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پروانه وکالت در تور انحصارگرایان
وکالت یکی از خدمات پراهمیت برای اجرای عدالت قضایی در یک کشور به حساب میآید .وکیل با نظارت بر اجرای دقیق
قانون و احکام صادره از سوی قضات دادگاهها میتواند تخلفات و سایر اعمال خالف قانون را تا حد ممکن کاهش دهد .عالوه
بر این ،وکال میتوانند با ابزار قانون ،مشکالت حقوقی و قضایی بخشهای گوناگون یک کشور را شناسایی و حل کنند .یک
کشور زمانی از داشتن چنین خدماتی محروم میشود که تعداد وکال در آن ،تامینکننده نیازهای جامعه نباشد .ایران یکی از
کشورهایی است که به دلیل وجود شرایط انحصاری نمیتواند از دستاوردهای خدمات وکالت استفاده کند.
■■بازار وکالت در ایران انحصاری است

ش��رایط انحصار یا  Monopolyشرایطی است که در آن
تنها یک یا  2عرضهکننده محدود وجود دارد .مهمترین نکتهای
که باید درباره بازار انحصاری در این یادداشت بدان اشاره کرد،
این نکته است که در بازارهای انحصاری برای عموم محصوالت
و خدم��ات ،با افزایش عرضه ،قیمت کاهش پیدا میکند و این
درحالی است که عرضه کننده ،همیشه باید مراقب باشد صرفاً
افزایش عرضه ،به معنای س��ود بیشتر نیست .پروانه وکالت در
ایران تنها  2عرضهکننده دارد؛ کانون وکالی دادگستری و مرکز
وکالی قوهقضائیه که اختیار صدور پروانه وکالت در ایران را به عهده
دارند .مرکز وکالی قوهقضائیه ،از ابتدای دهه  90تاکنون تنها  3بار
آزمون وکالت برگزار کرده است .کانون وکالی دادگستری نیز از
مجموع  479هزار و  827نفر از متقاضیان دریافت پروانه وکالت
در دهه مذکور ،تنها  19670نفر را پذیرفته است .این وضعیت
مبین انحصاری بودن شرایط بازار خدمات حقوقی کشور است.
بازار نیز به معناى اوليه خود ،محلیاست که در آن خريداران
و فروشندگان براى مبادله کاال و خدمات دور هم جمع مىشوند.
يک بازار شامل تمام خريداران و فروشندگان یک کاال يا خدمت
است .زمانی که از وکالت و مشکالت امروز آن صحبت میکنیم،
در واقع از بازار خدمات حقوقی صحبت میکنیم.
با ش��رایطی که تا اینجا به تصویر کش��یده ش��د ،میتوان
ب��ازار خدمات حقوقی در ای��ران را بازاری انحصاری نامید .یکی
از پیامده��ای ب��ازار انحص��اری ،تنظیم عرضه کاال به وس��یله
عرضهکننده برای قرار گرفتن شاخص قیمت در باالترین سطح
ممکن است .حداکثری بودن قیمت یک کاال به این معناست که
دریافتکنندگان کاالها و خدمات باید بیشترین هزینه ممکن
را بپردازند .با در نظر گرفتن این نکته که دریافتکنندگان این
خدمات عمدتا مردم و تولیدکنندگان بخش خصوصی -بهعنوان

دارندگان سهم حدود  50درصدی از کل تولیدکنندگان کشور-
هستند .باید به این نکته توجه کرد که حقالوکالههای سنگین
وکال چه پیامدهای مخربی برای کشور خواهد داشت.

■■انحصارگرایی دست مردم را از وکیل کوتاه کرد

بیش��تر مردم تس��لط چندانی بر قوانین حقوقی ندارند .این
موضوع سبب میشود ،مردم برای نوشتن دادنامه ،دفاعیه ،توضیح
علت تشکیل پرونده و مواردی از این دست ،نیاز به کمک افرادی
داشته باشند که دارای تسلط حقوقی کافی باشند .این موضوع
وجوب حضور وکیل در دادگاهها را تا حدی تبیین خواهد کرد.
با تمام این احوال ،بنا بر اظهارات مرتضی ش��هبازینیا ،رئیس
کانونهای وکالی دادگس��تری ایران ،تنه��ا  10درصد مردم از
خدمات وکالت بهرهمند هستند.

