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61 

3.3.1. Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp 
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65 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trước áp lực hội nhập của nền kinh tế quốc tế, Việt Nam đã và đang ký kết 

nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA). Với sự hình thành khu vực thương mại tự 

do giữa các nước, hiện nay các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. 

Thực hiện theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới, Hiến 

pháp năm 2013 đã có nhiều quy định tiến bộ nhằm đảm bảo quyền lợi cho doanh 

nghiệp. Theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, năm 2014 Quốc hội đã thông qua Luật 

doanh nghiệp và Luật đầu tư theo hướng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh 

nghiệp hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật.  

Cùng với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia, Chính phủ đã ban hành hỏa tốc Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 

28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 

2020. Đồng thời, xác định doanh nghiệp là trung tâm, nên ngày 16/5/2016 Chính 

phủ ra Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 

2020, coi doanh nghiệp là trung tâm phát triển của Nghị quyết 35, cần tạo sức mạnh 

hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo.  

Tuy nhiên, với những thông tin và chính sách trên đây mới chỉ là bước đầu 

trong chặng đường dài hội nhập kinh tế quốc tế đối với các doanh nghiệp Việt Nam 

nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Thực tiễn, các doanh nghiệp vẫn 

còn những rào cản pháp lý trong quá trình khởi nghiệp và hoạt động, nên cần phải 

được hỗ trợ một cách thiết thực từ các cơ quan, tổ chức, trong đó có tổ chức hành 

nghề luật sư. 

Nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý (DVPL) của các doanh nghiệp chỉ thật sự 

khởi đầu vào những năm cuối thế kỷ 20. Hiện nay, hoạt động cung cấp DVPL cho 

doanh nghiệp đã được luật hóa tại Điều 22 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung 

năm 2012 trên tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, trong cơ 

chế thị trường và quá trình hội nhập, hoạt động cung cấp DVPL của tổ chức hành 
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nghề luật sư là một trong những điều kiện tiên quyết bảo đảm sự phát triển bền 

vững của doanh nghiệp và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.  

Tuy nhiên, hoạt động cung cấp DVPL của tổ chức hành nghề luật sư đối với 

doanh nghiệp hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế; thực trạng quy định pháp luật và 

thực hiện pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý (HĐDVPL) giữa tổ chức hành 

nghề luật sư và doanh nghiệp còn nhiều bất cập.  

Bên cạnh đó, có nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về hợp đồng 

dịch vụ (HĐDV) nhưng không có một văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ 

thể về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp.  

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội lớn nhất của cả nước. Nơi đây, tập trung nhiều doanh nghiệp với nhiều 

loại hình kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng DVPL thường tập 

trung vào các doanh nghiệp đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 

các doanh nghiệp trong nước có vốn đầu tư nhiều. Phần lớn các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa chưa quan tâm nhiều đến sử dụng DVPL nhằm hỗ trợ trong hoạt động sản 

xuất và kinh doanh. 

Từ những vấn đề trên, đòi hỏi xã hội có một cái nhìn nhận đúng đắn về vị trí, 

vai trò của tổ chức hành nghề luật sư đối với doanh nghiệp, mối quan hệ giữa tổ 

chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp, hoạt động cung cấp DVPL giữa tổ chức 

hành nghề luật sư và doanh nghiệp. Chính vì lẽ đó, tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài: 

“Hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ 

thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” để làm đề tài nghiên cứu khoa học cho luận 

văn của mình. Đây là đề tài có tính thời sự và thực tiễn cao, khi hoàn thiện đề tài 

này sẽ là một đóng góp không nhỏ trong việc hoàn thiện pháp luật về HĐDVPL 

giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh nói 

riêng và ở Việt Nam nói chung. 

