
ُيمكن أن ُيساعدك هذا الكتيب عىل اختيار محاٍم خاص 
ي مسألتك القانونية.

لمساعدتك �ف

أسئلة يجب أن تطرحها 
عىل محاميك

Questions you should ask your lawyer Arabic



إذا كنت بحاجة إلى محاٍم، فمن المهم 
أن تجد المحامي المناسب لك. فيما 

يلي بعض األسئلة المفيدة التي يجب 
أن تطرحها على محاميك قبل أن 

تتخذ قرارك.

هل مقابلتي األولى مجانية؟
ف المقابلة األوىل مجاًنا.  ف الخاص�ي يقّدم بعض المحام�ي

اسأل عن هذا عند تحديد موعد.

ما مدى خبرتك في هذا المجال من 
العمل؟

ح مشكلتك القانونية، اسأل المحايمي عن  بعد أن ت�ش
ي هذا النوع من المشكالت، حيث يتخصص 

ته �ف خ�ب
ي مجاالت معينة من القانون. 

ف �ف العديد من المحام�ي
اعرف أيًضا من الذي سيتوىل مشكلتك القانونية 

بالفعل، واطلب أن يتم إبالغك إذا تمت إحالتك إىل 
كة. ي ال�ش

محاٍم آخر �ف

ما الخيارات المتاحة لي لحل 
مشكلتي؟

اطلب من المحايمي تحديد الخيارات المتاحة لك 
ض أن  ي محاولة حل مشكلتك القانونية. من المف�ت

�ف
ي تناسبك  ي اختيار الخيار/ الخيارات ال�ت

يساعدك ذلك �ف
بشكل أفضل. إذا كنت ال تفهم شيًئا ما، فاطلب 

من المحايمي أن يوضحه لك، واسأل عن طرق حل 
مشكلتك دون اللجوء إىل المحكمة.
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ما هي فرصي في النجاح؟
ي النجاح، وناقش معه 

اسأل المحايمي عن فرصك �ف
ي 

ي التفك�ي �ف
ه نتيجة ناجحة، وخذ وقتك �ف ما تعت�ب

األمور ملًيا.

كيف ستتم إدارة مسألتي؟
تأكد من أن المحايمي يفهم ما تريد الوصول إليه، واطلب 

ي سيتم إنجاز العمل بها  ح لك الكيفية ال�ت منه أن ي�ش
ي  والخطوات المتضمنة. اسأل أيًضا عن الطريقة ال�ت

سيبقيك عىل إطالع عىل آخر المستجدات من خاللها 
فيما يتعلق بس�ي قضيتك.

كم من الوقت ستستغرق؟
ء لت�يــــع  ي

اسأل عّما إذا كان يمكن فعل أي �ش
ة العمل، وعّما إذا كان سيحدث تأخ�ي ما وكيف  وت�ي

يمكن تجنبه.

كم ستكون التكلفة؟
، وتذكر أنه يمكنك التفاوض  ف ف أتعاب المحام�ي قارن ب�ي

ي اختيار 
عليها. فاألتعاب ليست العامل الوحيد �ف

ي معظم الحاالت 
. يجب عىل المحايمي �ف المحايمي

 بتكلفة العمل، أو كيف سيتم حساب 
ً
إخطارك كتابة

التكلفة إذا لم يكن ذلك ممكًنا. قبل أن تتخذ قراًرا بشأن 
اختيار محاميك، اسأله عّما إذا كان يقبل خطط السداد.

اسأل عّما إذا كان المحايمي سيقبل القضية عىل أساس 
ي حال الفوز فقط”، وإذا كان األمر 

“دفع األتعاب �ف
ي 

ي “دفع األتعاب �ف ي ذلك . فال يع�ف كذلك، فماذا يع�ف
حال الفوز فقط” بأنها مجانية بالكامل. فقد تحتاج 

ي حال الخسارة، ودفع 
إىل دفع تكاليف الطرف اآلخر �ف

“نفقات” مثل تكلفة التقارير الطبية.
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ي عليك أيًضا تحّمل تكلفتها وإذا  استف� عن األمور ال�ت
ي عليك دفع التكاليف القانونية ألي شخص 

ما كان ينب�ف
آخر إذا خ�ت القضية. أخ�ب المحايمي أنك تريد أن تب�ت 

عىل اطالع بالتكاليف مع س�ي القضية.

ال توقع أي اتفاق بشأن األتعاب إاّل إذا فهمته ورضيت 
عن محتوياته.

