
http://hongha.vn/news/pdf/luat-su-la-nghe-duoc-trong-vong-trong-xa-hoi-2177.pdf

Luật sư là nghề được trọng vọng trong xã hội

Cập nhật: 10-01-2012 09:05:23    

 

Tìm hi?u nh?ng v?n ?? t?n t?i xung quanh câu chuy?n hành ngh? Lu?t s? hi?n nay, Nguoiduatin.vn xin ??ng t?i bài vi?t c?a tác gi? Ng?c Trìu

??ng trên báo Pháp lu?t & Th?i ??i v? cu?c trao ??i v?i Ti?n s? Phan Chí Hi?u (Giám ??c H?c vi?n T? pháp, B? T? pháp).

Th?a Ti?n s?, ông có th? chia s? ?ôi ?i?u v? vi?c ?ào t?o ngh? Lu?t s? hi?n nay t?i H?c vi?n T? pháp?

Lu?t s? là m?t ngh? ???c tr?ng v?ng trong xã h?i, vì v?y mà nhi?u ng??i v?n g?i h? là nh?ng th?y cãi, tôn h? lên hàng b?c th?y ?? th?y ngh?

này v?n là m?t ngh? cao quý.

H?c vi?n T? pháp trong 10 n?m qua ?ã ?ào t?o kho?ng 17 ngàn h?c viên thông qua các khóa ?ào t?o nghi?p v? lu?t s?. Tuy nhiên, m?t th?c

t? là nhi?u ng??i ?ã ???c c?p ch?ng ch? hành ngh? nh?ng v?n ch?a theo ngh? lu?t s?.

Theo s? li?u th?ng kê c?a V? B? tr? t? pháp, hi?n c? n??c có kho?ng 6,7 ngàn lu?t s? ?ang hành ngh? và g?n 3 ngàn lu?t s? ?ang t?p s?.

Nh? v?y, n?u tính c? con s? 3000 lu?t s? ?ang t?p s? này thành lu?t s? chính th?c thì ??n 2020, ?? ??t ???c ch? tiêu phát tri?n ??i ng? lu?t s?

v? s? l??ng nh? ?ã xác ??nh trong k? ho?ch s? 900/UBTVQH 11 c?a ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i và Chi?n l??c phát tri?n ngh? lu?t s? ??n

n?m 2020, chúng ta ph?i phát tri?n thêm kho?ng 9 – 11 ngàn lu?t s? n?a.

Quá trình ?ào t?o m?t Lu?t s? t?i Vi?t Nam hi?n nay ra sao th?a ông?

Tr??c h?t, m?t ng??i mu?n tr? thành Lu?t s? nh?t thi?t ph?i t?t nghi?p và có b?ng C? nhân Lu?t ???c ?ào t?o b?n n?m chính quy. Sau ?ó, h?

ph?i tham gia khóa ?ào t?o Lu?t s? t?i H?c vi?n T? pháp trong th?i gian sáu tháng.

 

T?t nghi?p khóa h?c này, h?c viên s? ???c c?p m?t ch?ng ch? ?? ??ng ký vào m?t ?oàn lu?t s? th?c t?p (h?c vi?c) kho?ng 18 tháng n?a. Nh?

v?y, riêng vi?c ?ào t?o ngh? ?ã m?t thêm hai n?m. Chúng ta m?t kho?ng sáu n?m m?i có th? ?ào t?o ???c m?t lu?t s? ra ngoài xã h?i hành

ngh?.

Th?c t? ?ào t?o nhi?u, hành ngh? ít s? d?n t?i nh?ng b?t c?p gì?

Th? tr??ng d?ch v? pháp lý c?a chúng ta ?ang phát tri?n m?nh, ng??i dân b?t ??u ý th?c ???c vi?c s? d?ng các d?ch v? pháp lý b?ng vi?c tìm

??n lu?t s?, không ch? ?? t? v?n lu?t mà còn nhi?u công vi?c liên quan ??n pháp lu?t mà h? ?ang v??ng m?c. Rõ ràng, t? l? lu?t s? trên s?

dân hi?n nay còn quá th?p.

Tuy nhiên, có m?t th?c tr?ng là có n?i lu?t s? làm không h?t vi?c, có n?i l?i “c? ngày không ai m?i”? 

?úng là có th?c tr?ng này. ? TP. H? Chí Minh có ph? Lu?t s? do ??a ph??ng này phát tri?n ngh? Lu?t s? và các t? ch?c hành ngh? r?t l?n.

Nhi?u Lu?t s? sau khi ???c c?p ch?ng ch? hành ngh? c?ng t?p trung ch? y?u t?i các thành ph? l?n và khu ?ông dân c? nên c?ng d?n ??n tình

tr?ng n?i thì quá ?ông, n?i thì quá ít.
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C?ng ph?i nhìn nh?n khách quan r?ng, ch? nào mà ch?t l??ng d?ch v? Lu?t s? ? ?ó cao và t?t thì ng??i dân tin t??ng và v?n phòng Lu?t s?

?ó làm không h?t vi?c, nh?ng c?ng có n?i thì không ?? kinh phí ?? duy trì. Chính tâm lý c?a ng??i dân ?ã d?n t?i v?n ?? này.

Tôi xin nh?n m?nh r?ng, ng??i dân khi nói t?i pháp lu?t, hãy ngh? t?i Lu?t s?. Th? nh?ng, ? nhi?u ??a ph??ng, ng??i dân không tin t??ng vào

??i ng? Lu?t s? t?nh nhà mà s?n sàng nh? lu?t s? n?i khác v? giúp ?? trong khi nh?ng v??ng m?c này r?t ??n gi?n ho?c hoàn toàn có th? gi?i

quy?t ???c b?i chính Lu?t s? c?a ??a ph??ng ?ó.

