
کمک حقوقی؛ به عنوان یکی از الزامات اصل دادرسی عادالنه، خدماتی است که برای اطمینان از اینکه افراد دارای تمکن 

مالی ناکافی از حق طرح دعوی محروم نمی شوند، ارائه می شود. افراد تحت حمایت موقت و حمایت بین المللی نیز حق 

 بهره مندی از خدمات کمک حقوقی را دارند. 

 

 کمک حقوقی چیست؟ 

 

اشخاصی که قادر به پرداخت حق الوکاله، دادرسی و هزینه های پیگیری نیستند، حق دارند برای دعاویی که علیه خود 

اقامه شده یا خواهد شد، درخواست حمایت کنند. به خدماتی که کانون های وکال به این افراد ارائه می دهند، کمک حقوقی 

حقوقی در این  معاضدتتوانند به صورت رایگان درخواست تعیین وکیل کرده و از خدمات  می گویند. همچنین افراد می

 زمینه بهره مند شوند، البته مشروط بر اینکه در مراحل اجرایی حق با آنها باشد.

  در چه موضوعاتی می توان از حمایت حقوقی استفاده کرد؟

 

 از جمله اما نه محدود به: استفاده کرد یتوان از خدمات کمک حقوق یم ریز یحقوق یدرخواست ها یبرا

 طالق 

 نفقه 

 حضانت 

 بازگشت به کار 

 نفوس 

 اداري ییقضا 

  تعیین خدمات بیمه و غیره 

 

 چگونه درخواست شود؟

درخواست معاضدت حقوقی به دفتر معاضدت حقوقی کانون وکال در استانی که خدمات معاضدت حقوقی در آن ارائه 

 شد، انجام می شود. خواهد

در درخواست ها، فرم درخواست کمک حقوقی پر می شود و اطالعات و مدارک الزم در خصوص شخص متقاضی 

 درخواست می شود. معاضدت حقوقی

 مدارک مورد نیاز برای درخواست چیست؟

ک و اطالعات دیگری هنگام مراجعه به دفاتر معاضدت حقوقی، مدارک زیر اساسا مورد نیاز است، اما ممکن است مدار

نیز درخواست شود. هنگام مراجعه به دفاتر کمک حقوقی برای درخواست کمک حقوقی، همراهی با این مدارک روند 

 درخواست را تسریع می کند:

  مختارگواهی فقر از 

 اخذ شود مختاراز  ,گواهی اقامت 

 کپی شناسنامه 

 یی در مورد درخواست می پردازد.دفتر معاضدت حقوقی به بررسی موجه ادعا و تصمیم گیری نها



 از مبلغ 5در صورت اخذ سود مالی از متقاضی در پایان کار،  اگر درخواست کمک حقوقی پذیرفته شود؛ %

 پرداختی به وکیل و سود مالی به کانون وکال پرداخت می شود.

 .تعهدنامه ای از متقاضی اخذ می شود مبنی بر  اگر بعدا فهمیده شود که درخواست کمک حقوقی ناعادالنه است

اینکه دو برابر حق الزحمه پرداختی به وکیل تعیین شده و هزینه های انجام شده را با سود قانونی بازپرداخت می 

 .می شودمحسوب کند. هزینه وکالت صادره برای وکیل نیز در محدوده معاضدت حقوقی 

 ضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ رای، شفاهی یا کتبی متقا در صورت رد درخواست معاضدت حقوقی؛

به رئیس کانون وکال مراجعه کند. رئیس کانون وکال ظرف هفت روز تصمیم می گیرد که این تصمیم قطعی 

 است. اگر تصمیم به موقع گرفته نشود، درخواست رد شده تلقی می شود.

 :حقوقی یبانیپشت

 

درخواست می  دادرساز « حقوقی یبانیپشت »زینه های دادرسی را ندارند، با عنوان برای کسانی که توان پرداخت ه 

. در غیر این صورت پرداخته شودشود. در صورت رد این درخواست، سایر هزینه های دادرسی غیر از حق الوکاله 

ممکن است درخواست کمک حقوقی رد شود. اما در صورتی که به صراحت فهمیده شود هزینه دادرسی مذکور قابل 

نیست و نظر قطعی یا قوی مبنی بر موجه بودن متقاضی کمک حقوقی وجود داشته باشد، با تصمیم هیئت مدیره،  پرداخت

 .می شود هزینه ها از محل صندوق معاضدت حقوقی تامین

 برای درخواست کمک حقوقی خود می توانید با شعبه های معاضدت حقوقی کانون های وکال تماس بگیرید.