توگو با «وطن امروز»:
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گف 

■■وکالی نجومیبگیر ،رفاه را از مردم سلب کردهاند

نوروزی در ادامه به حقالوکالههای نجومی وکال اش��اره و
تصری��ح کرد« :هدف ما از ابتدا این بوده اس��ت که از قیمت
مشاور حقوقی و وکیل در ایران کاسته شود .یعنی باید قیمت
وکیل به اندازه توان ملت ایران و حقالوکاله آن به اندازه دارایی
ملت ایران باشد .اینکه برای یک ترک نفقه  10میلیون پول

محمدهادی علیمردانی
کارشناس حقوقی

حضور وکیل در دادگاهها الزمه دادرس��ی عادالنه است.
بهرغم بعضی اظهارنظرهای غیرکارشناس��ی ،حضور وکیل
در تم��ام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ،بهبود فرآیندهای
دادرس��ی را به دنبال خواهد داشت .ناآشنایی اغلب مردم به
قوانین ،به وضوح اهمیت حضور وکیل برای کمک به مردم
برای دسترسی به حقوق قانونیشان را مشخص میکند .با تمام
این احوال کمبود تعداد وکال سبب افزایش نرخ حقالوکاله و
در نتیجه کاهش دسترسی مردم به وکیل شده است .این تا
جایی پیش رفته است که به گفته مرتضی شهبازینیا ،رئیس
اتحادیه سراسری کانون وکال ،تنها ۱۰درصد پروندهها با حضور
وکیل به دادگاه میرود.
■■چرا ایران هنوز با معضل کمبود وکیل روبهرو است؟

تعیین ظرفیت پذیرش آزمونهای وکالت ،سالهاس��ت
چالش جامعه حقوقی کش��ور به حس��اب میآید .از یکسو
وکال ادع��ا میکنن��د تعداد وکالی موجود در کش��ور کافی
اس��ت و از س��وی دیگر حقوقخواندههای بیکار این ادعا را
برای فرار از جذب وکیل میدانند .حقوقخواندهها معتقدند
مراجع صدور پروانه وکالت ،برای جلوگیری از افزایش تعداد
وکیل ،ظرفیتهای اندکی را برای پذیرش در آزمون وکالت
قرار میدهند .حال آنکه گفته میشود این موضوع ناشی از
تعارض منافع وکالست ،زیرا افزایش تعداد وکیل به معنای
رقابتی شدن بازار خدمات حقوقی و در نتیجه کاهش درآمد
وکالست .ایجاد شرایط رقابتی در یک بازار به این معناست
که ارائهدهندگان خدمت ،برای به دست گرفتن بازار ،مجبور
به افزایش کیفیت خدمت و کاهش هزینه آن هستند.
پیشتر وکال و قضاتی که خود میتوانس��تند بدون
ش��رکت در آزم��ون پروانه وکال��ت دریافت کنند ،در
جایگاه تعیین ظرفیت آزم��ون قرار میگرفتند .این
موضوعباعثکاهشحداکثری ظرفیتپذیرش
در آزم��ون وکالت ش��ده بود .تعیین
صالحی��ت علمی اما