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài 

Trong thời gian qua, những vấn đề lý luận chung và những vấn đề lý luận 

riêng về HĐDVPL hay tổ chức hành nghề luật sư đã được trình bày trong một số 
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công trình nghiên cứu tiêu biểu sau: Đề tài cấp Bộ năm 2005 về: “Dịch vụ pháp lý ở 

Việt Nam, thực trạng, nhu cầu và định hướng phát triển” do TS. Nguyễn Văn Tuân, 

Tổng biên tập Tạp chí dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp làm chủ nhiệm đề tài. Đề 

tài cấp Bộ năm 2005 về: “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật 

về tổ chức và hành nghề luật sư trong điều kiện mới ở Việt Nam” do TS. Nguyễn 

Văn Thảo, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp làm chủ nhiệm đề tài. Luận 

án tiến sĩ năm 2003 của LS. Phan Trung Hoài về: “Hoàn thiện pháp luật về tổ chức 

và hành nghề luật sư trong điều kiện mới ở Việt Nam”. Luận án tiến sĩ luật học năm 

2014 của Hoàng Thị Vịnh về: “Hợp đồng dịch vụ pháp lý ở Việt Nam”. Luận văn 

thạc sĩ luật học năm 1996 của Đoàn Văn Duy về: “Tổ chức luật sư ở Việt Nam”. 

Luận văn thạc sĩ luật học năm 2001 của Dương Đình Khuyến về: “Vấn đề xã hội 

hóa hoạt động luật sư và tư vấn pháp luật”. Luận văn thạc sĩ luật học năm 2012 của 

Trần Văn Công về: “Pháp luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề 

luật sư qua thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh”. 

Song, các nội dung nghiên cứu trên chỉ đặt ra những vấn đề về HĐDVPL hay 

tổ chức hành nghề luật sư, mà không có một công trình nào đưa ra một cái nhìn 

xuyên suốt và chuyên sâu về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp ở Việt Nam nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Do vậy, đề 

tài này không trùng lặp với các công trình đã công bố và có ý nghĩa cả về lý luận và 

thực tiễn. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

- Mục đích nghiên cứu của luận văn là để hoàn thiện quy định pháp luật về 

HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả 

thực hiện loại hợp đồng này. 

Chính vì vậy, các chương trong luận văn này là làm sáng tỏ những vấn đề lý 

luận và nêu lên thực trạng về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh; thể hiện vị trí, vai trò của tổ chức hành 

nghề luật sư đối với doanh nghiệp trong việc ký kết HĐDVPL giữa tổ chức hành 

nghề luật sư và doanh nghiệp. 
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- Nhiệm vụ nghiên cứu: Từ mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu của 

luận văn là đưa ra những phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về 

HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố 

Hồ Chí Minh. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực trạng ký kết 

HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố 

Hồ Chí Minh.  

Phạm vi nghiên cứu của luận văn là những vấn đề pháp lý liên quan đến 

HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố 

Hồ Chí Minh. Giới hạn nội dung nghiên cứu HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật 

sư và doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2006 cho 

đến nay. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Luận văn được thực hiện trên cơ sở lý luận duy vật biện chứng và duy vật 

lịch sử; theo quan điểm cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và 

Nhà nước; triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Luận văn được sử dụng và kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau 

như: Tổng hợp, phân tích, lịch sử, kế thừa, so sánh, thống kê. Cụ thể: 

- Phương pháp tổng hợp, phân tích: Các phương pháp này được sử dụng xuyên 

suốt trong luận văn nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận, khái quát hóa, đánh giá thực 

trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về ký kết HĐDVPL giữa tổ chức 

hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phương pháp lịch sử, kế thừa: Các phương pháp được sử dụng nhằm đánh 

giá quá trình phát triển, thực trạng ký kết HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư 

và doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phương pháp so sánh, thống kê: Các phương pháp này được sử dụng nhằm 

xác định quan điểm, giải pháp hoàn thiện ký kết HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề 
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luật sư và doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, đặt trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế và khu vực. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

Ý nghĩa của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và nêu lên thực 

trạng ký kết HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ thực tiễn 

thành phố Hồ Chí Minh. Từ cơ sở đó, luận văn đề xuất những phương hướng và các 

giải pháp hoàn thiện pháp luật về ký kết HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư 

và doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, luận văn này được xem là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho 

các tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp trong quá trình cung cấp và sử dụng 

DVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp. 

7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, cơ cấu của luận 

văn gồm: 

Chương 1. Những vấn đề lý luận về hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức 

hành nghề luật sư và doanh nghiệp. 

Chương 2. Thực trạng quy định pháp luật và thực hiện pháp luật về hợp đồng 

dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp.  

