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 تلك القمية تزداد وفقا لعدد املدعني، ال يشكل سن املدعني هنا أي فرق. وكقاعدة عامة، تبلغ

 قيمة إجراءات اللجوء يف النزاع 5000 يورو )اإلجراء الرئييس( أو 2500 يورو )الحامية القانونية

 العاجلة(. ويزيد هذا املبلغ يف حالة مشاركة أشخاص آخرين يف إجراءات الدعوى مبقدار 1000 يورو

 )اإلجراء الرئييس( أو 500 يورو )الحامية القانونية العاجلة( للشخص الواحد. يف حالة قانون اإلقامة،

 يكون املبلغ املتنازع عليه للشخص الواحد هو 5000 يورو وإذا لزم األمر يتم أيضاً افرتاض قيمة

أولية متزايدة

 التمييز بني اإلجراءات الخاصة باللجوء واإلجراءات الخاصة باإلقامة

 إجراءات اللجوء هي إجراءات تتعلق بالحصول عىل أو سحب وضع الحامية للشخص املعني.

 وميكن أن تكون هذه اإلجراءات، عىل سبيل املثال، إجراءات لجوء أولية أمام املكتب االتحادي

 للهجرة والالجئني )البامف(، أو إجراءات قانونية ضد قرارات املكتب االتحادي للهجرة والالجئني

أمام املحاكم اإلدارية، أو إجراءات إلغاء الحامية وإجراءات طلب اللجوء الالحقة

 يف حني تدور إجراءات قانون اإلقامة حول مسائل اإلقامة القانونية، مثل عمليات الرتحيل،

وتصاريح اإلقامة )كتصاريح اإلقامة الدامئة(، والوفاء مبتطلبات جواز السفر، وما إىل ذلك



  مقدمة

 يف مرافقة الالجئني ممن لديهم إجراءات قانونية سارية أمام املحاكم اإلدارية، يثار السؤال مرارا

وتكرارا حول التكاليف املتكبدة ومن يتحملها

كيف يحسب املحامون تكاليفهم فعليا؟

ما هي التكاليف املتكبدة يف املحكمة؟

من الذي يتحمل التكاليف يف حالة اإلجراءات الغري الناجحة ؟

  ما هي خيارات املمكنة إذا كان املحامي قد حصل عىل أجر ولكنه مل يفعل ما تم التعاقد معه للقيام

به؟

ما هي املساعدة املالية القانونية لإلجراءات وملن يعترب ذلك خياراً مطروحاً؟

 يقدم هذا الكتيب نظرة عامة مبسطة عىل األساس القانوين لحساب التكلفة. واستنادا إىل مثال عميل،

 تُعرض األنواع املختلفة من التكاليف التي ميكن تكبدها يف إجراءات اللجوء أو اإلقامة للتمييز بني كال

 الإلجرائني، انظر مربع املعلومات أدناه

وهذه التكاليف هي، أساسا، من ناحية، تكاليف للمحاميني، ومن ناحية أخرى، تكاليف للمحكمة.

 يستند الكتيب إىل الحدث »مرة أخرى فاتورة من إجراءات املحكمة - هل يعقل ذلك؟« ملجلس 

الالجئني بادن فورمتبريغ كجزء من املؤمتر الصيفي الرقمي لعام 2021

أوالً: تكاليف اإلجراءات

 تتكون تكاليف اإلجراءات من التكاليف خارج نطاق القضاء واملحكمة للمحامني وتكاليف املحكمة.

 يتناول هذا الكتيب يف املقام األول التكاليف الخارجة عن نطاق القضاء واملحكمة املدفوعة

 للمحامني. حيث أن األساس القانوين لحساب تكاليف املحامي هو قانون أتعاب وأجور املحامني

  ومرفقه. كام ويتم تنظيم تكاليف املحكمة يف قانون تكاليف املحكمة ومرفقه

 أساس حساب كال النوعني من التكاليف هو ما يسمى بالقيمة املتنازع عليها لإلجراءات. القيمة

 املتنازع عليها هي القيمة النقدية لليشء املتنازع عليه. الدعاوى القضائية التي يرفعها الالجئون أمام

 املحاكم اإلدارية ليس لها قيمة نقدية باملعنى الدقيق للكلمة. ومن ثم، فإن القيمة املتنازع عليها

 بشأن إجراءات اللجوء منصوص عليه يف املادة 30 من قانون قانون أتعاب املحامني. والقيمة املتنازع

  عليها يف اإلجراءات املتعلقة بقانون اإلقامة ميكن استمدادها من قامئة املحكمة اإلدارية االتحادية

للمبالغ املتنازع عليها وهي متاحة أيضا عىل اإلنرتنت



 الرسوم القانونية

 أسهل طريقة لفهم الرسوم القانونية هي استخدام منوذج حسايب عميل كمثال ميكن إعداده من

قبل مكتب محاماة

مثال عىل مثل هذا الحساب العميل

القيمة اإلجاملية 5000 € لرسوم البسيطة: 334.00 € ، امللحق رقم 2 من قانون أتعاب املحاميني

الرسوم                          معدل الرسوم

نشاط متهيدي قبل املحاكمة

1,3  رسوم العمل رقم 2300 من مرفق قانون أتعاب املحامني 434,20 €

  النشاط القضايئ

1,3  رسوم اإلجراءات رقم 3100, 3200 من مرفق قانون أتعاب املحاميني 434,20 €

1,2  رسوم املوعد رقم 3104, 3202 من مرفق قانون أتعاب املحاميني 400,80 €

0,65- القيمة المقتطعة1 - 217,10 €

النفقات رقم 7002 من ملحق قانون أتعاب املحاميني € 20 الحد اإلجاميل األقىص

ساعات 4-3  بدل الغياب رقم 7005 من ملحق قانون أتعاب املحاميني  30-80€ 30 €

140  نفقات السفر رقم 7003 من ملحق قانون أتعاب املحاميني 0.40 € للكيلو مرت 42 €

املجموع الفرعي 1.361,20 €

%19  رضيبة القيمة املضافة 220,57 €

€ 1.381,47 املجموع النهايئ

 1   وإذا ما توىل املحامي األنشطة التمهيدية والقضائية عىل السواء، يتم تخفيض إما رسوم العمل أو رسوم اإلجراءات مبقدار

النصف تم النص عليه يف ملالحظة التمهيدية رقم 3 الفقرة 4 من ملحق قانون أتعاب املحاميني



1.1 أتعاب املحاميني

 غالبا ما يبني املحامون حساباتهم لتكاليفهم عىل اللوائح القانونية. ومع ذلك، فإن إجراءات

 اللجوء عادة ما تستغرق وقتا طويال جدا وتتضمن الكثري من العمل, حيث أن اإلجراءات تتطلب

 أحياناً البحث يف معلومات البلد األصيل للشخص املعني وقرارات املحاكم الحالية كام أن تأكيد حاالت

 االضطهاد يعتربا أيضاً أمراً رضورياً. هذا سبب آخر يسمح للمحامني بفرض رسوم أكرث من الرسوم

 التي يحددها القانون. يجب عىل املحامني مناقشة هذا األمر مع موكليهم وتسجيله يف اتفاقية أجور

 مسبقة. يف االتفاقية يتم النص ، عىل سبيل املثال ، عىل ما إذا كانت أتعاب املحامي تُدفع وفقا للوائح

 القانونية أو ِوفقا لرسوم إضافية ، عىل سبيل املثال عىل شكل أجر بالساعة أو مبلغ مقطوع مسبقاً.

 إذا تم االتفاق عىل رسوم ، فإن الرسوم القانونية تحدد الحد األدىن – كل يشء فوق الحد األدىن يعترب

 القيمة املتفق عليها كأتعاب إضافية. وليك يتم إبرام مثل هذا االتفاق عىل الرسوم بشكل فعال، فإن

 استامرة مكتوبة يعترب رشطاً أساسياً وإلزامياً هنا. إذا مل يكن هناك اتفاق رسمي ومكتوب، يتم تطبيق

الرسوم القانونية



 هناك جلسة استامع يف املحكمة ، فسوف يتحمل املحامي أيضا رسوم تعيني املوعد للجلسة

املقررة

 يقدر مبلغ رسوم األعامل واإلجراءات واملواعيد بناًء عىل ما متت تسميته بالقيمة املتنازع عليها

 لإلجراءات. ينتج مبلغ رسوم األعامل واإلجراءات والتعيني عن املبلغ املتنازع عليه لإلجراءات .تم

 النص عليه يف املادة 13 من قانون أتعاب املحاميني باالقرتان مع ملحقه الثاين. ثم يتم رضب الرسوم

 يف معدل الرسوم )العمود األوسط من منوذج الحساب(. يتم رسد معدالت الرسوم عادًة يف قامئة

 التعويضات باختصار يف قانون أتعاب املحامني ومرفقه, تم النص عليه يف املادة الثانية من قانون

