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Chi phí cho Luật sư

Khi có ý định khởi kiện, quý vị cần 
phải cân nhắc về mặt phí tổn. 
Thường thì quý vị phải trả chi phí 

cho luật sư bất kể vụ kiện có thắng hay thua. 
Trước khi lao mình vào bất cứ một vụ tranh 
tụng nào, quý vị phải tìm hiểu là mình có thể 
phải trả lệ phí đến mức nào và cơ hội phần 
thắng là bao nhiêu.
Nếu quý vị chỉ làm những vụ đơn giản không 
dính líu đến việc tranh tụng ngoài tòa, chẳng 
hạn như mua bán nhà cửa, quý vị cũng cần 
suy tính xem là có cần đi luật sư hay không, 
hoặc quý vị có thể chọn làm bằng cách khác. 
Quý vị hãy nghĩ đến chuyện không chỉ phải 
trả chi phí cho luật sư không thôi mà đồng 
thời mình có thể phải trả thêm trong trường 
hợp có rắc rối khác xảy ra. 
Tùy theo công việc đòi hỏi trong vụ kiện và 
sự thỏa thuận giữa luật sư và thân chủ, lệ phí 
trả cho luật sư cũng được tính bằng nhiều 
cách thức khác nhau. Quý vị nên luôn luôn 
thảo luận về lệ phí với luật sư rõ ràng trước 
khi dùng đến họ. Quý vị hãy tìm hiểu lệ phí 
được tính như thế nào và tổng số tiền có thể 
lên đến bao nhiêu. Tại một số tiểu bang, luật 
sư bắt buộc phải cung cấp bản ước lượng. 
Trong bản ước lượng này, luật sư phải tóm 
tắt những công việc họ sẽ tiến hành và lệ 
phí là bao nhiêu. Những bản ước lượng này 
thường được gọi là ‘client agreements’ hoặc 
‘costs agreement’, tức bản thỏa thuận/hợp 
đồng về án phí. 
Trong các vụ kiện thông thường hoặc khi 
người luật sư đã có khái niệm khá rõ rệt về 
công việc đòi hỏi trong đó thì họ sẽ tính quý 
vị với lệ phí cố định (flat fee). Ví dụ như làm 
đơn ly dị đơn giản với giá $1000 không hơn 
không kém là xong. 
Tại một số tiểu bang, những vụ thông thường 
như mua bán nhà cửa sang nhượng đất đai, 
tuy không dính líu đến việc tranh tụng ngoài 
tòa nhưng vẫn đòi hỏi những bước tra cứu 
phức tạp, thì quý vị phải trả lệ phí theo tỷ 
số mà bộ luật đã quy định. Luật sư vẫn có 
thể tính lệ phí cao hơn tỷ số mà bộ luật đã 
quy định nếu họ đã báo trước và được sự 
đồng ý của thân chủ. Thường là những thỏa 
thuận như thế này phải được ghi xuống rõ 
ràng trên giấy tờ.
Riêng với những vụ tranh tụng, luật sư rất 
khó đoán công việc đòi hỏi trong đó là bao 
nhiêu. Bởi vì công việc đòi hỏi làm nhiều 
hay ít còn tùy theo sự phản ứng của đương 
sự bên kia. Nếu như bên kia nhất quyết 
không chịu nhượng bộ và đòi tranh cãi cho 
tới cùng thì luật sư của quý vị sẽ phải bỏ rất 
nhiều thì giờ vào vụ kiện của quý vị. Ngược 
lại, nếu như đối phương sẵn sàng chịu giải 
quyết vấn đề một cách ôn hòa, thì luật sư 
của quý vị sẽ bớt tốn kém thì giờ hơn. Trong 
những trường hợp như thế này thường là 

