
ل نفسھ ویرید من محكمة التكالیف مراجعة فاتورة الذي یمثّ طرف في الدعوى یشرح ھذا الفیدیو العملیات المتضمنة لل
  .ھمحامی

 . ھأوالً مع مسألة، ناقش الكعن فاتورة محامی إذا لم تكن راضیاً 

 ، یمكنك:سائلالم ن من حلّ إذا لم تتمكّ 

 ،الفاتورةض الخدمات القانونیة مراجعة طلب من مفوّ ال •

 المحكمة العلیا في فیكتوریا. منقسم في محكمة التكالیف، وھي  بدء اإلجراءات وأ •

  على:مراجعة البطلب إلیھ م تتقدّ المكان الذي یعتمد 

 مبلغ الفاتورة •

 تنازع علیھالمبلغ المُ  •

 للتصرف نیابًة عنك. ألول مّرة تعلیمات إلى محامیكال عطیتَ أمتى و •

 تقدیم طلب لمراجعة فاتورة محامیك. اإللكتروني:قرأ عن خیاراتك في الدلیل على موقعنا ا

 في محكمة التكالیف. تھامراجعلم بطلب للتقدّ  ةفاتورة المحامي النھائیلمن تاریخ استالمك  شھراً  12، لدیك عادةً 

في  كفي محكمة أخرى، إذا لم تدفع فواتیرفي محكمة التكالیف، أو یقاضیك  دأ باإلجراءاتبقد یمحامیك  بأنكن على علم 
 الوقت المحدد.

 كلفة للغایة.القانونیة في المحكمة العلیا مُ الدعاوى یمكن أن تكون 

 الرسوم.دفع ن إعفاء م إذا كان لدیك تحتاج إلى دفع رسوم المحكمة في مراحل مختلفة، إّال 

المحامي  أمرفي المائة أو أكثر، فقد ت 15بنسبة  كمحامی فاتورةبتخفیض محكمة التكالیف قامت مراجعة، إذا البعد إجراء 
 دفع تكالیفك.ب

 دفع تكالیف محامیك.بمحكمة التكالیف  أمرك، فقد ته النسبةإذا لم یتم تخفیض فاتورة محامیك بھذ

 ھذه التكالیف یمكن أن تكون كبیرة. بأنعلى علم كن 

 تكالیف بھذه المراحل:مراجعة فواتیر المحامي في محكمة العادًة إجراءات  تمرّ 

 .اإللكتروني على موقعناموجودة مھنة القانون" والتشریعات إجراء تقییم لمعلومات حول إستمارة الأكمل " - 1المرحلة 

 Costs.Court@SupremeCourt.vic.gov.auإلى كتملة المُ  تكإستمارأرسل 

 د من تقدیم جمیع المعلومات المطلوبةتأكّ 

تاریخ والوقت الذي ستحضر فیھ الجلسة األولى في یذكر فیھ البإرسال برید إلكتروني وظف مكتب التسجیل سوف یقوم م
 ”callover“المحكمة العلیا والتي تسمى 

یمكن و. لك المحكمةأعطتھ الذي  callover جلسة مع تاریخ ووقت "تقییمإجراء  األمر بالمثول من أجل" إستمارة أكمل
 .اإللكتروني من موقعنا "إجراء تقییم األمر بالمثول من أجل" إستمارةالحصول على 

 
 
 

 



قوائم ونسخة من فاتورة المحامي أو ُمكتملة  "إجراء تقییم األمر بالمثول من أجل"إستمارة  Redcrest نظام على قّدم
 تھ من المحكمة.إذا لم یكن لدیك فاتورة. یجب علیك تضمین البرید اإللكتروني الذي تلقیّ  الحساب

 
 ، سیتم إرسالھ إلیك على عنوان البرید اإللكتروني الذي قمت بتسجیلھ لدىاألمر بالمثول Redcrestنظام بمجرد أن یقبل 

 .calloverجلسة ختم المحكمة والتاریخ والوقت الذي ستحضر على ألمر بالمثول حتوي ا. سیRedcrest نظام
 