متى ينبغي علّي الدفع؟
ي معظم الحاالت إخطارك مسبًقا 

يجب عىل المحايمي �ف
 بكيفية الدفع وموعده. يحق لك الحصول عىل 

ً
وكتابة

فاتورة مفصلة قبل أن تدفع. قد تحتاج إىل دفع بعض 
ف عىل االنتظار  النقود مقدًما. سيوافق بعض المحام�ي

ح�ت أن تغلق القضية قبل أن تدفع لهم. تذكر أنه دائما 
يتم التفاوض عىل كيفية الدفع وموعده.

ماذا لو كان لدي مشكلة بشأن الفاتورة 
أو مع المحامي؟

عليك أواًل محاولة حل المشكلة مع محاميك. 
ويحق لك أن تطلب منهم مراجعة فاتورتك إذا لم 
تكن راضًيا عن محتوياتها. اتصل بمكتب مفوض 

الخدمات القانونية للحصول عىل النصيحة بشأن 
ذلك أو أي مشكالت أخرى لديك مع محاميك.

 4



ي الحصول عىل مزيد من 
أين يمكن�ن

المعلومات؟
LawAccess NSW

LawAccess NSW يهي خدمة حكومية مجانية تقدم  
ي نيو ساوث ويلز. 

معلومات وإحاالت قانونية لألشخاص �ف
يمكنك االتصال بهيئة  LawAccess NSWعىل الرقم: 
529 888 1300 أو التواصل ع�ب خاصية الدردشة ع�ب 

 .www.lawaccess.nsw.gov.au الويب عىل

كيف أعثر على محاٍم خاص؟ 
ي نيو 

ن �ن الجمعية القانونية لخدمة إحالة المحام�ي
ساوث ويلز

أرسع طريقة لطلب إحالة من هذه الخدمة يهي إكمال طلب 
 .www.lawsociety.com.au نت عىل إحالة ع�ب اإلن�ت
يمكنك أيًضا االتصال ع�ب الهاتف أو إرسال رسالة ع�ب 

. اتصل بالرقم 0300 9926 أو ي
و�ف يد اإللك�ت  ال�ب

( أو أرسل بريًدا  ي
713 422 1800 )من خارج سيد�ف

.ereferral@lawsocnsw.asn.au ونًيا إىل إلك�ت

ماذا أفعل في حال كان لدي شكوى 
بخصوص محاٍم خاص؟

اتصل بمفوض الخدمات القانونية. أسهل طريقة لتقديم 
شكوى يهي ع�ب بوابة الشكاوى بموقع مفوض الخدمات 

 .www.olsc.nsw.gov.au ي عىل
و�ف القانونية اإللك�ت

يل نموذج شكوى أو كتابة خطاب أو  ف يمكنك أيًضا ت�ف
. ي

و�ف بريد إلك�ت

اتصل بالرقم 1800 9377 أو 958 242 1800   
ونًيا إىل ( أو أرسل بريًدا إلك�ت ي

 )خارج سيد�ف
 .olsc@justice.nsw.gov.au
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ي 
هذا المنشور بمثابة دليل عام للقانون. لذا ال ينب�ف

االعتماد عليه كمشورة قانونية، ونويصي بالتحدث إىل 
محاٍم عن حالتك الخاصة.

ي 
ي هذا المنشور صحيحة �ف

المعلومات الواردة �ف
. لمزيد من  وقت طباعته، ولكنها قد تخضع للتغي�ي
المعلومات، اتصل بهيئة LawAccess NSW عىل 

الرقم 529 888 1300.

This brochure is available in Arabic, 
Simplified Chinese, Traditional Chinese, 

and vietnamese.
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 لمزيد من المعلومات بخصوص خدمات 
 :Legal Aid NSW

هل تحتاج مساعدة للتواصل معنا؟ 
�ب  جم فوري، ف�يُ إذا كنت بحاجة إىل م�ت

جمة التحريرية والفورية  االتصال بخدمة ال�ت
 )TIS National( عىل الرقم 450  131

)من الساعة 9 صباًحا ح�ت الساعة 5 مساًء( 
.LawAccess NSW واطلب

ي السماع أو التحدث؟
هل تجد صعوبة �ن

ي السماع أو التحدث، 
إذا كنت تجد صعوبة �ف

�ب االتصال بخدمة التواصل الوطنية  ف�يُ
)NrS( عىل الرقم 677  133 وطلب 

 LawAccess NSW أو زيارة: 
www.relayservice.gov.au
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