 أتعاب املحاميني باإلضافة إىل ملحقه األول حيث تم النص هناك أيضاً عىل تنظيم نفقات السفر

 وبدالت الغياب. معدالت الرسوم الشائعة هي تلك املُدرجة يف منوذج الحساب املوجود أعاله. جدير

بالذكر أيضاً أن معدل الرسوم الخاص برسوم العمل قد يتجاوز ال 1.3

1.2 التكاليف القانونية يف املحكمة

 تستند رسوم وتكاليف املحكمة أيضا من حيث املبدأ إىل القيمة املتنازع عليها )الذي تنظمه املادة

 34 من قانون تكاليف املحكمة باإلضافة مللحقه الثاين(. هنا أيضا ، هناك معدالت رسوم معينة ، تنتج

 عن قامئة التكاليف. تم النص عليه يف املادة 3 من قانون تكاليف املحكمة وملحقه األول. يف نهاية

 اإلجراءات ، تُصدر املحكمة قراراً بشأن تحديد التكاليف ، وإذا لزم األمر ، تطلب أتعابا مستحقة من

املحامي

 وال تشمل تكاليف املحكمة يف هذا السياق رسوم أنشطة املحكمة نفسها فحسب، بل تشمل

 أيضا نفقات املحكمة. مبا معناه يشمل ذلك، يف جملة أمور، األجر الذي دفعته املحكمة يف البداية

 للمرتجمني الشفويني والخرباء، فضال عن التعويض املدفوع للشهود عن شهادتهم. ويستند قدر هذه

  .املبالغ املدفوعة من قبل املحكمة إىل قانون األجور والتعويضات القضائية

 إجراءات اللجوء وفقاً للامدة 83 ب من قانون اللجوء واإلجراءات املتعلقة بالقانون االجتامعي وفقاً

 للامدة 183 من قانون املحاكم االجتامعية تُعترب معفية من تكاليف املحكمة. عىل عكس اإلجراءات

الخاصة بقانون اإلقامة تلك تخضع لتكاليف املحكمة

ثانياً: االلتزام بتحمل التكاليف
 إن مبدأ االلتزام بتحمل التكاليف يوضح الطرف الذي يتعني عليه تحمل التكاليف يف حال خسارة

 الدعوى. األساس القانوين يف نزاعات قانون اللجوء واإلقامة هو قانون إجراءات املحكمة اإلدارية

 بالتحديد املادتني 154 و 155 من لوائح املحكمة اإلدارية. يتحمل الطرف الخارسعادًة - الشخص

 الذي خرس املحكمة )جزئيا( تكاليف املحكمة )األتعاب والنفقات( وأيضاً التكاليف خارج نطاق

 القضاء مثل الرسوم اإلجرائية ورسوم املواعيد ونفقات السفر للمحامني تنص املحكمة عىل ذلك

 تلقائيا يف قرارها أما بالنسبة لرسوم العمل واألتعاب فإنه ال يتم تغطيتها من خالل هذا التحديد



 من املعقد نسبيا تحليل مثل هذا النموذج الحسايب. لذلك ،  كخطوة أوىل ، من املنطقي استخدام

 حاسبة تكلفة التقايض عىل اإلنرتنت لفهم الفواتري املرتتبة عىل التكاليف القانونية. عىل سبيل املثال يف
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 تم تحدد القيمة املتنازع عليها وعدد املطالبني. وكقاعدة عامة، ال توجد درجة قضائية ثانية وثالثة وال

  يوجد متثيل خارج املحكمة. كام ميكنك تجاهل التكاليف القانونية املعارضة تلك الخاصة باملكتب

االتحادي للهجرة واالندماج يف دعاوى اللجوء

 ميكن رشح تكاليف أتعاب املحامي مبزيد من التفصيل عىل النحو التايل: يوضح النموذج الحسايب

 السابق أن التكاليف القانونية تتكون من أنواع مختلفة من الرسوم الناتجة عن أنشطة مختلفة.

