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  یدادگسرت انیوکال و اکرگشا تیصندوق محا لیقاونن تشک ۱۰ماده  ییاجرا نامهینیآ

 هییقوه قضا سییر ۲۱/۱۲/۱۳۷۸ مصوب
 .شودیدفاع از متهم به وکال ارجاع م یبرا یفر یاست که از طرف دادگاه در امور ک یوکالت یر یوکالت تسخ ـ۱ ماده

وکال و کارشناسان  ،یمرکز امور مشاوران حقوق ای یدادگستر  یبه کانون وکال یکل دادگستر  سیرئ قیاز طر  لیبه وک ازین ـ۲ ماده
 .اقدام شود لیوک یو معرف نییشود تا نسبت به تعیاستان مربوط اعالم م هییقوه قضا

، وکال و کارشناسان قوه یمرکز امور مشاوران حقوق ای یدادگستر  یاست که از طرف کانون وکال یوکالت یوکالت معاضدت ـ۳ ماده
 .شودیبه وکال ارجاع م ۱۹/۳/۱۳۱۶نامه قانون وکالت مصوب  نییمقررات فصل دوم آ تیبا رعا یامور حقوق یبرا هییقضا

 .است الیر  ونیلیمبلغ دو م یمعاضدت ایو  یر یهر مورد وکالت تسخ یحق الوکاله قابل پرداخت برا زانیم ـ۴ ماده

مشترکًا  هییوکال و کارشناسان قوه قضا ،یمرکز و مرکز امور مشاوران حقوق یدستورالعمل نحوه پرداخت، توسط کانون وکال ـ۵ ماده
 .و اجراء خواهد شد هیته

و در  الیار ر مبلغ پانصد هز یهر جلسه اضاف یاز دو جلسه بشود برا شتریب یاگر تعداد جلسات دادرس یر یدر وکالت تسخ -۶ ماده
 الیر  ونیلیم کیهر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ  یارجاع شود. برا لیاز دو نفر متهم به وک شیپرونده وکالت ب کیکه در  یصورت

 .پرداخت خواهد شد لیبه وک ۴ دهعالوه بر مبلغ مذکور در ما

باشد  لیکه محل دادگاه خارج از محل دفتر و اشتغال وک یشرکت در جلسات دادگاه در صورت یسفر وکال برا نهیهز  ـ۷ ماده
 .گردد یپرداخت م یسفر قضات دادگستر  نهینامه هز  نییبراساس آ

کانون  دییاداره معاضدت و تأ یبا گواه یدادگاه و در وکالت معاضدت یبا گواه یر یسفر وکالت تسخ نهیحق الوکاله و هز  ـ۸ ماده
 .پرداخت خواهد شد هییوکال و کارشناسان قوه قضا ،یوران حقوقمرکز امور مشا ای یدادگستر  یوکال

را  یو معاضدت یر یتسخ یهاالوکاله وکالتحق ازیاعتبار مورد ن ٪۲۵همه ساله  هییقوه قضا التیاداره کل بودجه و تشک ـ۹ ماده
گردد  یم شنهادیبرآورد و پ هییوکال و کارشناسان قوه قضا ،یمرکز و مرکز امور مشاوران حقوق یدادگستر  یکه توسط کانون وکال

 یبه طور مساو  یدادگستر  یحساب یذ  قیمصوب و از طر  یبراساس موافقتنامه بودجه جار  بیتصو ازبودجه منظور تا پس  حهیدر ل 
قرار داده و با  هییقوه قضاوکال و کارشناسان  ،یو مرکز مشاوران حقوق یدادگستر  یکانون وکال اریگردان در اختخواهبه صورت تن

 .دینما لیکممذکور ت ٪۲۵را تا حداقل  یتوجه به اسناد پرداخت شده موجود

 .خواهدشد لیو تعد دنظریبا توجه به شاخص تورم تجد بارکینامه هر سال  نییآ نیشده در ا نییالوکاله تعحق زانیم ـ۱۰ ماده

 .گردد یم الثریملغ یقبل یهانامهنییآ نامهنییآ نیا بیبا تصو ـ۱۱ ماده
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ماده  ۱۲در  ۱۳۵۵مصوب  یدادگستر  انیوکال و کارگشا تیصندوق حما لیقانون تشک ۱۰ماده  ینامه در اجرا نییآ نیا ـ۱۲ ماده
وکال و  ،یمرکز مشاوران حقوق یشنهادیمرکز و اصالحات پ یدادگستر  یکانون وکال ۱۵/۱۰/۱۳۸۷مورخ  شنهادیبنا به پ

 .دیرس هییقوه قضا سیرئ بیبه تصو ۱۲/۲/۱۳۸۸ خیر کارشناسان در تا

 یشاهرود یهاشم دمحمودیـ س هیقوه قضائ سیرئ

 

 

 

 

 

 

 

  → کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام کانال در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام خبررسان در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار اینستاگرام صفحه پیگیری و عضویت برای← 

 → شوید عضو اختبار ایمیلی خبرنامه در مطالب، ترین تازه دریافت برای← 
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