Chương 3. Nhu cầu, phương hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật về 

hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ thực 

tiễn thành phố Hồ Chí Minh. 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ GIỮA  

TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀ DOANH NGHIỆP 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của tổ chức hành nghề luật sư 

1.1.1. Khái niệm về tổ chức hành nghề luật sư 

Hiện nay, tổ chức hành nghề luật sư trên thế giới rất đa dạng và phong phú, 

hình thức tổ chức hành nghề luật sư phổ biến là: Văn phòng luật sư cá nhân/hành 

nghề độc lập (sole practitioner/principal), Công ty hợp danh (partnership). 

Ngoài 2 hình thức phổ biến này thì ở nhiều nước cho phép luật sư thành lập 

công ty luật trách nhiệm hữu hạn (Mỹ, Pháp, Canada, Bỉ, Singapore, Thái Lan, 

Đức). Bên cạnh đó, một số nước như Hy Lạp, Arhentina, Italia, Mexico, Đài Loan, 

Brazil, Thuỵ Sỹ, Nhật Bản, hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn không được 

chấp nhận vì không phù hợp với chế độ trách nhiệm vô hạn đối với luật sư trong 

hoạt động nghề nghiệp. Đối với nghề luật sư ở Anh, Mỹ thì hình thức công ty luật 

hợp danh lại rất phổ biến. 

Một số nước còn quy định hình thức luật sư hành nghề độc lập mà không cần 

thành lập tổ chức hành nghề (Mỹ, Anh, Singapore, Canada) hoặc cho phép hai hay 

nhiều luật sư biện hộ có chung văn phòng, chia sẻ một số chi phí văn phòng nhưng 

không tham gia hợp danh với nhau (Italia, Đài Loan, Anh, Pháp, Thuỵ Sỹ, Nhật). 

Ngoài ra, ở một số nước (Arhentina, Mỹ, Anh, Singapore), luật sư có thể làm 

thuê cho khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khác (lay client) với tư cách 

luật sư riêng (in-house lawyer) hoặc làm thuê cho Chính phủ thông qua hợp đồng 

với tư cách là người làm thuê. Một đặc điểm khác biệt là người chủ thuê luật sư 

đồng thời cũng là khách hàng duy nhất của luật sư đó. Hay nói một cách khác, luật 

sư làm thuê không được có khách hàng riêng ngoài người chủ đã thuê luật sư đó. 

Trên thế giới có không ít luật sư làm công ăn lương. Họ làm việc cho các doanh 

nghiệp hoặc cho các cơ quan của Chính phủ. Nét cơ bản của luật sư làm công ăn 

lương so với những người làm công ăn lương khác là họ chịu sự quản lý về thời 

gian của người chủ thuê họ, còn về mặt nghiệp vụ họ hành nghề độc lập.  
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Ở một số nước như Italia, Thái Lan, Đài Loan thì trong Chính phủ và các tổ 

chức doanh nghiệp tồn tại một đội ngũ tư vấn pháp luật. Những người này không 

đòi hỏi phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như luật sư [4, tr.6].  

Ở Việt Nam, nghề luật sư có từ thời Pháp thuộc, các luật sư người Pháp 

chiếm thế độc quyền. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh ký Sắc lệnh số 46 ngày 10/10/1945 quy định về các tổ chức, các đoàn thể luật 

sư trong nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, quy định về chế độ bào chữa, điều kiện 

công nhận luật sư [14]. Nhưng do nền kinh tế nước nhà gặp nhiều khó khăn, đất 

nước trải qua trường kỳ kháng chiến nên nghề luật sư cũng chưa được phát triển  

Tổ chức hành nghề luật sư được hoạt động theo nguyên tắc quản lý và hành 

nghề luật sư do nhà nước quy định. Tổ chức hành nghề luật sư được hiểu là một loại 

hình tổ chức nghề nghiệp có sự kết hợp giữa nhà nước cho phép thành lập, thống 

nhất quản lý và chế độ tự quản của tổ chức nghề nghiệp của tổ chức hành nghề luật 

sư. 

Luật sư muốn thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư 

phải là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện do nhà nước quy định. Chế độ tự quản của 

tổ chức hành nghề luật sư bằng hoạt động luật sư đại diện và nhân danh tổ chức 

theo điều lệ tổ chức hành nghề luật sư của mình quy định và điều lệ này phải phù 

hợp với luật luật sư hiện hành, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo 

đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. 

Khoản 1 Điều 32 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định 

về hình thức tổ chức hành nghề luật sư như sau: “Tổ chức hành nghề luật sư bao 

gồm: a) Văn phòng luật sư; b) Công ty luật”.  