■■حقالوکالههای نجومی بالی جان تولیدکنندگان

آسیبهای وجود حقالوکالههای نجومی تنها گریبانگیر مردم
نش��ده است .همانطور که گفته ش��د به گزارش اتاق بازرگانی
ایران ،چیزی حدود  50درصد از اقتصاد ایران در اختیار بخش
خصوصی قرار دارد .متاسفانه بخش خصوصی در ایران ملزم به
استفاده از وکیل برای پیگیری مشکالت خود در دادگاههاست.
ماده  32آییندادرسی مدنی ،اجازه استفاده از نماینده حقوقی را
به بخشهای دولتی ،وزارتخانهها و بنگاههای دولتی داده است
اما این قانون درباره بنگاههای خصوصی مصداق پیدا نمیکند.
پرداخت حقالوکالههای نجومی برخی وکال و اجبار بنگاههای
اقتصادی به استفاده از وکیل باعث شد جمعی از فعاالن تولیدی و
اقتصادی بخش خصوصی در تاریخ  31تیر سال  ،98طی نامهای
به رهبر حکیم انقالب ،خواستار حذف وکالت اجباری و تکمیل
ماده  32آییندادرسی مدنی شوند .آنان اضافه شدن بنگاههای
خصوصی به ماده مذکور را باعث کاهش هزینههای تولید خوانده
بودند .پیش از این نیز جمعی از تولیدکنندگان در تاریخ یکشنبه
 23تیر طی نام ه دیگری به آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی و دکتر
علی الریجانی ،ریاس��ت قوایقضائیه و مقننه ،خواستار اصالح
این قانون شده بودند .الزم به ذکر است هیچکدام از رؤسای قوا
تاکنون پاسخی به تولیدکنندگان ندادهاند .انجمن دارندگان نشان
استاندارد ایران و مجمع کارآفرینان کشور از جمل ه امضاکنندگان
این نامه بودند.
ادام��ه روند انحصار در بازار خدمات حقوقی ایران میتواند
آس��یبهای جدی به فرآیند دادرس��ی در کشور وارد کند .از
یکس��و مردم مجبورند بدون حضور وکیل و با توان حداقلی
برای دفاع از خود در دادگاهها حاضر ش��وند ،از س��وی دیگر
تولیدکنندگان بخش خصوصی ،به طور مداوم از سنگینی بار
حقالوکالهها بر تولید کشور صحبت میکنند .تمام معضالت به
وجود آمده در این حوزه ،میتوانست به دستاوردهایی برای کشور
تبدیل شود و حقوق مردم و بنگاههای خصوصی را بدرستی
احقاق کند .انحصار وکالت این روزها یکی از مشکالت اصلی
در ایران به حساب میآید.

توگو با «وطن امروز»:
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گف 

 240هزار وکیل در کشور کم داریم

تعرفههای وکالت و مش��اوره ،دسترسی مردم به خدمات
قضایی و حقوقی را تا حدی کاهش داده اس��ت که تنها 10
درصد مردم از خدمات وکال استفاده میکنند.
حسن نوروزی ،سخنگوی کمیس��یون قضایی و حقوقی
مجلس با بیان این نکته که وضعیت انحصاری حوزه وکالت اجازه
افزایش تعداد وکال را نداده است ،گفت« :ما  700تا  800هزار
دانشجوی حقوقی فارغالتحصیل داریم که اینها بیکار هستند .از
آن طرف کشور به  300هزار وکیل و کارشناس امور حقوقی نیز
نیاز دارد اما بیش از  60هزار وکیل بیشتر نداریم .آنهایی که کار
میکنند  5هزار نفر هستند اما سایر حقوقخواندهها بیکارند».

علت چنین پدیدهای را باید در هزینه دسترسی مردم به وکیل
جستوجو کرد .غالمحسین اسماعیلی ،سخنگوی دستگاه قضا
درباره این مس��أله میگوید« :ما در موضوعات مختلف از زبان
مردم میشنویم که در فالن پرونده  ۳۰۰ ،۲۰۰ ،۱۰۰میلیون یا
یک میلیارد کمتر و بیشتر از آنها حقالوکاله مطالبه شده است».
همچنی��ن س��خنگوی پیش��ین قوهقضائیه ،غالمحس��ین
محسنیاژهای ،با اشاره به برخی فعالیتهای غیر قانونی عدهای
که خود را وکیل معرفی کرده بودند ،گفت« :اخیرا وکیلی دستگیر
ش��ده است که این فرد با حضور در یکی از دستگاههای دولتی
قراردادی با آنها به امضا رسانده که  ۳۲میلیارد تومان ارزش داشته
که مشخص نیست مبنای چنین رقمی چه بوده است و این فرد
به ازای هر ساعت به چه اندازه و بر اساس چه مبنایی حقالزحمه
درخواست کرده است».
اگر میان مردم نیز به جس��توجو بپردازید ،حقالوکالههای
سنگین بسیاری را میتوانید مشاهده کنید که مردم را از استفاده
از خدمات وکال منصرف میکند .جای خالی وکیل در بیش از 90
درصد دادگاههای کشور ،آسیبهای بسیاری نظیر اطالهدادرسی،
تضییع حقوق عامه و ...را به دنبال داشته است .ناتوانی مردم در
دفاع از خودشان در دادگاه ،سبب فاصله گرفتن کشور از اجرای

عدال��ت قضایی ،به عنوان ی��ک ارزش بنیادین خواهد بود .تنها
مسیر موجود برای حل این مشکل ،رفع انحصار از آزمون وکالت
و افزایش تعداد وکالست.

میگیرند ،معنا ندارد .اینکه برای یک مشاوره در امور شهرداری
 100میلیون میگیرند معنا ندارد».
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد:
«وکال باید در فرودگاهها تابلو بزنند ،مث ً
ال اگر هواپیمایی یک
ساعت یا  2ساعت تأخیر داشت ،بالفاصله اعالم وکالت کنند.
آنجا به قاضی فرودگاه شکایت کنند و آن شرکت هواپیمایی
را ب��رای تاخیر در پرواز و ارائه خدمات ضعیف محکوم کنند،
زیرا در اینجا وقت مردم از بین رفته است .همچنین وکال باید
در شهرداریها برای تبلیغ مشاور حقوقی تابلو بزنند .در همه
جا باید قیمت مشاور و وکیل پایین بیاید .باید برای همه مردم
رفاه ایجاد شود».

برحق داشتن وکیل تاکید کرده است .باید وکیل هم به اندازه
استطاعتمان تولید کنیم .امروز کشور نیاز دارد به جای بیش از
 60هزار وکیل 300 ،هزار وکیل و مشاور قضایی داشته باشد».

■■ممانعت از پذیرش وکیل ،نقض قانون است

نماینده ملت در مجلس انحص��ار پذیرش وکیل را امری
خالف قانون دانسته و گفت« :در آیین دادرسیهای کیفری
مدنی ،حق داشتن وکیل و کمک وکیل در محکمهها مطرح
بوده و قانونی شناخته شده است .عالوه بر این قانون اساسی نیز

منافعتعیینحدنصابعلمیبرایآزمونوکالت

علم به جای ظرفیت!

جهتگیریهای بسیاری را نیز به همراه داشته است.
بسیاری از اعضای کانونهای وکال ،تعیین صالحیت علمی
ی است که به
را به ضرر جامعه وکال دانس��تهاند .این در حال 
عقیده کارشناسان ،افزایش تعداد وکال ،مزایایی نظیر :احیای
حقوق عامه ،رفع اطاله دادرسی ،رونق بازار خدمات حقوقی،
بهبود ش��اخص اجرای قراردادها و افزایش استفاده از وکیل
ب��ا کاهش نرخ حقالوکالهه��ا را برای مردم و جامعه وکال به
همراه خواهد داشت.

افزای��ش تعداد وکال میتواند پایانی بر مش��کالت اقش��ار
کمتربرخوردار جامعه باشد .در صورتی که بازار خدمات حقوقی
وضعیتی رقابتی داش��ته باش��د ،وکال برای شناخته شدن و
بهاصطالح کسب برند یا کسب درآمد از کوچکترین فرصتهای
شغلی ،خود به دنبال پیگیری پرونده افرادی میروند که شاید
از پرداخت حقالوکالههای آنچنانی عاجز باشند .به این ترتیب
افزایش تعداد وکال میتواند به احیای حقوق مردم منجر شود.
این خاصیت بازارهای رقابتی در دنیاست.

متاسفانه بیش از 90درصد مردم نمیتوانند حقالوکالههای
نجومی را پرداخت کرده و از خدمات وکال استفادهکنند .از
سوی دیگر همهروزه مش��کالت متعددی گریبانگیر اقشار
مختلف جامعه میش��ود .کارگران ،معلمان ،کامیونداران،
کشاورزان و بسیاری دیگر از اقشار جامعه ،هر کدام به علتی
دچار درگیریهای گوناگون قضایی و حقوقی میشوند .کمبود
وکیل در کشور ،باعث افزایش درآمد معدود وکالی موجود
در کشور شده است .از همین رو اقشار کمدرآمد نمیتوانند
وکیل بگیرند .غالمحسین اسماعیلی ،سخنگوی قوهقضائیه در
همینباره میگوید« :برخی وکال حق الوکاله  ۱۰۰میلیون تا
یک میلیاردی میگیرند» .این موضوع در بسیاری موارد موجب
پایمال شدن حقوق اقشار نامبرده شده است.

