســعه پیــدا نکــردهاســت .ایــن در حالــی اســت کــه در دنیا تنهــا  30درصد
خدمــات حقوقــی از نــوع خدمــت قضایــی بــوده و  70درصد آن به منظور پاســخ
بــه ســایر نیازهــای اقتصــادی و اجتماعــی و خــارج از چارچــوب دادگاه توســعه
یافتــه اســت .عمــده خدمــات وکال در کشــورهای دیگــر در قالبهایــی از قبیــل
مشــاورههای تخصصــی ،داوری ،میانجیگــری ،وکالــت پیمانــی ،پیگیــری
یشــود که متاســفانه چنین خدماتی
حقــوق عامــه ،خدمــات ثبتــی و  ...ارائه م 
در کشــور مــا بــه شــکل جــدی توســعه نیافتــه اســت.

ســاختار انحصــاری حا کــم بــر بــازار خدمــات حقوقــی علــت اصلــی
توســعه نیافتگــی آن
توســعهی یــک بــازار متأثــر از ســبک رفتــاری بازیگــران در آن بــازار اســت .ســاختار
حا کــم بــر بــازار نیــز تعیینکننــدهی ســبک رفتــار عرضهکننــدگان اســت .نــوع
مداخلــه حاکمیــت در بازارهــا نیــز نقــش مهمــی در فرمدهــی بــه ســاختار آن بــازار
دارد .بــه طــور کلــی ،دریافــت خدمــات حرف ـهای و تخصصــی توســط مــردم،
همــواره تــوأم بــا ریســک اســت و حاکمیــت بایــد از طریــق اتخــاذ تدابیــر مناســب،
ریســک مــردم را در رجــوع بــه بــازار کاهش دهد .به عنوان مثال ماهیت خدمات
پزشــکی و وکالــت بــه صورتــی اســت کــه مــردم قــادر بــه احــراز صالحیــت صاحبان
ِح َرف نیســتند .در چنین مواردی ،حاکمیت باید به نیابت از جامعه صالحیت
صاحبان مشــاغل تخصصی را احراز و از تصدی این دســته مشــاغل توسط افراد
فاقــد صالحیــت جلوگیــری کنــد .این ســطح از مداخله توســط حاکمیت ریســک
همــکاری در بــازار خدمــات حرف ـهای را کاهــش داده و منجــر بــه توســعه بــازار
یشــود .امــا در صورتــی کــه حاکمیت بــه جای طراحی ســازوکارهای نظارتــی در
م 
بــازار ،بــه دخالــت در مکانیســم عرضــه و تقاضــا روی آورد و تنظیــم دســتوری بازار
را وظیفــه خــود بدانــد ،آنگاه ســاختار بــازار مختــل شــده و منجر به عقب ماندگی
کمی و کیفی آن بازار می شــود .انحصاری شــدن ســاختار بازار یکی از مهمترین
تبعــات دخالــت دســتوری حاکمیــت در مکانیســم عرضه اســت.
در خصــوص بــازار خدمــات حقوقــی ،حاکمیــت به جای احــراز صالحیت علمی
و اخالقــی متقاضیــان ارائــه خدمــات ،هرســاله بــر اســاس مــاده  1قانون «کیفیت
اخــذ پروانــه وکالــت» مصــوب  ،1376ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت (ســطح
عرضــه) را تعییــن میکنــد .تنظیــم دســتوری ســطح عرضــه در بــازار خدمــات
حقوقــی توســط حاکمیــت بــه دلیــل محــدود نگه داشــتن حجــم عرضــه در این
بــازار ،منجــر بــه شــکاف معنــادار بیــن عرضــه و تقاضــا شــده و انحصاریشــدن

