Adli yardım başvurularınız
için barolara bağlı adli yardım
şubelerini arayabilirsiniz.
İstanbul Barosu Adli Yardım Merkezi Merkez Büro
İstiklal Cd. Orhan Adli Apaydın Sk.
Baro han. Kat: 3/304 Beyoğlu
(0212) 251 90 40 (dahili 131–132–
133–134– 35–136–137–138)
(0212) 245 83 67

ميﻜﻨﻜﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻔﺮوع اﳌﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺗﺤﺎد اﳌﺤﺎﻣﻴني ﻣﻦ
.اﺟﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎﺗﻜﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
Çağlayan Kadın Hakları Merkezi Şiddeti
Önleme Bürosu (Adli Yardıma bağlı)
Çağlayan Adalet Sarayı Çağlayan
(0212) 240 04 11
(0212) 240 04 12

Kartal (Anadolu Yakası) Şubesi
Maltepe Bld. Türkan Saylan Kültür Merkezi
Gülsuyu Mh. Nar Sk. Kat:4 E-5 Yanyol Üzeri Maltepe
(0216) 352 53 92 - (0216) 352 53 95
Faks: (0216) 352 53 90

Hayata Destek Noktalarımız
İL / اﳌﺪﻳﻨﺔ
ADRES / اﻟﻌﻨﻮان

Emek Mh. Barış Blv. Güney Sanayi Evleri No: 49 Seyhan
ADANA / أﺿﻨﺔ
BATMAN / ﺑﺎﻃامن
Ziya Gökalp Mh. 80. Yıl Cd. Çağrı Apt. Altı No: 8
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮ5 Nisan Mah. 813 Sk. Öz Dicle Sitesi No:1 Bağlar
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮHuzurevleri Mh. 47. Sk. Yolkent Koop. 10. Blok
Zemin Kat Kayapınar
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
Pirireis Mh. 146. Sk. No:94 İskenderun
Narlıca Mh. Atatürk Cd. 95. Sk. Levent Apt. No: 3/1 Antakya
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
İSTANBUL /  اﺳﻄﻨﺒﻮلHalkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd. 216.Çıkmaz Sk.
1.Etap Klima Konutları No:18G Küçükçekmece
MARDİN / ﻣﺎردﻳﻦ
Cumhuriyet Mh. 803. Sk. Başak Apt. No:18/B Kızıltepe
MERSİN / ﻣﺮﺳني
Mesudiye Mh. 5122 Sk. Dış kapı No:5/A Akdeniz
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔFatih Sultan Mh. Abdullah Gül Bulvarı Akçakale
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleymaniye Mh. Süleymaniye Cd. No:201/D Haliliye
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleyman Demirel Mh. Adnan Menderes Cd.
No:53/C Harran

Hayata Destek Evlerimiz
İL / اﳌﺪﻳﻨﺔ
ADRES / اﻟﻌﻨﻮان

DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮHuzurevleri Mh. 53. Sk. Surkent Dubleks No:11
Kayapınar
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
Narlıca Mh. Atatürk Cd. 95. Sk. Levent Apt. No: 3/1 Antakya
İSTANBUL /  اﺳﻄﻨﺒﻮلHalkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd. 216.Çıkmaz Sk.
1.Etap Klima Konutları No:18G Küçükçekmece
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔDevteyşti Mh. Süleymaniye Cd. No:166 Haliliye
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔKışla Mh. Emiroğlu Cd. No:23 Viranşehir

Adli Yardım

اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻣﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة

TELEFON /رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
0322 432 77 61
0488 213 11 21
0538 733 92 05
0412 237 64 79
0549 770 70 46
0326 614 85 38
0326 221 63 76
0212 697 54 35
0549 818 55 17
0482 312 41 49
0324 336 35 31
0549 814 78 11
0538 733 87 61
0549 769 70 62

Gerekli
Belgeler

İSTANBUL HAYATA DESTEK NOKTASI

ﻧﻘﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل

Halkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd.
216.Çıkmaz Sk. 1. Etap Klima Konutları
No: 18G Küçükçekmece
+90 212 697 54 35 | +90 549 818 55 17

TELEFON /رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
0549 832 74 94

0414 351 18 82
0549 821 95 21

Başvuru

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ

MÜLTECİLER İÇİN
ADLİ YARDIMA ERİŞİM

ﺑﻴﻮت دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة
0326 221 63 76
0212 697 54 35
0549 818 55 17

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

www.hayatadestek.org
/HayataDestek

/Support2Life

/HayataDestek

/Support2Life

Adli yardım; adil yargılanma ilkesinin
bir gereği, mali gücü yetersiz olan
kişilerin dava açma hakkından yoksun
kalmamasını sağlamak üzere sunulan
bir hizmettir. Geçici koruma ve
uluslararası koruma altındaki kişiler de
adli yardım hizmetlerinden
yararlanabilme hakkına sahiptir.

ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻼﺟﺌني
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
إن أﺣﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺒﺪأ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ
ﺿامن ﻋﺪم ﺣﺮﻣﺎن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ميﺘﻠﻜﻮن
.اﻟﻘﺪرة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ رﻓﻊ دﻋﻮى
ﻳﺤﻖ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌني ﻟﻠﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
واﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت
.اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

Adli yardım
nedir?
Avukatlık ücretini, dava ve takip
masraflarını ödeme gücünden yoksun
olan kişiler, kendilerine karşı açılmış
veya açacakları davalar için destek
talep etme hakkına sahiptir. Bu kişilere
barolar tarafından sunulan hizmetlere
adli yardım adı verilir. Kişiler ayrıca, icra
takiplerinde haklı oldukları yolunda
kanaat uyandırmak kaydıyla, kendilerine
ücretsiz avukat görevlendirilmesini
isteyebilir ve adli yardım hizmetlerinden
bu alanda da yararlanabilirler.

Hangi konularda
adli yardım
desteğine
başvurulabilir?
Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte
şu tür hukuki talepler için adli yardım
hizmetine başvurulabilir:
- Boşanma
- Nafaka
- Velayet
- İşe İade
- Nüfus
- İdari Yargı
- Sigortalılık Hizmet Tespit vs.

ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؟
ميﺘﻠﻚ اﻻﺷﺨﺎص ﻏري اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ دﻓﻊ اﳌﺼﺎرﻳﻒ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﺟﻮر اﳌﺤﺎﻣﺎة اﻟﺤﻖ ﰲ ﻃﻠﺐ
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﺮﻓﻌﻬﺎ
 ﺳﻴﺘﻢ اﻋﻄﺎء اﺳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة.او اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣني
ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ اﻷﺷﺨﺎص أﻳﻀً ﺎ ﺗﻌﻴني.ﻟﻬﺆﻻء اﻻﺷﺨﺎص
ﻣﺤﺎمٍ ﻣﺠﺎين واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ
 ﴍﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﱪر أﻧﻬﻢ، ﻫﺬا اﳌﺠﺎل
.ﻋﲆ ﺣﻖ ﰲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ

ﰲ أي اﳌﻮاﺿﻴﻊ ميﻜﻦ
اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ
اﺟﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؟
ميﻜﻦ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
 و ﻣﻦ أﺟﻞ أﻧﻮاع ﻗﻀﺎﻳﺎ, اﻟﺤﺎﻻت اﳌﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه
.ًأﺧﺮى أﻳﻀﺎ
 اﻟﻄﻼق اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﻮدة اﱃ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻻداري. ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣني وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ-

Başvuru
nasıl yapılır?
Adli yardım istemi, adli yardım
hizmetinin verileceği ildeki baroya bağlı
adli yardım bürosuna yapılır.
Başvurularda, adli yardım başvuru formu
doldurulur ve destek talep eden kişiye
dair gerekli bilgi ve belgeler istenir.

Başvuruda
gerekli belgeler
nelerdir?
Adli yardım bürolarına başvuru sırasında
temel olarak aşağıdaki belgeler
istenmekle birlikte bunlar dışında belge
ve bilgi de getirilmesi talep edilebilir. Adli
yardım talebi yapmak için adli yardım
bürolarına başvurulduğu sırada bu
belgelerle beraber gidilmesi başvuru
sürecini hızlandıracaktır:
- Muhtardan alınacak fakirlik
belgesi

- Muhtardan alınacak
ikametgâh belgesi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi
Adli yardım bürosu, talebin haklılığı
konusunda araştırma yapar ve
başvuruya dair nihai kararı verir.