دیگر موضوعی که در کنار احیای حقوق از دس��ت رفته
مردم باید بدان توجه کرد ،سنگینی حجم پروندههای موجود
در دستگاه قضایی کشور است .حدود  17میلیون پرونده در
دس��تگاه قضایی ایران وجود دارد .بررسی این تعداد پرونده
برای قوهقضائیه تا حدی دشوار است که اطال ه دادرسی یکی از
معضالت بزرگ دستگاه قضا به شمار میآید .یکی از علل بروز
این معضل ،بررسیهای مجدد یک پرونده به دلیل نارضایتی
از نتیجه پرونده و انتقال نادرست خواسته از سوی شاکی به
قاضی است .به این معنا که خواسته فرد پس از اعالم نتیجه
نهایی پرونده تامین نشده و با درخواست یکی از طرفین دعوی
پرونده وارد چرخه تجدیدنظر میشود.
در همینباره یحیی کمالیپور ،نایبرئیس کمیس��یون
قضای��ی و حقوقی مجلس میگوید« :علت اساس��ی میزان
بس��یار باالی ورودی پروندهها به دستگاه قضایی این است
که پروندههای مطرحش��ده در محاکم دادگستری به اتمام
دعوا منجر نمیشود ،یعنی قضات تصمیماتی اتخاذ میکنند
ک��ه این تصمیمات تأثیر قابل قبول��ی در حلوفصل نهایی
موضوع ندارد .همچنین بارها مشاهده شده غالب افرادی که
به دادگستریها مراجعه میکنند ،افراد و پروندههای تکراری
و با عناوین مختلف هستند».
افزایش تعداد وکال و در نتیجه افزایش تعداد پروندههایی
ک��ه با وکیل به دادگاه میروند ،میتواند میزان درخواس��ت
تجدیدنظرخواهی را کم کرده و خواس��ت طرفین پرونده را
بدرستی به قضات منتقل کند؛  2دستاوردی که هر دو منجر

■■احیای حقوق مردم عادی ،در انتظار افزایش تعداد وکال

■■تحرک بدنه دستگاه قضا با افزایش تعداد وکیل

بخش خصوصی باید بتواند نماینده حقوقی معرفی کند

به گفته نماینده مجلس ،نرخ حقالوکالهها ،اس��تفاده از
خدمات وکالت را برای تولیدکنندگان بخش��ی خصوصی
دشوار کرده است.
یحییکمالیپور،عضوکمیسیونقضاییوحقوقیمجلس
ش��ورای اسالمی در گفتوگو با خبرنگار «وطن امروز» به
آس��یبهای اجبار بخش خصوصی به استفاده از وکیل در
دادگاه اش��اره کرد و گفت« :آنچ��ه تاکنون قانون در حوزه
نمایندگی حقوقی در دادگاهها پیشبینی کرده ،ش��رایط،
مق��ررات و جایگاه نماینده حقوقی در چارت س��ازمانی و
تشکیالتی ادارات و وزارتخانههای دولتی است .در شرکتهای
خصوصی متأسفانه امکان حضور نماینده حقوقی به جای
وکیل پیشبینی نشده است».
نماینده حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد با اش��اره به
لزوم اصالح و تکمیل ماده  32آیین دادرسی مدنی تصریح
کرد« :اگر ماد ه قانونی باعث منعی ،ممانعتی یا مزاحمتی
برای مجموعهای بشود ،راه صحیح آن است که مجموعه

به کاهش اطال ه دادرسی در قوهقضائیه خواهد شد.