 لمحامي.لمستنداتك تسلیم قم ب – 2المرحلة 
 

 أو في مكتبھ. لمحامي شخصیاً لوفواتیر المحامي  "إجراء تقییماألمر بالمثول من أجل "سلّم إستمارة 
 

 calloverجلسة  حضرا – 3المرحلة 
 
 .القضیةفي مضي قُدماً وامر للاألحیث یتم إصدار  callover جلسةى جلسة االستماع األولى بسمّ تُ 
 

التالي للمحكمة، إما وساطة أو بدالً من ذلك، جلسة استماع لحدث اموعد حدید ، سیتم تcalloverفي جلسة 
 .جراء تقییمجلسة إلسمى في المحكمة تُ 

 
 یتم تمثیل كال الطرفین. مادرجة للوساطة شائعة حیثالمُ إن القضایا 

 
 .جراء تقییمإل جلسة قضیتك في، فمن المرجح أن یتم إدراج ل نفسھیمثّ طرفاً في الدعوى إذا كنت 

 
 

 بذلك. أمرصدر ر الوساطة، إذا وحضقم ب – 4المرحلة 
 

 .خبیر وسیط مستقلّ ّھلھا الوساطة ھي مناقشة سریة تجري بین األطراف یس
 

 وساطة.الحضور إلى اج تحتستخبرك المحكمة إذا كنت 
 

یجب علیك تقدیم ف، ةلمفصّ  فاتورةبنود محددة في عارض ، إذا كنت تجراء تقییمجلسة إلتحضر وساطة أو سسواء كنت 
محددة في فاتورة  بنودد اعتراضاتك على للمحامي. إنھ مستند یحدّ  "شعار االعتراض"إ سلیمطلب إلى المحكمة، وت

 .معارضتك للبنودالتكالیف مع بیان موجز عن سبب 
 

 الذيمر األأو حسب  الجلسة إلجراء تقییمالوساطة أو موعد قبل سبعة أیام على األقل من مستند ال اھذوتسلیم قم بتقدیم 
 المحكمة.أصدرتھ 

 
 جراء تقییمإلجلسة حضور  - 5المرحلة 

 
 .جراء تقییمإلالقضیة، فستطلب منك المحكمة عادة حضور جلسة حسم تم یولم  4إذا حضرت الوساطة في المرحلة 

 
 .calloverجلسة بعد  جراء تقییمإلمباشرة إلى جلسة قضیتك أو، قد تذھب 

 
 ك إلى المحكمة بناًء على إشعار االعتراض.الخاصة ب حججال ام فیھتقدّ الجلسة التي ھي  إجراء التقییمجلسة 

 
 
 
 
 
 



 :إجراء التقییمجلسة ھناك بعض األشیاء التي یمكنك القیام بھا للتحضیر ل
 

 تماع وحضور المحكمةاإلسجلسة ستعداد لحول اإل اإللكتروني على موقعنا ھاتیدیوالفشاھد  •
 ماتھإستخدامك لخدأي شيء أرسلھ لك المحامي خالل وقت اّطلع جیداً على  •
المواد األخرى المتعلّقة أو الرسائل أو أحضر نسخاً من رسائل البرید اإللكتروني ، محّددة اً إذا كنت تعارض بنود •

 بالبنود 
 إلى المحكمة كالخاصة ب حججاللتقدیم  استعدّ  •
 ذات صلة  أي قواعد وتشریعات  اقرأ •

 
ق بكل بند متنازع علیھ في فاتورة التكالیف بعد سماع القضائي قرارات فیما یتعلّ  وظف، سیتخذ المتقییمال إجراءأثناء جلسة 

 ین.حجج من الطرفَ ال
 

 .تقییمالإجراء  جلسةإجراءات یدفع تكالیف سبشأن من  قراراً أیضاً خذ الموظف القضائي أ، سیتقییمالإجراء في ختام جلسة 
 

 لطلب مراجعة القرار. یوماً  14أمامك فعن النتیجة،  إذا لم تكن راضیاً 
 
تقدیم طلب لمراجعة : اإللكتروني ، راجع الدلیل على موقعنامحاميالمراجعة فاتورة لطلب تقدیم لمزید من التفاصیل حول ل

 فاتورة محامیك.
 

على موجودة تفاصیل االتصال إن . وضعكلمناقشة  منفسھأ ونلیمثّ  نالذیطراف في الدعوى األق االتصال بمنسّ  یمكنك أیضاً 
 .اإللكتروني موقعنا
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