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 صفحه 1

 یدادگستر  انیوکال و کارگشا تیصندوق حما لیقانون تشک ۱۰ماده  یینامه اجرا نیی آ

 هییقوه قضا سییر ۲۱/۱۲/۱۳۷۸مصوب

 قانون تشکیل صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستری را اینجا بخوانید 

 .تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکال ارجاع می شود  وکالت  ـ۱ماده 

نیاز به وکیل از طریق رئیس کل دادگستری به کانون وکالی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال   ـ ۲ماده 

 .ن و معرفی وکیل اقدام شودو کارشناسان قوه قضاییه استان مربوط اعالم می شود تا نسبت به تعیی 

وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکالی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکال و   ـ ۳ماده 

  ۱۳۱۶/ ۱۹/۳ کارشناسان قوه قضاییه برای امور حقوقی با رعایت مقررات فصل دوم آیین نامه قانون وکالت مصوب

 .شودبه وکال ارجاع می 

 .ان حق الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری و یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال استمیز  ـ۴ماده 

دستورالعمل نحوه پرداخت، توسط کانون وکالی مرکز و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه   ـ۵ماده 

 تهیه و اجراء خواهد شد 
ً
 .قضاییه مشترکا

ر تعداد جلسات دادرسی بیشتر از دو جلسه بشود برای هر جلسه اضافی مبلغ پانصد  در وکالت تسخیری اگ  ـ۶ماده 

هزار ریال و در صورتی که در یک پرونده وکالت بیش از دو نفر متهم به وکیل ارجاع شود. برای هر متهم از نفر دوم به  

 .شد به وکیل پرداخت خواهد   ۴بعد مبلغ یک میلیون ریال عالوه بر مبلغ مذکور در ماده  

هزینه سفر وکال برای شرکت در جلسات دادگاه در صورتی که محل دادگاه خارج از محل دفتر و اشتغال   ـ۷ماده 

 .وکیل باشد براساس آیین نامه هزینه سفر قضات دادگستری پرداخت می گردد

هی اداره معاضدت و  حق الوکاله و هزینه سفر وکالت تسخیری با گواهی دادگاه و در وکالت معاضدتی با گوا  ـ۸ماده  

 .تأیید کانون وکالی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قضاییه پرداخت خواهد شد

های تسخیری و  الوکاله وکالت اعتبار مورد نیاز حق   %۲۵اداره کل بودجه و تشکیالت قوه قضاییه همه ساله    ـ۹  ماده 

گستری مرکز و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قضاییه  معاضدتی را که توسط کانون وکالی داد 
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 صفحه 2

برآورد و پیشنهاد می گردد در الیحه بودجه منظور تا پس از تصویب براساس موافقتنامه بودجه جاری مصوب و از  

مرکز  گردان در اختیار کانون وکالی دادگستری و طریق ذی حسابی دادگستری به طور مساوی به صورت تنخواه 

مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قضاییه قرار داده و با توجه به اسناد پرداخت شده موجودی را تا حداقل  

 .مذکور تکمیل نماید  ۲۵%

بار با توجه به شاخص تورم تجدیدنظر و تعدیل  الوکاله تعیین شده در این آیین نامه هر سال یک میزان حق  ـ۱۰ماده 

 .خواهد شد

 .االثر می گرددهای قبلی ملغی نامه نامه آیین با تصویب این آیین  ـ ۱۱ماده 

قانون تشکیل صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستری مصوب   ۱۰آیین نامه در اجرای ماده  این  ـ۱۲ماده 

کانون وکالی دادگستری مرکز و اصالحات پیشنهادی مرکز    ۱۵/۱۰/۱۳۸۷  ماده بنا به پیشنهاد مورخ   ۱۲در    ۱۳۵۵

 .ییه رسیدبه تصویب رئیس قوه قضا  ۱۲/۲/۱۳۸۸ مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان در تاریخ

 رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی 
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