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Tờ thông tin này có thể giúp quý vị 
chọn được một luật sư tư để giải 
quyết vấn đề pháp lý của quý vị.

Câu hỏi quý vị 
nên hỏi luật sư 

của quý vị

Questions you should ask your lawyer Vietnamese
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Nếu quý vị cần một luật sư, 
điều quan trọng là quý vị phải 
tìm được luật sư phù hợp với 
mình. Dưới đây là một số câu 
hỏi hữu ích mà quý vị nên hỏi 
họ trước khi đưa ra quyết 
định của mình.

Lần hẹn gặp đầu tiên của tôi 
có miễn phí không?
Một số luật sư tư cho miễn phí lần hẹn gặp đầu 
tiên. Hãy hỏi điều này khi quý vị lấy cuộc hẹn.

Luật sư có bao nhiêu kinh 
nghiệm về lĩnh vực này?
Sau khi quý vị đã giải thích vấn đề pháp lý 
của quý vị, hãy hỏi luật sư xem họ đã có kinh 
nghiệm nào về loại vấn đề này chưa. Nhiều luật 
sư chuyên về các lãnh vực luật pháp riêng biệt. 
Quý vị cũng nên hỏi xem ai sẽ thực sự thực hiện 
công việc này. Hãy yêu cầu họ cho quý vị biết 
nếu công việc của quý vị được giới thiệu đến 
một luật sư khác trong công ty.

Tôi có những tùy chọn gì để 
giải quyết vấn đề của mình?
Hãy yêu cầu luật sư phác họa những tùy chọn 
có sẵn cho quý vị để cố gắng giải quyết vấn đề 
pháp lý của quý vị. Điều này giúp quý vị chọn 
(các) tùy chọn phù hợp nhất với quý vị. Nếu 
có vấn đề gì mà quý vị không hiểu, hãy yêu 
cầu luật sư giải thích. Hãy hỏi luật sư về các 
phương thức giải quyết vấn đề của quý vị mà 
không phải ra tòa.
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Tôi có những cơ may thành 
công nào không?
Hãy hỏi luật sư về các cơ may thành công của 
quý vị. Hãy thảo luận về những gì quý vị xem là 
một kết quả thành công. Hãy dành thì giờ xem 
xét cẩn thận vấn đề.

Vấn đề của tôi sẽ được giải 
quyết như thế nào?
Hãy chắc chắn rằng luật sư hiểu rõ quý vị muốn 
đạt được điều gì. Hãy yêu cầu họ giải thích xem 
công việc sẽ tiến hành như thế nào và các bước 
có liên quan. Quý vị cũng hỏi xem họ sẽ cập nhật 
cho quý vị về tiến triển của vụ việc như thế nào.

Vụ việc kéo dài bao lâu?
Hãy hỏi xem có thể làm gì để đẩy nhanh mọi 
việc. Hỏi xem liệu có trì hoãn nào không và làm 
sao để tránh điều đó.

Thù lao sẽ là bao nhiêu?
Hãy hỏi dò nhiều nơi, và nên nhớ là quý vị có thể 
thương lượng. Thù lao không phải là yếu tố duy 
nhất trong việc lựa chọn một luật sư. Trong phần 
lớn các trường hợp, một luật sư phải thông báo cho 
quý vị bằng văn bản về thù lao hoặc cách tính thù 
lao, nếu không thể cho biết thù lao là bao nhiêu.
Trước khi quý vị quyết định về luật sư của mình, 
hãy hỏi xem họ có cho phép các kế hoạch 
thanh toán hay không. 

Hãy hỏi xem luật sư có nhận vụ việc này trên cơ 
sở ‘không thắng, không nhận thù lao’ hay không, 
và nếu vậy, điều này nghĩa là gì. ‘Không thắng, 
không nhận thù lao’ không có nghĩa là miễn phí 
hoàn toàn – quý vị có thể cần trả án phí cho bên 
kia nếu quý vị thua kiện, và đồng thời trả ‘các chi 
phí’ như chi phí cho các báo cáo y khoa.



4 

Hãy hỏi xem quý vị còn phải trả tiền gì khác 
nữa không và liệu quý vị có phải trả án phí của 
ai khác nếu quý vị thua kiện. Hãy cho luật sư 
biết là quý vị muốn được thông báo về các chi 
phí theo tiến triển của vụ việc.

Đừng ký vào bất kỳ thỏa thuận nào về lệ phí trừ 
khi quý vị hiểu rõ và hài lòng về điều đó.

Khi nào tôi phải trả tiền?
Trong phần lớn các trường hợp, luật sư của quý 
vị phải thông báo trước và bằng văn bản cho 
quý vị khi nào quý vị sẽ phải trả tiền và trả bằng 
cách nào. Quý vị được quyền nhận hóa đơn 
chi tiết trước khi trả. Quý vị cũng có thể cần trả 
trước một số tiền. Một số luật sư sẽ đồng ý chờ 
cho đến lúc kết thúc vụ việc trước khi quý vị 
trả tiền cho họ. Hãy nhớ việc quý vị phải trả khi 
nào và trả bằng cách nào luôn có thể thương 
lượng được.

Nếu tôi có vấn đề với hóa 
đơn hay luật sư của tôi 
thì sao?
Trước hết quý vị phải cố gắng giải quyết vấn đề 
với luật sư của mình. Quý vị có quyền xem lại 
hóa đơn của quý vị nếu không hài lòng. Hãy 
liên lạc với Văn Phòng Ủy Viên Dịch Vụ Pháp Lý 
để được tư vấn về vấn đề này hoặc bất kỳ vấn 
đề nào khác mà quý vị đang có với luật sư của 
quý vị.
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Tôi có thể tìm thêm thông 
tin ở đâu?
LawAccess NSW

LawAccess NSW là một dịch vụ miễn phí của 
chính phủ chuyên cung cấp các thông tin 
pháp lý và dịch vụ giới thiệu cho người dân  
ở NSW. Quý vị có thể gọi cho LawAccess NSW 
theo số 1300 888 529 hoặc truy cập chức 
năng trò chuyện trên web của họ tại  
www.lawaccess.nsw.gov.au. 

Tôi có thể tìm luật sư tư 
bằng cách nào? 
Dịch vụ giới thiệu luật sư của Hiệp hội 
luật sư NSW

Cách nhanh nhất để yêu cầu việc giới thiệu từ 
dịch vụ này là điền vào mẫu đơn yêu cầu giới 
thiệu trực tuyến tại www.lawsociety.com.au. 
Quý vị cũng có thể gọi điện thoại hoặc gửi email. 
Hãy gọi số 9926 0300 hoặc 1800 422 713  
(bên ngoài Sydney) hoặc gửi e-mail tới 
ereferral@lawsocnsw.asn.au.

Nếu tôi có khiếu nại nào về 
một luật sư tư thì sao?
Liên hệ với Văn phòng Ủy viên các Dịch vụ Pháp 
lý (OLSC). Cách dễ nhất để khiếu nại là truy cập 
vào cổng thông tin khiếu nại của OLSC trên 
trang web của họ tại www.olsc.nsw.gov.au. 
Quý vị cũng có thể tải xuống mẫu đơn khiếu nại 
hoặc viết thư hoặc email.

Hãy gọi số 9377 1800 hoặc 1800 242 958 
(bên ngoài Sydney) hoặc gửi e-mail tới  
olsc@justice.nsw.gov.au.

http://www.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.lawsociety.com.au
mailto:ereferral%40lawsocnsw.asn.au?subject=
http://www.olsc.nsw.gov.au
mailto:olsc%40justice.nsw.gov.au?subject=
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Ấn phẩm này là một hướng dẫn chung về luật. 
Quý vị không nên coi đó là lời khuyên pháp lý 
và chúng tôi khuyên quý vị nên nói chuyện với 
luật sư về tình huống của mình.

Thông tin chính xác tại thời điểm in, tuy nhiên 
thông tin có thể thay đổi. Để biết thêm thông 
tin, hãy liên hệ với LawAccess NSW theo số 
1300 888 529.

This brochure is available in Arabic, Simplified 
Chinese, Traditional Chinese, and Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2022

Đặt hàng các tờ thông tin  trực tuyến tại:  
www.legalaid.nsw.gov.au/publications

Muốn biết thông tin về các dịch vụ của Legal 
Aid NSW:

Quý vị có cần trợ giúp để liên hệ chúng 
tôi không? 

Nếu quý vị cần một thông ngôn 
viên, hãy gọi cho Dịch Vụ Phiên Dịch 
và Thông Ngôn (Translating and 
Interpreting Service, TIS National) 
theo số 131 450 (từ 9 giờ sáng đến 5 
giờ chiều) và yêu cầu LawAccess NSW.

Quý vị có gặp khó khăn khi nghe hoặc 
nói không?

Nếu quý vị gặp khó khăn khi nghe hoặc 
nói, hãy gọi Dịch Vụ Tiếp Âm Quốc Gia 
(National Relay Service, NRS) tại 133 677 
và yêu cầu LawAccess NSW hoặc truy 
cập: www.relayservice.gov.au

https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications
http://www.relayservice.gov.au