 باإلضافة إىل ذلك ، هناك نفقات )مثل مبلغ مقطوع لقنوات التواصل( ، ونفقات السفر وبدل الغياب

 إن وجدت ، من الجدير بالذكر أن حساب النموذج ال يشمل عادًة أي تكاليف لالستشارة الشفوية

 األولية. ما مل يتم االتفاق عىل خالف ذلك ، يتم تطبيق الحد األعىل البالغ 190 يورو وفقا للامدة 34

  من ملحق قانون أتعاب املحاميني باإلضافة إىل رضيبة القيمة املضافة

نشاطات ما قبل التقايض ما يسمى برسوم العمل

 •اإلجراءات القانونية قبل بدء إجراءات املحكمة

 •إجراءات اللجوء: نادرا ما يكون هناك إجراءات سابقة للمحاكمة، لذلك تم متييزه باللون األزرق

يف النموذج الحسايب

 االستثناء: التمثيل القانوين من قبل محامي يف طلب اللجوء وجلسة االستامع أمام املكتب االتحادي

للهجرة واللجوء

 •إجراءات قانون اإلقامة: إجراءات االستئناف تعترب هنا من اإلجراءات املعتادة

مثال عىل ذلك يف حالة رفض طلب الحصول عىل ترصيح إقامة

النشاطات القضائية مثل رسوم إجرائية ورسوم املواعيد، إن وجدت

•التمثيل القانوين من قبل محامي يف إجراءات املحكمة

•النشاطات واإلجراءات: تقديم الدعاوى القضائية ، وإرسال املستندات إىل املحكمة اإلدارية

وحضور جلسة استامع

•يتم فرض رسوم إجرائية عىل عمل املحامي يف إجراءات املحكمة مام يعني أنه إذا ما كانت



 ويف بعض الحاالت الخاصة، ميكن إرشاك نقابة املحامني املختصة وغالبا ما يكون تغيري املحامي هو

 اليشء الذي يجب القيام به عندها. ومع ذلك ، ميكن أن يكون هذا االمرلألسف أيضاً مكلفا ، حيث

قد يتعني دفع الرسوم لكل من املحامي السابق واملحامي الحايل

رابعاً: املساعدة املالية لإلجراءات القانونية

 بشكٍل عام فإن العديد من الالجئني لديهم دخل ضئيل أو معدوم ويضطرون إىل سداد تكاليف

 اإلجراءات القانونية عىل أقساط عىل مدى فرتة طويلة من الزمن. فإنه من الجدير بالذكر أن

املساعدة املالية القانونية تكون خيارا مطروحا يف بعض األحيان

 تهدف املساعدة املالية القانونية إىل متكني األشخاص املحتاجني من االستفادة من حامية قانونية

 فعالة. تغطي املساعدة املالية القانونية أتعاب املحامي املنصوص عليها بالقانون. باإلضافة إىل ذلك،

 من املمكن أن يتم إلغاء تكاليف املحكمة يف اإلجراءات الخاصة بقانون اإلقامة. ويف حالة تقديم

 طلب للحصول عىل مساعدة مالية قانونية، ال تنظراملحاكم فقط يف مدى حاجة مقدم الطلب

 للمساعدة، بل أيضا يف مدى إمكانية نجاح الدعوى. وبالتايل، فإن القرارات املتعلقة باملساعدة املالية

 القانونية ميكن أن توفر بالفعل إشارات بشأن كيفية تقييم املحكمة لفرص نجاح الدعوى املرفوعة.

 بالنسبة للسؤال إذا ما كان ينبغي تقديم طلب للحصول عىل املساعدة املالة القانونية هو دامئا سؤال

يتعلق بكل حالٍة عىل حدأً ومن األفضل مناقشته مع املحامي

 وإذا منحت املساعدة املالية القانونية )بدون أقساط(، ينبغي أن تُفهم عىل أنها نوع من القروض

 عىل مدى أربع سنوات. إذا كان الشخص يف غضون األربع سنوات مل يُعد بحاجة لتلقي تلك املساعدة

 ، فيجب عليه عندها سدادها. ولذلك، عىل سبيل املثال، بالنسبة لألشخاص ممن يتلقون التدريب

 املهني والذين من املحتمل بعد التدريب أن يصبحوا موظفني بشكل كامل ولن يعودوا يف حاجة إىل

تلك املساعدة، قد يكون بحالتهم تلك من غري املفيد التامس هذه املساعدة املالية القانونية أساساً

 



 املسبق ذكره للتكاليف ؛ بل يتم تحديدها بشكل مستقل وبالتايل فإنه من خالل أمر املحكمة

 بشأن التكاليف يف نهاية الدعوى يتم توضيح ماهي النفقات الواجبة السداد ومن هو الطرف امللزم

 بسدادها

 الحالة األوىل: يف حالة ربح الدعوى واإلجراءات الناجحة متاما: يتقدم املحامي بطلب إىل املحكمة

 لتحديد التكاليف. إذا خرس املكتب االتحادي للهجرة واالندماج الدعوى يف إجراءات اللجوء، فإنه

 يتكلف بدفع األتعاب واملصاريف القانونية للمحامي. يحق للموكِّل هنا أيضاً طلب كشف حساب

واسرتداد األموال إذا تم دفع الكثريمن طرفه

 الحالة الثانية: يف حالة اذا ماكانت اإلجراءات ناجحة جزئيا: يتقدم املحامي بطلب إىل املحكمة

 لتحديد التكاليف. ويف القرار الصادر عن املحكمة بالجزء املتعلق بتحديد التكاليف، تقّسم جميع

 التكاليف بالتناسب مع بعضها البعض، وتخصص التكاليف الواجب دفعها لألطراف املعنية. إذا لزم

األمر، يسرتد املوكِّل األموال أيضاً مرة أخرى

 الحالة الثالثة: يف حالة خسارة الدعوى واإلجراءات غري الناجحة: يشري كل من قراراملحكمة املتعلق

 بتحديد التكاليف وفاتورة املحامي إىل املوكِّل إذا كان ال يزال يتعني عليه دفع مبالغ الحقة ومدى

 قيمتها. يف حال إذا ربح املكتب االتحادي للهجرة واالندماج الدعوى املتعلقة بإجراءات اللجوء ، يتم

يف هذه الحالة تكبد رسوم إدارية قدرها 20 يورو

ثالثاً: الخالفات حول عمل املحامني

 يف بعض األحيان ينشأ االنطباع )املربر( بأن املحامني يطالبون مببالغ عالية بشكل غري متناسب مع

 الجهد املبذول من طرفهم. وكام سبق وصفه، فإن قيمة املبالغ يتوقف عىل االتفاق املربم سابقا بني

 الالجئني واملحامني. أتعاب املحامي القانونية هي مبالغ مقطوعة ال ميكن من خاللها استخالص أي

 مطالبة حول نطاق أنشطة املحامي )عىل سبيل املثال ، عدد املرافعات التي متت كتابتها(. نظرا ألن

 إجراءات اللجوء غالبا ما تستغرق وقتا طويال ، فإنه من الصعب يف بعض األحيان فهم وتوضيح العمل

الذي يقوم به املحامي يف مثل هذه اإلجراءات التي تستمر لفرتة طويلة من الزمن

 لذلك، إذا مل يفي املحامي باملهام املتفق عليها أو حتى قام بعمل سيئ ، فهناك احتامالت قليلة نسبيا

 التخاذ إجراء ضده. ومع ذلك ، يحق للموَكِّل الحصول عىل فاتورة عىل أساسها ، ميكن للمرء بعد

 ذلك فهم وتوضيح بيان التكلفة وكذلك أنشطة وأتعاب املحامي. إذا تم دفع الكثري أو مل يتم تنفيذ

 األنشطة املتفق عليها ، فيجب اسرتداد املبلغ الزائد. ومع ذلك ، إذا تم إبرام اتفاقية عىل الرسوم

  مسبقاً ، فيجب دفع املبلغ املتفق عليه - من حيث املبدأ ، بغض النظر عام فعله املحامي



مالحظات





هيئة التحرير:
  إدارة مجلس االجئني يف والية بادن فورتنبريغ – جمعية مسجلة عنوانه الربيدي ورقم الهاتف

وعنوان املراسلة اإللكرتوين وعنوان املوقع اإللكرتوين
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 

 Hegelstraße 51 70174 Stuttgart 
هاتف: 07115532834

info@fluechtlingsrat-bw.de: إمييل
املحرر: ميالين سكيبا

الرتجمة: يوسف محفوظ

 تم اصدار هذا املنشور ضمن مرشوع النشاط من أجل االجئني 2021 بناء عىل دعم من وزارة

 الداخلية قسم الرقميات والبلديات

املزيد من التفاصيل عىل موقعنا عىل االنرتنت:

www.fluechtlingsrat-bw.de

مالحظة هامة

 تم إصدار هذا املنشور يف نوفمرب 2021 وفًقا لـ الوضع القانوين املعمول به يف

 ذلك الوقت. رمبا حدثت تغيريات قانونية يف هذه األثناء. يعكس املنشور الرأي

 القانوين للنارش. هناك آراء قانونية أخرى حول بعض النقاط. يهدف هذا املنشور

إىل تقديم نظرة عامة حول املوضوع وال ميكن أن يحل محل االستشارة الفردية

 لذلك ، يف الحاالت الخاصة ، يجب عليك دامئًا االتصال مبركز استشاري أو 

طلب االستشارة القانونية

FLÜCHTLINGSRAT
BADEN-WÜRTTEMBERG

... engagiert für eine menschliche Flüchtlingspolitik