Theo những quy định trên thì cho đến nay chưa có một văn bản quy phạm 

pháp luật chính thức nào khái niệm về tổ chức hành nghề luật sư. Do vậy, tác giả 

xin nêu khái niệm về tổ chức hành nghề luật sư như sau: “Tổ chức hành nghề luật 

sư là một loại hình tổ chức nghề nghiệp của luật sư được đăng ký thành lập theo 

quy định của nhà nước nhằm bổ trợ cho nhà nước trong lĩnh vực tư pháp. Một luật 

sư thành lập hoặc tham gia thành lập chỉ trong một tổ chức hành nghề luật sư, phải 
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đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và các điều kiện do nhà nước quy định. Hoạt động 

của tổ chức hành nghề luật sư theo nguyên tắc kết hợp giữa sự quản lý của nhà 

nước và của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư”.  

1.1.2. Đặc điểm của tổ chức hành nghề luật sư 

Nghề luật sư thường rất được quan tâm và chú trọng đến vai trò của cá nhân, 

uy tín nghề nghiệp của luật sư. Đặc điểm của tổ chức hành nghề luật sư xuất phát từ 

bản chất, vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội. Do vậy, tổ chức hành nghề luật sư 

có các đặc điểm sau đây: 

- Thứ nhất, tổ chức hành nghề luật sư là một nghề luật có tính chất tự do và 

độc lập 

Trước hết, tổ chức hành nghề luật sư là một tổ chức hành nghề luật nhằm để 

phân biệt với các tổ chức hành nghề khác trong xã hội. Như vậy, nói đến tổ chức 

hành nghề luật sư là nói đến công việc chuyên môn của những người hoạt động liên 

quan đến pháp luật. Tổ chức hành nghề luật sư có những điểm khác biệt với những 

tổ chức hành nghề liên quan đến pháp luật khác không chỉ ở chức năng, theo sự 

phân công của xã hội, mà còn ở chỗ nó được thể hiện qua các phương thức hành 

nghề một cách tự do, độc lập. Tổ chức hành nghề luật sư không phải là một cơ quan 

của nhà nước. Luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư không phải là một 

công chức nhà nước, không phải là một chức vụ được đề cử hoặc đề bạt, mà là một 

danh xưng được nhà nước quy định. Người hành nghề luật sư là những người hội đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật mới được phép hành nghề luật sư.  

Đặc điểm tiêu biểu của hoạt động hành nghề luật sư là: Độc lập, tự quản, tự 

chịu trách nhiệm, phân tán và tự kiếm sống [17, tr.5]. Yếu tố hành nghề luật sư có 

tính tự do, độc lập ở đây không phải là tự do, độc lập ngoài khuôn khổ pháp luật mà 

tự do theo thời gian hoạt động của mình, tự do thỏa thuận công việc với khách 

hàng,…Trong hoạt động hành nghề, luật sư độc lập trong công việc, đồng thời tự 

chịu trách nhiệm với hoạt động nghề nghiệp cá nhân của mình. 

- Thứ hai, tổ chức hành nghề luật sư mang tính chất dịch vụ và được nhận thù 

lao, chi phí từ khách hàng 
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Tính chất dịch vụ của tổ chức hành nghề luật sư không được thừa nhận một 

cách rộng rãi trong xã hội. Có một số quan niệm không nên đề cập đến tính chất 

dịch vụ như những loại hình dịch vụ khác vì nghề luật sư được xem là một nghề cao 

quý trong xã hội. Tuy nhiên, quan niệm này chưa hoàn toàn đúng, bởi tổ chức hành 

nghề luật sư cũng như bao tổ chức hành nghề khác, có khác chăng là người muốn 

hành nghề luật sư phải đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện do pháp luật quy định, 

hoạt động trong khuôn khổ quy định của nhà nước.  

Vì vậy, khi coi tổ chức hành nghề luật sư mang tính chất dịch vụ, có nghĩa là 

nói đến khía cạnh DVPL hiểu theo nghĩa ở trên. Vì là ngành, nghề có tính chất dịch 

vụ nên Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định rõ: “Khách hàng 

phải trả thù lao khi sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư”, đồng thời quy định rõ căn 

cứ và phương pháp tính thù lao cho tổ chức hành nghề luật sư.   

