گزارهبرگ برای کارگزاران خصوصی

بررسی صورحتساب خدمات حقوقی دریافتی
یکی از مسئولیتهای شما به عنوان کارگزار اموال این خواهد بود که صورحتسابهای خدمات حقوقی که وکیل برای انتصاب
شما اجنام داده است را بپردازید .اگر تقاضانامه مورد اعتراض واقع شده باشد ،امکان دارد ملزم شوید که صورحتساب حقوقی
طرفهای معترض نیز از محل اموال پرداخت شود .همچنین ممکن است که در مقطعی از دورهی کارگزاری خود ناگزیر شوید
برای دفاع از بزرگسالی که کارگزاریش را بر عهده دارید وکیلی استخدام کنید .قبل از پرداخت برای هر گونه خدمات حقوقی،
میبایست متام صورحتسابها و قبضها را بررسی کنید تا مطمئن شوید که مبالغ درخواستی منطقی و صحیح محاسبه
شدهاند و اموال فرد بزرگسال در پرداخت آنها مسئولیت دارد .این گزارهبرگ راهنماییهایی در خصوص بررسی صورحتسابهای
حقوقی ارائه میکند.
 هنگامی که وکیل استخدام میکنید ،نخست با او قراردادی به نام « »retainerامضا میکنید که در آن کارهایی که
وکیل باید اجنام دهد ،خدماتی که سایر وکال یا کارکنان آن دفتر وکالت باید اجنام دهند ،و برآورد هزینهها و مخارج خدمات
حقوقی و مالیات متعلقه مشخص میشود .قبل از اجنام هر گونه پرداختی ،صورحتساب وکیل را به دقت بررسی کنید
تا مطمئن شوید که جزئیات اطالعات مربوط به خدمات ارائه شده با آنچه در موقع استخدام وکیل توافق کردهاید
مطابقت دارد و مبالغ مطالبه شده منطقی هستند .اگر موضوع مورد اعتراض واقع شود ،حسابهای پرداختی افزایش
خواهند یافت.
 اگر در مورد صورحتساب مسئلهای دارید ،باید موضوع را با وکیل در میان بگذارید .اگر پس از صحبت با وکیل ،همچنان
رضایت ندارید ،میتوانید آن را نزد مأمور ثبت دادگاه بررسی یا ارزیابی کنید .به این فرایند تعیین مالیات « »taxationگفته
میشود .لیست دبیرخانههای دادگاهها در این نشانی موجود است .http://www.courts.gov.bc.ca :اما باید بدانید که این
فرایند موجب هزینههای حقوقی بیشتری خواهد بود.
 در فرایند رسیدگی برای ارزیابی هزینهها ،مأمور ثبت دادگاه چند موضوع را بررسی میکند .این موارد عبارتند از:
 پیچیدگی موضوعهای دخیل
 مهارت و دانش تخصصی و مسئولیتی که وکیل ملزم است داشته باشد
 شخصیت و منزلت وکیل در حرفهی وکالت
 مبلغ مورد بحث
 مدت زمانی که به طور منطقی صرف شده است
 میزان اهمیت موضوع برای بزرگسال (موکل)
 نتایج به دست آمده
مأمور ثبت همچنین این موضوع را بررسی خواهد کرد که آیا مخارج اجنام شده ضروری بودهاند یا نه.
 صورحتساب خدمات حقوقی را میبایست در ظرف مدت زمان قانونی معینی بررسی کرد .توصیه میشود که قانون
حرفههای حقوقی ( )Legal Professions Actرا مطالعه کنید تا دریابید که مدت زمان مجاز برای اعتراض به صورحتساب
حقوقی چه مدت است.
 اگر برای استخدام وکیل در محل خود به کمک نیاز دارید ،خدمت ارجاع به وکیل ( )Lawyer Referral Serviceمنبع
مفیدی برای این کار است .شمارههای متاس آنها عبارتند از  604.687.3221یا  .1.800.663.1919همچنین سازمان Dial-A-
 Lawبه شمارهی ( )1.800.565.5297اطالعات مفیدی را به صورت ضبط شده ارائه میدهد.
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