luật sư sẽ tính lệ làm việc theo giờ (hourly 
rate). Lệ phí một giờ làm việc của luật sư 
hiện nay là từ $300 đến $500.
Khi giải quyết vấn đề của quý vị, luật sư 
cũng có thể sẽ phải bỏ tiền túi ra để chi cho 
các chi phí khác thay cho quý vị chẳng hạn 
như tiền nộp hồ sơ, tiền tra cứu nhà cửa vân 
vân. Những khoản tiền này gọi là ‘tiền chi 
phí’ (disbursements). Vì vậy, ngoài lệ phí 
cho thù lao làm việc của luật sư, quý vị phải 
gửi trả lại tiền chi phí cho luật sư nữa. 
Ngoài những cách tính lệ phí như trên, 
còn có một hình thức lệ phí khác rất thông 
dụng ở Mỹ đó là lệ phí phải trả nếu thắng 
kiện hoặc lệ phí phải trả với điều kiện là vụ 
kiện phải thắng (contingency or conditional 
fees). Trong ‘sự thỏa thuận về lệ phí luật sư 
có điều kiện’, thân chủ không phải trả đồng 
nào nếu như họ bị thua, ngược lại nếu thắng, 
thân chủ sẽ phải trả lệ phí theo phần trăm 
của thắng lợi và thường là rất cao. Quý vị 
cũng cần biết là ‘sự thỏa thuận về chi phí 
luật sư có điều kiện’ không được thi hành tại 
Úc. Cũng có một số luật sư Úc không tính 
lệ phí nếu vụ kiện của quý vị bị thua, nhất là 
họ tin rằng quý vị sẽ không đủ khả năng trả. 
Nhưng nếu quý vị thắng, họ sẽ không tính 
lệ phí theo phần trăm của thắng lợi. Quý vị 
có thể ký kết vào một thỏa thuận về chi phí 
luật sư có điều kiện  (conditional fee agree-
ments) nếu như luật sư ưng thuận. Dưới hệ 
thống này, quý vị chỉ trả lệ phí nếu thắng. 
Tùy theo luật của mỗi tiểu bang, luật sư của 
quý vị sẽ lấy tiền thưởng có thể lên tới 25 
phần trăm trên mức lệ phí bình thường. Nếu 
quý vị thua kiện, quý vị không phải trả lệ phí 
cho công sức của họ nhưng quý vị vẫn phải 
trả tiền chi phí của họ (disbursements) cộng 
thêm lệ phí cho đương sự bên kia. 
Nhiều luật sư không ưa chuộng những loại 
thỏa thuận này trừ khi họ nghĩ rằng quý vị 
có cơ hội thắng rất cao. Vì vậy, khi quý vị 
vào một thỏa thuận về chi phí có điều kiện, 
quý vị cần hiểu rõ những điều kiện lẫn cả rủi 
ro trong đó.
Luật sư có thể yêu cầu quý vị đóng một 
khoản tiền nào đó trước khi họ bắt đầu bắt 
tay vào làm việc cho quý vị. Số tiền ứng 
trước này sẽ được nằm vào trương mục tín 
thác khách hàng (trust account). Luật sư sẽ 
thay quý vị trả chi phí trong việc nộp hồ sơ 
chẳng hạn, (đây là ‘tiền chi phí như đã giải 
thích trên) và họ không được phép bỏ vào 
trương mục cá nhân cho đến khi họ đã hoàn 
tất công việc cho quý vị. Thân chủ/khách 
hàng sẽ được nhận bồi thường trong trường 
hợp luật sư của họ sử dụng khoản tiền này 
một cách sai trái.
Sau cùng, nếu quý vị nhận được một hóa 
đơn mà quý vị tin rằng mình đã bị tính lệ phí 
cao quá đáng thì trước tiên quý vị hãy xem 
kỹ lại coi mình có thể bị sơ sót điều gì không 
hoặc vụ kiện của quý vị đòi hỏi luật sư phải 
làm nhiều việc hơn là quý vị đã tưởng. Quý 
vị có thể yêu cầu một hóa đơn liệt kê từng 
mục. Lúc bấy giờ, nếu quý vị vẫn cho rằng 
hóa đơn còn quá cao, quý vị hãy trực tiếp 

nói chuyện với luật sư hoặc người cổ đông 
của công ty. Nếu quý vị vẫn chưa hài lòng 
với sự hồi đáp của họ thì quý vị hãy liên lạc 
với Luật Sư Đoàn (Law Society/ Institute) 
của tiểu bang và hỏi xem họ có thủ tục điều 
tra về các hóa đơn và phương pháp gì để giải 
quyết vấn đề của quý vị. Dù Luật Sư Đoàn 
không thể giúp quý vị, họ cũng sẽ chỉ dẫn 
quý vị đi đúng hướng.

Lệ phí cho Tòa   
Tòa có thể phán đưa ra lệnh về lệ phí biệt đãi 
cho quý vị. Để hiểu đây là nghĩa gì thì trước 
hết quý vị cần phải hiểu có hai loại lệ phí. 
- lệ phí luật sư/thân chủ (solicitor/client 
costs); và
- lệ phí đương sự/đương sự (party/party 
costs).
Solicitor/client costs là tất cả những phí tổn 
pháp lý liên quan đến trong vụ kiện. Đây là 
những lệ phí mà quý vị đã thỏa thuận, đồng 
ý trước với luật sư của quý vị. Trái lại, party/
party costs có thể thấp hơn. Đây là những lệ 
phí mà Tòa có thể phán cho một đương sự 
bên này phải trả thay cho bên kia. Những lệ 
phí này chỉ trang trải cho những chi phí mà 
Tòa cho rằng là cần thiết, ví dụ, thay vì quý 
vị mướn một luật sư mới hành nghề cũng 
đủ khả năng lo vụ kiện đơn giản của quý vị 
nhưng quý vị lại đi mướn một luật sư thâm 
niên đã hành nghề lâu năm (dĩ nhiên tiền 
thù lao cao hơn), như thế thì Tòa chỉ bắt bên 
kia trả lệ phí thay cho quý vị với giá tương 
đương mướn một luật sư thường thôi. 
Vậy thì tại sao chúng ta phải phân biệt hai 
loại lệ phí này? Lý do bởi vì nếu vụ kiện 
của quý vị được thắng, có thể quý vị sẽ chỉ 
được Tòa thưởng party/party costs và tất 
cả những lệ phí phụ thì quý vị phải tự trả. 
Trong trường hợp vụ kiện giữa đôi bên chỉ 
dính líu đến một số tiền không lớn lắm, thì 
thường Tòa sẽ ra lệnh cho đôi bên tự trả lệ 
phí phần mình.

Trợ Giúp Pháp Lý (Legal Aid)
Đây là một hệ thống công lý mà ai ai cũng 
có quyền được xin trợ giúp chứ không phải 
chỉ riêng cho những người có đủ khả năng 
trả lệ phí pháp lý. Legal Aid cung ứng sự 
giúp đỡ trong việc điều hành một vụ kiện. 
Trong đó gồm có việc soạn thảo và nộp 
giấy tờ, chuẩn bị lời khai và trình diện trước 
tòa. Mỗi tiểu bang đều có Ủy Ban Trợ Giúp 
Pháp Lý (Legal Aid Commission, riêng 
tiểu bang Nam Úc thì gọi là Legal Services 
Commission) chuyên trợ giúp pháp lý cho 
những ai nộp đơn xin được thành công. Để 
được sự giúp đỡ này, quý vị cần phải vượt 
qua một quá trình thẩm định. Tuy nhiên, nếu 
quý vị chỉ muốn xin một vài ý kiến miễn 
phí thì họ cũng có thể chỉ dẫn cho quý vị 
mà không đòi hỏi quý vị phải vượt qua một 
cuộc thẩm định nào. 
Legal Aid có một số luật sư riêng của họ và 
quý vị có thể được quyền tự do chọn một 
luật sư theo ý mình trong số đó. Legal Aid sẽ 
trực tiếp trả tiền luật sư thay cho quý vị. Tùy 

theo trường hợp, không phải Legal Aid lúc 
nào cũng hoàn toàn miễn phí và quý vị cũng 
rất có thể sẽ phải đóng góp vô một phần nào 
cho các lệ phí. 

Để được trợ giúp bởi Legal Aid, quý vị 
cần vượt qua ba loại duyệt xét.
Means test là loại duyệt xét về lợi tức, những 
người nộp đơn xin cần phải làm những kiểm 
tra về lợi tức cũng như tài sản. Sự duyệt xét 
về lợi tức sẽ quyết định xem là quý vị có 
được sự trợ giúp của Legal Aid hay không 
và quý vị có thể phải đóng góp một phần 
nào trong sự trợ giúp pháp lý của Legal Aid.  
Kế đến là merits test, Legal Aid sẽ xem xét 
vụ kiện của quý vị phải có phần thắng thật 
cao thì mới đáng được sự trợ giúp. Legal Aid 
cũng sẽ cân nhắc về các điểm lợi nào quý vị 
sẽ có khi nhận được sự giúp đỡ và ngược lại 
những tổn thất gì quý vị sẽ gặp nếu bị từ chối 
sự giúp đỡ. Một loại kiểm duyệt sau cùng 
nữa là availability test, tức về nguồn cung 
ứng để lo các vụ tranh tụng. Mỗi tiểu bang 
và lãnh thổ đều có những luật lệ khác nhau, 
nhưng thường Legal Aid không thể giúp đỡ 
về khía cạnh mua bán nhà cửa, lập di chúc, 
đòi nợ chẳng hạn. Những vụ liên can đến lái 
xe uống rượu mà cơ hội có thể vào tù khá 
cao thì Legal Aid mới trợ giúp. Nói chung, 
những vấn đề pháp lý thường được sự giúp 
đỡ của Legal Aid gồm có: gia đình, luật dân 
sự, luật hình sự, tù tội, trẻ em, hoặc luôn cả 
những tranh chấp với bộ an ninh xã hội.

Trung Tâm Pháp Luật Cộng Đồng 
(Community Legal Centres)
Ít người biết đến dịch vụ pháp lý miễn phí 
này. Khắp tiểu bang trên nước Úc đều có 
các Trung Tâm Pháp Luật Cộng Đồng. Phía 
bắc Adelaide có Northern Community Le-
gal Service, phía tây Adelaide có Westside 
Community Lawyers và vân vân. Những 
trung tâm này có vài điểm na ná giống Le-
gal Aid nhưng cách thức trợ giúp pháp lý thì 
hoàn toàn khác hẳn nhau. Nếu quý vị muốn 
được nhận ý kiến pháp lý miễn phí, bất kể 
lợi tức của quý vị dù cao hay thấp, các trung 
tâm này sẽ vẫn cho quý vị một buổi hẹn đầu 
tiên miễn phí. Nếu sau buổi hẹn đầu tiên 
mà quý vị vẫn muốn được tiếp tục trợ giúp 
miễn phí thì chừng bấy giờ quý vị mới phải 
điền đơn xin. Để được sự trợ giúp pháp lý 
của các Trung Tâm Pháp Luật Cộng Động, 
cũng giống như Legal Aid, lợi tức và tài sản 
của quý vị phải không có là bao nhiêu, cơ 
hội phần thắng trong vụ kiện phải cao. Tuy 
nhiên, trái với Legal Aid, các Trung Tâm 
này sẽ chỉ giúp quý vị trong những vụ kiện 
mà Legal Aid không làm ví dụ như là đòi 
nợ, soạn thảo án lệnh đồng thuận (Consent 
Orders) trong luật gia đình và nhiều những 
khía cạnh pháp lý khác nữa. Nói tóm tắt, 
Trung Tâm Pháp Luật Cộng Đồng bù lại 
những chỗ hổng mà Legal Aid không nhận 
trợ giúp.
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Pháp Luật Phổ Thông
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Kính gởi quý đồng hương, 

Sống giữa một đất nước dân chủ pháp trị như Úc Đại Lợi, mỗi cá nhân trong chúng ta đều được bình đẳng cũng 
như chịu trách nhiệm trước pháp luật. Để biết rõ những quyền lợi mình có, ta cũng nên tìm hiểu thêm về hệ thống 
luật pháp tại xứ sở này. Tôi rất may mắn được lớn lên và học được một chút vốn liếng kiến thức pháp luật tại đây, 

nay xin cùng được chia sẻ với quý đồng hương qua Adelaide Tuần Báo. Tôi cũng xin nhấn mạnh rằng, những điều tôi 
trình bày dưới đây chỉ với tính cách thông tin khái quát, không thể thay thế cho bất cứ một cố vấn chuyên môn nào. 
Nếu quý vị có một vấn đề pháp lý, quý vị phải đi luật sư riêng để được cố vấn trong từng trường hợp cá biệt. Xin kính 
chúc quý đồng hương nhiều an vui, hạnh phúc, luôn sống trong tinh thần mến ‘luật’ và yêu đời!

Thân ái, LS. Kiều Ngọc