T?i m?t s? qu?c gia, mô hình “Lu?t s? gia ?ình” t? ra r?t hi?u qu?, v?y t?i Vi?t Nam trong th?i gian t?i có th? th?c hi?n ???c mô hình này

không th?a ông?

Vi?t Nam ta ?ánh giá m?t gia ?ình sang, giàu có là m?t gia ?ình có nhà riêng, ô tô riêng. Th? nh?ng, t?i n??c ngoài, ? ?ây không ch? có các

qu?c gia ph??ng Tây phát tri?n mà ngay c? nhi?u qu?c gia ?ông Nam Á, m?t gia ?ình sang tr?ng hay giàu có ???c ?ánh giá qua tiêu chí h? có

bác s? riêng và Lu?t s? riêng.

V?i m?t d?ch v? r?t có ti?m n?ng nh? Lu?t s?, tôi tin r?ng ngh? Lu?t s? s? phát tri?n m?nh trong t??ng lai. ? m?t gia ?ình có lu?t s? riêng, t?t

c? nh?ng v?n ?? liên quan ??n góc ?? pháp lý và nh?ng v??ng m?c c?a chính gia ?ình ?ó ??u ???c Lu?t s? c?a chính gia ?ình mình th?c

hi?n ?? ??m b?o tính hi?u qu?.

Vi?t Nam ta ph?n ?ông dân s? còn ?ang ?? s?ng ch? ch?a có thu nh?p cao nh? nhi?u n??c nên song song v?i mô hình Lu?t s? gia ?ình,

chúng ta v?n c?n chú tr?ng phát tri?n ??i ng? Lu?t s? ?áp ?ng nhu c?u c?a ng??i dân.

Lu?t Lu?t s? ra ??i n?m 2006 và sau 5 n?m th?c hi?n, chính các Lu?t s? v?n ph?i th?t lên r?ng v?n còn có nhi?u v??ng m?c. Ông gi?i thích v?

?i?u này ra sao?

Có m?t th?c t? là nhi?u ng??i ch?a hi?u h?t r?ng, Lu?t s? c?ng là m?t ch?c danh t? pháp. Quá trình tham gia c?a Lu?t s? vào m?t v? vi?c c?

th? t? s?m có th? giúp v? án sáng t? h?n nhi?u ?i?u, th?m chí còn có th? gi?i quy?t xong s?m h?n d? ??nh. Th? nh?ng, có m?t s? ít ?i?u tra

viên, th?m phán và ki?m sát viên ngh? h? ch? làm r?i v? án. Tâm lý này c?n ph?i ???c thay ??i.

Trong Lu?t t? t?ng hình s?/dân s? có nh?ng quy ??nh r?t rõ vi?c Lu?t s? tham gia bào ch?a v? án ???c phép ti?p c?n h? s? nh?ng có nhi?u

tr??ng h?p l?i không t?o ?i?u ki?n, gây khó d? cho h? trong khi hành ngh?.

?ây chính là m?t trong nh?ng v??ng m?c ?ang t?n t?i c?n ph?i thay ??i trong th?i gian t?i. Nói ?i c?ng ph?i nói l?i, chính m?t s? Lu?t s? khi

hành ngh? c?ng ?ã vi ph?m nguyên t?c ??o ??c ngh? nghi?p, ra s?c b?o v? thân ch? c?a mình t?i cùng b?t ch?p ?úng sai. Th? nên chúng ta

ph?i nhìn nh?n và ?ánh giá khách quan, công b?ng ?? xây d?ng lo?i hình d?ch v? này ngày càng hoàn thi?n và phát tri?n nhanh chóng c? v?

s? l??ng và ch?t l??ng ph?c v? nhu c?u c?a xã h?i n??c ta.

Ông có th? chia s? ?ôi ?i?u v? ?? án mà H?c vi?n T? pháp v?a trình Th? t??ng Chính ph? v? ?ào t?o ngu?n cán b? ki?m sát viên, th?m phán

và lu?t s? cùng m?t ch??ng trình?

H?c vi?n T? pháp v?a trình Th? t??ng Chính ph? phê duy?t ?? án ?ào t?o chung ngu?n cán b? b? nhi?m c? ba ch?c danh trên. N?u ???c phê

duy?t chúng tôi s? tri?n khai ngay trong n?m 2012.

Theo ?ó, chúng tôi s? t? ch?c thi tuy?n r?ng rãi trên toàn qu?c ??i v?i ng??i có b?ng c? nhân Lu?t ?? tuy?n ch?n ra 100 ng??i xu?t s?c nh?t

?ào t?o ch??ng trình này. Khi vào h?c, t?t c? h?c viên s? ???c bao c?p toàn b?.
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H?c vi?n s? dành nhi?u ?u ?ãi nh?t, s? d?ng ngu?n kinh phí ?? h? tr? thêm các h?c viên. Sau khi t?t nghi?p khóa h?c này, h?c viên ???c c?p

ch?ng ch? riêng. Tòa án và Vi?n ki?m sát có th? tuy?n d?ng ngu?n cán b? này, s? còn l?i có th? hành ngh? Lu?t s?. M?c ?ích cu?i cùng mà

?? án này h??ng ??n là quá trình tranh lu?n t?i Tòa s? t?t h?n và ngu?n b? nhi?m cán b? cho 3 ch?c danh trên lúc nào c?ng s? ??m b?o v?

ch?t l??ng và d?i dào v? s? l??ng.

Xin c?m ?n ông v? cu?c trò chuy?n!

BTV

 

Nguồn: nguoiduatin.vn
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