- Thứ ba, tổ chức hành nghề luật sư luôn gắn liền với số phận con người 

Từ bao đời nay tổ chức hành nghề luật sư cũng giống bao tổ chức hành nghề 

khác trong xã hội, được coi là một nghề luôn gắn bó với số phận của con người.  

Có nhiều ý kiến cho rằng, tổ chức hành nghề luật sư vừa có nhiệm vụ bảo vệ 

các quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo đồng thời vừa có nhiệm vụ bảo vệ 

pháp chế XHCN, tôn trọng sự thật và pháp luật là mâu thuẫn nhau. Tuy nhiên, hai 

nhiệm vụ này không mâu thuẫn, trái lại gắn bó hữu cơ và mật thiết với nhau. Nhà 

nước luôn coi trọng quyền của con người. Quyền này được quy định tại Điều 70 

Hiến pháp năm 2013: “Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, tài 

sản, danh dự và nhân phẩm”. Quyền này được nêu thành nguyên tắc cơ bản trong 

bộ luật tố tụng hình sự và được xếp lên hàng đầu. Sự gắn bó nghề nghiệp của tổ 

chức hành nghề luật sư với số phận của con người, bất luận trong trường hợp nào, 

cũng được coi là sự kết nối tự nhiên, mang tính bản chất. Vì thế không đơn thuần 

mang tính dịch vụ và chỉ nghĩ đến việc kiếm lời từ dịch vụ đó, mà trước hết chính là 

nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân cần được sự trợ giúp về mặt pháp 

lý. 
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- Thứ tư, tổ chức hành nghề luật sư gắn liền với pháp luật và Quy tắc đạo đức 

và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam 

Cũng như bất cứ hoạt động nghề nghiệp nào khác, nền tảng hoạt động của tổ 

chức hành nghề luật sư phải dựa trên pháp luật và quy tắc trách nhiệm nghề nghiệp. 

Quy tắc trách nhiệm nghề nghiệp của tổ chức hành nghề luật sư cụ thể là Quy tắc 

đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Pháp luật về luật sư là hệ thống 

các văn bản quy phạm pháp luật xác định vị trí, vai trò của tổ chức hành nghề luật 

sư trong xã hội, quy định các quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư, 

phạm vi quản lý nhà nước đối với hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư và tính 

tự quản trong tổ chức hành nghề luật sư; xử lý vi phạm trong hoạt động nghề 

nghiệp,…  

Trong nhiều trường hợp, đối với nghề nghiệp luật sư, các quy tắc ứng xử 

thuộc về phạm trù đạo đức lại chi phối và có tác động lớn lao đến uy tín, danh dự 

của tổ chức hành nghề luật sư và ảnh hưởng chi phối rất nhiều đến chất lượng dịch 

vụ cung cấp cho khách hàng. Sự cộng hưởng qua lại giữa pháp luật và quy tắc trách 

nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư là một trong 

những minh chứng cho mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức nói chung. 

Trong trường hợp, vấn đề cốt lõi là làm sao cho khách hàng nhận ra được 

nhu cầu về DVPL một cách trung thực và lựa chọn được hình thức dịch vụ thích 

hợp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.  

- Thứ năm, tổ chức hành nghề luật sư là một nghề không kiêm nhiệm  

Thông lệ hành nghề luật sư trên thế giới là không kiêm nhiệm. Tuy nhiên, ở 

Việt Nam do đặc điểm lịch sử của đất nước và quá trình hình thành nghề luật sư, 

nên trong một thời gian khá dài sau giải phóng, pháp luật về luật sư vẫn cho phép 

duy trì chế độ luật sư kiêm nhiệm, kiêm chức. Sự hạn chế về tính không chuyên 

nghiệp trong hoạt động luật sư về phương diện này làm cho người cần hỗ trợ về 

pháp lý, bị can, bị cáo cảm thấy không tin tưởng vào sự tận tâm của luật sư. Vì thế, 

các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá không tốt về hoạt động nghề nghiệp luật sư, 

giảm thiểu vai trò của luật sư trong đời sống xã hội. 
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Không kiêm nhiệm là một trong những đặc điểm trong hoạt động của nghề 

luật sư, không chỉ bảo đảm hoạt động này mang tính chuyên nghiệp, mà còn góp 

phần nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức hành nghề luật sư trong xã hội. Mặt khác, 

về phương diện pháp lý, Luật cán bộ, công chức năm 2008 còn quy định cán bộ, 

công chức không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác 

nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có 

thẩm quyền,...Có quy định này, xuất phát từ quan điểm của những nhà làm luật, để 

tiến tới chuyên nghiệp hóa tổ chức hành nghề luật sư, cần thực hiện nguyên tắc 

không kiêm nhiệm để luật sư có thể chuyên tâm với nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu 

giúp đỡ pháp lý ngày càng phong phú và phức tạp của khách hàng nói chung, doanh 

nghiệp nói riêng.  