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ؟
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣﻴني ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
. ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ
ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﻮل
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة وﻣﻠﺊ اﺳﺘامرة
.ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ؟
, ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻃﻠﺐ وﺛﺎﺋﻖ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﳌﻜﺎﺗﺐ
 ﺳﻴﺘﻢ ﺗﴪﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ.اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺣﺎل ارﻓﺎق اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
.اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

 وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦاﳌﺨﺘﺎر
 وﺛﻴﻘﺔ اﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦاﳌﺨﺘﺎر
 ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺳﻴﻘﻮم ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ دراﺳﺔ و
ﺑﺤﺚ اﻟﻄﻠﺐ و اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎيئ ﺑﺨﺼﻮص
.اﻟﻄﻠﺐ

● Adli yardım isteminin kabulü
halinde; başvuru sahibinden işin
sonunda maddi bir yarar elde
ediliyorsa avukata ödenen para
ve maddi yararın %5’ini baroya
ödemesi beklenir.
● Adli yardım isteminin haksız
olduğunun sonradan anlaşılması
halinde; görevlendirilen avukata
ödenen ücretin iki katı ve
yapılmış masrafları yasal faizleri
ile geri ödeyeceğine dair başvuru
sahibi taahhütname alınır.
Avukat için çıkartılan
vekâletname masrafı da adli
yardım kapsamında
karşılanabilir.
● Adli yardım isteminin reddi
halinde; başvuru sahibi kararın
tebliğ edilmesinden itibaren
on gün içinde yazılı veya sözlü
olarak baro başkanına
başvurabilir. Baro başkanı
yedi gün içinde karar verir, bu
karar kesindir. Süresinde karar
verilmediği takdirde talep ret
edilmiş sayılır.
ADLİ MÜZAHERET: Yargılama giderlerini
karşılayamayacaklar için hakimliğe “adli
müzaheret” adı altında yardım talebinde
bulunulur. Bu talebin reddi halinde,
avukatlık ücreti dışındaki söz konusu
diğer yargılama giderlerinin karşılanması
gerekmektedir. Aksi halde, adli yardım
talebi reddedilebilir. Ancak, söz konusu
yargılama giderlerinin
karşılanamayacağının açıkça anlaşılması
ve adli yardım talebinde bulunan kişinin
haklılığı açısından kesin veya kuvvetli bir
kanı oluşması halinde, giderler adli yardım
bürosunun önerisi üzerine baro yönetim
kurulu kararıyla adli yardım fonundan
karşılanır.

● ﰲ ﺣﺎل ﺗﻢ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ; وﰲ ﺣﺎل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻓﺎﺋﺪة
ﻣﺎدﻳﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ
ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ دﻓﻊ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺪﻓﻮع
ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ
. ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺎدﻳﺔ إﱃ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣﻴني%5
● ﰲ ﺣﺎل اﻛﺘﺸﻒ ﻻﺣﻘًﺎ أﻧﻚ ﻻ متﻠﻚ
 ﺳﻴﺘﻢ:اﻟﺤﻖ ﰲ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻴﻣﺎ
ﻳﺨﺺ اﻋﺎدة دﻓﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ا
ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺿﻌﻒ اﻻﺟﻮر اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
 ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ.ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ
ان ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﰲ ﻧﻄﺎق
.اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
● ﰲ ﺣﺎل رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة
 ميﻜﻦ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ:اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ أو ﺷﻔﻬﻲ إﱃ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣني
ﺧﻼل ﻋﴩة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻘﺮار ﻟﺼﺎﺣﺐ
 ﺗﺘﺨﺬ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣني اﻟﻘﺮار ﰲ.اﳌﺮاﺟﻌﺔ
 ﰲ. وﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻗﻄﻌﻲ،ﻏﻀﻮن ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم
ﺣﺎل ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﺤﺪدة
.ًﻳﻌﺘﱪ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ
 ﻳﺘﻢ أﻳﻀﺎ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة: اﳌﻌﻮﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﺤﺖ اﺳﻢ " اﳌﻌﻮﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ " ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺼﺎر
، ﰲ ﺣﺎل رﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ.ﻳﻒ اﳌﺤﻜﻤﺔ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻠﻚ
 ﰲ.اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻷﺧﺮى ﻣﺎ ﻋﺪا أﺟﻮر اﳌﺤﺎﻣﺎة
،ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺨﺺ
 ﻟﻜﻦ ﰲ.ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻢ رﻓﺾ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺣﺎﻟﺔ اﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻻ ميﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ
ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و اﻧﻪ ﻋﲆ ﺣﻖ ﰲ
 ﻓﺈﻧﻪ,ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﻴﺪ أو ﺑﺎﺣﺘﻣﺎل ﻛﺒﻳﺮ
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺻﻨﺪوق ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ
.ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣني

