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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.

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻼﺟﺌني
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. Adli yardım
aynı zamanda davalarda yargılama
giderlerinden muaf olunmasını sağlayan bir
hukuki kurumdur. Ödeme gücü olmayan kişiler
bu taleple ilgili mahkemeye başvurabilmektedir.
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؟
اﻷﺷﺨﺎص ﻏري اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ دﻓﻊ أﺗﻌﺎب
 ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ.اﳌﺤﺎﻣﺎة واﻟﺘﻘﺎﴈ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
 اﻟﺨﺪﻣﺎت.ﺑﺎﻟﺤﻖ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺘﻘﺎﴈ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻧﻘﺎﺑﺎت اﳌﺤﺎﻣني ﻟﻬﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص
 اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.ﺗﺴﻤﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻫﻲ أﻳﻀً ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪم اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ
 ميﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص.ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻘﺎﴈ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻏري اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﺪﻓﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إﱃ
 ميﻜﻦ ﻟﻸﻓﺮاد.اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ
أﻳﻀً ﺎ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻴني ﻣﺤﺎم ﻣﺠﺎﻧًﺎ وميﻜﻨﻬﻢ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ
 ﺑﴩط أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎﻧﻌﻴني ﺑﺄﻧﻬﻢ، ﻫﺬا اﳌﺠﺎل
.ﻋﲆ ﺣﻖ ﰲ إﺟﺮاءات اﻹﻧﻔﺎذ

ﰲ أي ﻣﻮاﺿﻴﻊ 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?
Avukatlık desteğinden yararlanmak için adli
yardım istemi, adli yardım hizmetinin verileceği
ildeki baroya bağlı adli yardım bürosuna yapılır.
Yargılama giderlerinden muaf olmak için ise
mahkemelere başvuru 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 ﺗﻘﺪﻳﻢ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮين
ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻋﻢ إﱃ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮين ﰲ ﻧﻘﺎﺑﺔ
. اﳌﺤﺎﻣني ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
 ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إﱃ، ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ
 ﻳﺘﻢ ﻣﻞء اﺳﺘامرة ﻃﻠﺐ،  ﰲ اﻟﻄﻠﺒﺎت.اﳌﺤﺎﻛﻢ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮين وﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ
.ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺪﻋﻢ
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
 ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺎدﻳﺔ إﱃ%5 ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ
.ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣﻴني
● 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