- Thứ sáu, hoạt động tổ chức hành nghề luật sư mang tính quốc tế 

Tính chất quốc tế về hoạt động nghề nghiệp của tổ chức hành nghề luật sư 

hình thành cùng với sự phát triển của nghề luật sư trong lịch sử. Ngày nay, cùng với 

sự phát triển kinh tế và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tổ chức hành nghề luật sư 

các nước trên thế giới đã mở rộng phạm vi và lĩnh vực hoạt động ra khỏi biên giới 

quốc gia, đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy các quan hệ 

kinh tế, chính trị, xã hội giữa các nước.  

Người ta đã quen với hình ảnh bên cạnh các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài đến kinh doanh tại Việt Nam luôn sử dụng DVPL của một tổ chức hành 

nghề luật sư để giúp tư vấn và soạn thảo hợp đồng, tham gia giải quyết tranh chấp,... 

Các hiệp ước song phương và đa phương ký kết giữa các nước luôn có sự tham gia 

soạn thảo của các tổ chức hành nghề luật sư giàu kinh nghiệm.  

Hiện nay, Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 đã cho phép các 

tổ chức hành nghề luật sư trong nước được thuê luật sư nước ngoài, hợp tác với tổ 

chức hành nghề luật sư nước ngoài theo quy định của pháp luật về hành nghề của 

luật sư nước ngoài tại Việt Nam; đặt cơ sở hành nghề ở nước ngoài theo quy định 

của Chính phủ, cũng như cử luật sư trong tổ chức hành nghề luật sư của mình thực 
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hiện DVPL ở nước ngoài. Các quy định này đã mở ra khả năng to lớn cho việc nâng 

cao sức cạnh tranh của đội ngũ luật sư Việt Nam trên thương trường quốc tế.  

1.2. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp 

1.2.1. Khái niệm về doanh nghiệp 

Khi nói đến doanh nghiệp, trước tiên nó được hiểu là một khái niệm nhằm 

chỉ các chủ thể trong quan hệ pháp luật về hoạt động kinh doanh - thương mại. Ở 

góc độ kinh tế - xã hội, bản chất hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp là kinh doanh 

nhằm mục đích sinh lợi nhuận. Các yếu tố để cấu thành nên doanh nghiệp như: Trụ 

sở, cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức trong công ty, quan hệ người sử dụng lao động và 

người lao động, tác động của doanh nghiệp đối với môi trường xã hội và môi trường 

xã hội ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 

Ở góc độ pháp lý, trong những lĩnh vực khác có những khái niệm khác nhau 

về doanh nghiệp. Giới hạn trong luận văn này, tác giả chỉ đề cập đến doanh nghiệp 

theo luật doanh nghiệp.  

Khái niệm về doanh nghiệp đã được quy định từ Luật doanh nghiệp tư nhân 

năm 1990, Luật công ty năm 1990, Luật doanh nghiệp năm 1999, Luật doanh 

nghiệp năm 2005 và hiện nay đã được thay thế bằng Luật doanh nghiệp năm 2014. 

Theo khoản 7, Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Doanh 

nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành 

lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”.  

Hiện nay, ở Việt nam có nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, mỗi loại 

hình doanh nghiệp có những ưu và nhược điểm khác nhau, có những đặc trưng 

riêng. Theo Luật doanh nghiệp năm 2014 thì có các loại hình tổ chức kinh doanh 

sau đây: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh 

nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); 

nhóm công ty. 

