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Luật Luật sư (sửa đổi): “Thoáng” hơn cho luật sư hành nghề
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Dự thảo sửa đổi Luật Luật sư đang được Bộ Tư pháp đưa ra lấy ý kiến đóng góp có nhiều điểm mới so với quy định

pháp luật hiện hành, đặc biệt là những quy định liên quan trực tiếp đến hành nghề luật sư.

Đào tạo nghề: 12 tháng

Theo Bộ Tư pháp, trong thời gian qua số lượng luật sư đã phát triển khá nhanh, nhưng chất lượng của đội ngũ luật sư

còn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội, đặc biệt là trong điều kiện cải cách tư pháp và hội nhập quốc

tế. Trình độ chuyên môn nghề nghiệp cũng như kỹ năng hành nghề của một số luật sư, trong đó có những người được

miễn đào tạo nghề, miễn tập sự, còn hạn chế.

Nguyên nhân này, một phần xuất phát từ quy định về đào tạo nghề. Hiện nay, theo quy định của Luật Luật sư thời gian

đào tạo nghề luật sư là 6 tháng, so với đào tạo thẩm phán, kiểm sát viên là ngắn hơn (12 tháng).

Cũng theo Bộ Tư pháp, để tăng cường tranh tụng tại Tòa theo yêu cầu của cải cách tư pháp thì cần tính toán đến việc

đào tạo liên thông các chức danh tư pháp (thẩm phán, kiểm sát và luật sư), đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo

nghề luật sư, Dự thảo Luật sửa đổi quy định này theo hướng tăng thời gian đào tạo nghề từ 6 lên 12 tháng.

Trong thời gian 12 tháng đào tạo nghề, học viên sẽ được học một số kỹ năng cơ bản chung cho cả 3 chức danh, được đi

thực hành tại các cơ quan tư pháp (Tòa án, kiểm sát, điều tra,...), các tổ chức hành nghề luật sư, đồng thời chương

trình đào tạo sẽ dành thời gian để đào tạo kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu của luật sư.

Về đối tượng được miễn đào tạo nghề, miễn, giảm tập sự hành nghề luật sư hiện nay theo đánh giá của Bộ Tư pháp là

chưa chặt chẽ và chưa phù hợp. Dự thảo Luật quy định theo hướng rà soát tiêu chuẩn các chức danh để quy định các

trường hợp vừa được miễn đào tạo, vừa được miễn tập sự hành nghề luật sư bao gồm: Giáo sư, phó giáo sư chuyên

ngành luật, tiến sỹ luật; Đã là thẩm phán, kiểm sát viên từ 5 năm trở lên; Đã là điều tra viên cao cấp, chấp hành viên

cao cấp, thẩm tra viên cao cấp ngành Toà án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu

viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

Đồng thời, Dự thảo Luật cũng quy định miễn đào tạo nghề, nhưng vẫn phải tập sự hành nghề luật sư và phải qua kỳ

kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đối với người đã là điều tra viên, chấp hành viên, công chứng viên, thừa phát

lại, thẩm tra viên chính ngành Toà án, kiểm tra viên chính ngành kiểm sát; chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính,

giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật từ 5 năm trở lên.

Tạo điều kiện tối đa cho luật sư tham gia tố tụng

Luật Luật sư quy định về việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong vụ án

hình sự, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Tuy nhiên, pháp

luật về tố tụng thì chỉ quy định việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa khi luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án

hình sự.

Để đảm bảo tính thống nhất, liên thông giữa Luật Luật sư và các quy định pháp luật về tố tụng, đồng thời để đơn giản

hóa tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho luật sư hành nghề, Dự thảo Luật quy định theo hướng

khi tham gia tố tụng hình sự với tư cách người bào chữa, Luật sư cần xuất trình (Thẻ luật sư, Giấy yêu cầu luật sư của

người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc của người thân người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc của người đại diện hợp pháp

của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo) nhằm tránh tình trạng gây phiền hà cho luật sư khi hành nghề. Đồng thời, Dự thảo

Luật quy định Giấy chứng nhận người bào chữa có giá trị trong suốt quá trình tố tụng cho phù hợp với quy định của

pháp luật tố tụng hình sự.

Khi tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, hành
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chính, của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự thì

luật sư chỉ cần xuất trình Thẻ luật sư, giấy yêu cầu luật sư của khách hàng, mà không cần cấp Giấy chứng nhận tham

gia tố tụng như quy định của Luật Luật sư.

Luật sư Nguyễn Thị Minh Châu, Trưởng Văn phòng luật sư Bảo Châu và cộng sự:

• Thưa luật sư, Dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) quy định tăng thời gian đào tạo nghề đối với luật

sư, việc này có cần thiết không, thưa bà?

- Tôi cho rằng việc tăng thời gian đào tạo là cần thiết. Nghề luật sư đòi hỏi phải có kỹ năng

tốt, kỹ năng do mình tự học hỏi tích lũy và kỹ năng có được qua đào tạo. Nếu tính đến cả việc

đào tạo liên thông thì đây là việc càng nên làm. Vấn đề là sau đào tạo phải kiểm tra sát hạch

đúng thực chất trước khi cấp chứng chỉ đào tạo nghề.

• Còn việc miễn đào tạo đối với một số đối tượng thì sao, thưa bà?

- Một số Luật chuyên ngành khác cũng quy định việc miễn đào tạo nghề. Tuy nhiên, theo tôi

không nên miễn quá dễ dàng dẫn đến việc phát triển đội ngũ luật sư một cách ồ ạt, kém chất

lượng.

• Gần đây, pháp luật đã sửa đổi nhiều quy định theo hướng thuận lợi hơn cho luật sư tham gia tố

tụng, nhưng thực tế thi hành có được như vậy?

- Những năm gần đây luật sư tham gia tố tụng đã có những thuận lợi hơn tuy nhiên vẫn còn

rất nhiều trường hợp chúng tôi bị làm khó, trong đó có những yêu cầu rất nhiêu khê về thủ

tục giấy tờ. Việc đó dẫn đến luật sư không được tham gia kịp thời vào quá trình tố tụng, ảnh

hưởng quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Nếu Luật Luật sư sửa đổi quy định rõ các loại

giấy tờ luật sư phải xuất trình và càng đơn giản bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu.

• Xin cảm ơn bà!

B.A

 

Bình An
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