■■وکالی بیشتر ،پروندههای کمتر

یکی دیگر از راههای کاهش اطال ه دادرسی ،پایین آوردن
حجم پروندههای ورودی به سیس��تم قضایی کش��ور است.
دسترسی به این مهم از مسیر احیای بازار خدمات حقوقی
امکانپذیر اس��ت .در حال حاضر ب��ازار خدمات حقوقی در
ایران منحصر در خدمات حوزه قضاییاس��ت .ارائه خدمات
غیرقضایی میتواند از تش��کیل درصد باالیی از پروندههای
قضایی جلوگیری کند اما متاسفانه وکال با وجود مکفی بودن
درآمد حاصل از بررسی پروندههای قضایی تمایلی به ارائه این
خدمات ندارند .این در حالی است که خدمات قضایی در دنیا
تنها  31درصد از کل خدمات را به خود اختصاص داده است.
 69درصد این خدمات را خدمات غیر قضایی تشکیل میدهد.
خدم��ات غیرقضایی ش��امل خدمات��ی مانن��د :داوری،
میانجیگری ،بیمه خدمات حقوقی و ...و بسیاری خدمات دیگر
است .متاسفانه چنین خدماتی تاکنون در کشور ما بدرستی
کلید نخورده است .افزایش تعداد وکال ،این قشر را به سوی
باز کردن مسیرهای جدیدی برای کسب درآمد سوق خواهد
داد .یکی از این مسیرها میتواند احیای بازار خدمات حقوقی
ب��ا رواج ارائه خدمات غیرقضایی باش��د .در صورتی که ارائه
خدمات حقوقی در ایران گسترش پیدا کند ،بسیاری از مردم
میتوانند به جای تش��کیل پرونده در دادسرا ،به وکالیی که
خدمات غیرقضایی را ارائه میدهند مراجعه کنند.
مرکز وکالی قوهقضائیه و کانون وکالی دادگستری 2نهادی
هستند که با برگزاری آزمون وکالت ،وکیل تربیت کرده و پروانه
وکالت میدهند .مرکز وکالی قوهقضائیه با قراردادن صالحیت
علمی برای آزمون وکالت خود ،گام بلندی در راستای احیای
حقوق عامه ،رفع اطالهدادرس��ی ،کاهش پروندههای ورودی
به دستگاهقضا و احیای بازار خدمات حقوقی برداشته است.
دستیابی به این فواید برای کشور ،زمانی سرعت خواهد گرفت
که کانون وکالی دادگستری نیز زین پس آزمون وکالت خود
را با معیارهای علمی برگزار کند و نه صرفا قرار دادن ظرفیت
حداقل��ی برای آزمون وکال��ت که نتیجه آن کمبود وکیل و
ضعف خدمات حقوقی در کشور است .تمام نهادهای حقوقی
در کشور وظیفه دارند در حد توان برای رسیدن به دادرسی
عادالنه تالش کنند و  2نهاد متولی آزمون وکالت نیز بدون
شک از این قاعده مستثنا نیستند.

مورد نظر در قالب طرح یا الیحه ،تقاضای اصالح آن ماده
را بکند و از ناحی ه مجلس به کمیس��یون تخصصی ارجاع
شود .سپس طرح یا الیحه مد نظر باید با نظر کارشناسان
به بحث گذاشته شود و در نهایت اگر نیاز به اصالح دارد،
فرآیند اصالح آن انجام شود .هیچ منع قانونیای برای این
کار دیگر وجود ندارد .در شرایط فعلی که تولیدکنندگان
بخش خصوصی بارها بر لزوم اصالح قانون اشاره کردهاند،
این فرآیند باید بزودی اصالح شود».
کمالیپور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اصالح
و تکمیل ماده  32آیین دادرس��ی مدنی ،مشمول اشارات
رهب��ر انقالب مبنی بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان
میشود یا خیر ،پاسخ مثبت داده و اضافه کرد« :هر چیزی
که نظر رهبر معظم انقالب باشد قطعا مطاع است و الزم
االجرا .مطمئنا ایشان در هر حوزهای نظر بدهند ،آن نظر
دیگر فصلالخطاب است و ما هم به همان مسیری میرویم
که نظر ایشان باشد».

ایران جزو کشورهای دارای
کمترین وکیل دادگستری
ایران با داشتن  ۷۶وکیل به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر و  ۴۱وکیل
به ازای هر  ۱۰هزار پرونده ،جزو کشورهای دارای کمترین
وکیل دادگس�تری اس�ت ،این در حالی است که میانگین
جهان�ی به ترتیب  ۲۴۰و  ۱۹۵وکیل اس�ت .در حال حاضر
 60هزار و  996وکیل دادگستری در ایران مشغول فعالیت
هستند در حالی که جمعیت کشورمان بیش از  80میلیون
نفر است و نزدیک به  17میلیون پرونده قضایی در کشور
وجود دارد .به گواه بسیاری از کارشناسان ،این تعداد وکیل،
بسیار کمتر از نیاز کشور است.