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار رئیــس و مســئوالن قــوه قضائیــه« :در مدیریــت مســئله اساســی کشــور یعنــی اقتصــاد ،قــوه
مجریــه نقــش اول را دارد امــا قــوای مقننــه و قضاییــه نیــز مؤثــر و نقــش آفریننــد».
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ســاختار بــازار خدمــات حقوقــی را در پــی داشــته اســت .ســاختار انحصــاری بــازار
خدمــات حقوقــی بــا تضمیــن بــازار بــرای ارائــه دهنــدگان خدمــت باعــث شــده
تــا ســبک رفتــار وکال بــه عنــوان اصلــی تریــن ارائــه دهنــدگان خدمــات حقوقــی
در مواجهــه بــا تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی غیــر مســئوالنه و منفعالنه باشــد
(قابــل ذکــر اســت کــه بــه تبــع تخصصــی بــودن بــازار خدمــات حقوقــی ،وکال بــه
واســطه اخــذ پروانــه وکالــت ،اصلیتریــن عرضهکننــدگان خدمــات حقوقــی
یشــوند).
محســوب م 
از منظــر میــزان عرضــه ،بــه ازای هــر  100هــزار نفــر جمعیــت در دنیــا ،بــه طــور
متوســط  240وکیــل وجــود دارد .در حالــی کــه در کشــور مــا ،بــه ازای هــر 100
هــزار نفــر جمعیــت 76 ،وکیــل وجــود دارد .ایــن آمــار در خصــوص ســایر کشــورها
ماننــد ترکیــه ،عــراق ،کویــت ،آلمــان و آمریــکا نیــز بــه ترتیــب ،144 ،134 ،113
 198و  408اســت.
مداخلــه حداکثــری و دســتوری حاکمیــت در بــازار خدمــات حقوقــی کشــور در
حالــی اســت کــه در عمــده کشــورهای دنیــا ماننــد آلمــان ،انگلیــس و آمریــکا

حاکمیــت تنهــا بــه ارزیابــی علمــی داوطلبــان آزمــون وکالــت میپــردازد .بــه
عبــارت دیگــر حاکمیــت بــه جــای تعییــن ظرفیت بــرای آزمــون وکالــت ،حداقل
نمــره قبولــی در آزمــون را تعییــن میکنــد و بدیــن ترتیــب داوطلبــان براســاس
کســب حدنصــاب علمــی در آزمــون پذیرفتــه میشــوند.
اصــاح مکانیســم عرضــه در بــازار خدمــات حقوقــی و لحــاظ کــردن حــد نصــاب
علمــی جهــت پذیــرش در آزمــون وکالــت ،در میــان مــدت بــه طــور بالقــوه
حداقــل  170هــزار فرصــت شــغلی در بــازار خدمــات حقوقــی ایجــاد خواهــد کــرد
یشــدن بــازار و توســعه خدمــات حقوقــی را نیــز بــه دنبــال خواهــد
کــه رقابت 
داشــت .بنابرایــن ضــرورت دارد نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی اصــاح
مــاده  1قانــون کیفیــت اخــذ پروانــه وکالــت را در دســتور کار قــرار داده و زمینــه
اصــاح ســاختار بــازار خدمــات حقوقــی را فراهــم نماینــد .در همین راســتا اســفند
مــاه ســال  1395طرحــی تحــت عنــوان «طــرح جامــع پذیــرش و آمــوزش وکال»
در مجلــس شــورای اســامی اعــام وصــول شــده کــه هــدف آن اصــاح مــاده 1
قانــون کیفیــت اخــذ پروانــه وکالــت اســت.

خبرهای برگزیده قضایی
ظرفیت ورودی به حرفه وکالت نباید ایجاد انحصار کند
کمالیپــور ،عضــو هیئــت رییســه کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس:
ظرفیــت ورود بــه حرفه وکالت یکــی از موضوعــات بســیار جدی اســت که
در قانــون جامــع پذیــرش و آمــوزش وکالــت مطرح شــده  .ظرفیــت ورودی
بــه حرفــه وکالــت نبایــد بــه گونـهای باشــد کــه در آن انحصــار ایجــاد شــود.
منبع :خانه ملت

شیوع کالهبرداری با مبایعهنامههای جعلی
ســرهنگ اکبــری ،معــاون مبــارزه بــا جعــل و کالهبــرداری پلیــس
آ گاهــی ناجــا :خریــد و فــروش ملــک بــا نوشــتن مبایعــه نامههــای
جعلــی امــری شــایع اســت و شــهروندان زیــادی درگیــر ایــن نــوع
کالهبــرداری میشــوند.
منبع :الف

اعتماد و تمایل باالی مردم برای مراجعه به موسسات
داوری
الفــت ،معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه:
طــی زمــان کوتاهــی کــه از تشــکیل موسســات داوری میگــذرد
مــردم و صاحــب نظــران تمایــل زیــادی بــه ایــن امــر و قضاوتهــای
خصوصــی کــه داور آن نیــز توســط خودشــان انتخــاب میشــود نشــان
دادهانــد .عــدم نیــاز بــه مراجعــه بــه محا کــم قضایــی و پیمــودن
مراحــل قانونــی و متعــدد دادرســی در دادگســتری و حفــظ اعتبــار
تجــاری در صــورت بــروز اختالفــات حقوقــی ،از دالیــل اصلــی اعتمــاد
و تمایــل ایــن افــراد در مراجعــه بــه موسســات داوری اســت.
منبع :ایسنا