Theo đó, doanh nghiệp được hiểu là một tổ chức kinh tế phải đáp ứng các 

điều kiện sau: Phải là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch; là tổ chức 

kinh tế được thành lập theo luật doanh nghiệp có tên doanh nghiệp do chủ doanh 
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nghiệp lựa chọn và đặt phù hợp với quy định của pháp luật; có tài sản để duy trì 

hoạt động và thực hiện việc kinh doanh thu lợi nhuận; có trụ sở chính để đảm bảo 

hoạt động của tổ chức công ty, địa điểm thực hiện giao dịch giữa công ty với khách 

hàng; doanh nghiệp phải được đăng ký theo quy định của pháp luật; việc thành lập 

doanh nghiệp là nhằm mục đích kinh doanh, thu lợi nhuận. 

1.2.2. Đặc điểm của doanh nghiệp 

Từ khái niệm về doanh nghiệp như đã nêu trên, chúng ta có thể rút ra một số 

đặc điểm về doanh nghiệp như sau: 

- Thứ nhất, doanh nghiệp là một tổ chức 

Trong đời sống xã hội tồn tại nhiều loại hình tổ chức khác nhau, các tổ chức 

này được hình thành trên cơ sở có sự liên kết của các thành viên trong tổ chức. Sự 

liên kết đó thông thường được biểu hiện dưới những hình thức nhất định như: Điều 

lệ, nội quy, quy chế, thỏa ước…Tổ chức được hình thành bao giờ cũng vì mục tiêu 

nhất định. Đối với tổ chức kinh tế, đây là một dạng tổ chức được hình thành trong 

đời sống xã hội với mục tiêu chính là tiến hành các hoạt động kinh doanh sinh lợi 

nhuận. Có thể nói, đặc điểm này của doanh nghiệp cho phép ta phân biệt giữa doanh 

nghiệp với các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, các tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác,… 

- Thứ hai, doanh nghiệp có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định 

 Doanh nghiệp với tư cách là một tổ chức kinh tế tham gia hoạt động trên 

thương trường, doanh nghiệp sẽ phải tham gia vào các mối quan hệ pháp luật một 

cách độc lập, bao gồm: Tên gọi riêng, có tài sản riêng, có tài sản ổn định riêng của 

doanh nghiệp. Do vậy, để có thể tham gia trên thương trường doanh nghiệp phải hội 

tụ nhiều điều kiện, còn những điều kiện trên chỉ là những điều kiện, những dấu hiệu 

cơ bản nhất mà pháp luật bắt buộc phải có. 

- Thứ ba, doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật 

Đây là dấu hiệu quan trọng thể hiện sự tham gia của doanh nghiệp trên 

thương trường là hợp pháp và được nhà nước bảo hộ. Mặc dù Luật doanh nghiệp 

năm 2014 quy định thông thoáng theo hướng đảm bảo quyền tự do kinh doanh cho 
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doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của doanh 

nghiệp đã được đăng ký doanh nghiệp đều được coi là hợp pháp. Bởi hoạt động của 

doanh nghiệp chỉ được coi là hợp pháp khi doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ 

tục khi kinh doanh những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện hoặc không được 

hoạt động những ngành, nghề do pháp luật cấm. Thêm vào đó, muốn được coi là 

hoạt động hợp pháp thì hoạt động đó phải được thực hiện bởi người có thẩm quyền 

đại diện cho doanh nghiệp, hình thức và nội dung phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

- Thứ tư, doanh nghiệp được thành lập với mục đích kinh doanh 

Đặc điểm này thể hiện rõ mục đích của việc thành lập doanh nghiệp. Với bản 

chất của một tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh 

nhằm mục đích sinh lợi nhuận. Đây là một trong những đặc điểm cơ bản của doanh 

nghiệp, nếu thiếu đặc điểm này thì không tạo nên doanh nghiệp đúng nghĩa. 

1.3. Mối quan hệ giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp 

Ở các nước phát triển trên thế giới, giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhu cầu sử dụng DVPL của tổ chức hành 

nghề luật sư không thể thiếu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp và điều này trở nên hiển nhiên thành thông lệ quốc tế. HĐDVPL giữa tổ 

chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp có nhiều dạng khác nhau. Ở góc độ sử 

dụng dịch vụ bên ngoài nhằm giải quyết công việc cụ thể bên trong doanh nghiệp 

thì có thể gọi là HĐDVPL giải quyết theo từng vụ việc. Ở góc độ tư vấn pháp luật 

nội bộ, thường xuyên hay dài hạn thì loại hình này có nhiều cách gọi khác nhau, 

như: “Luật sư nội bộ”, “Luật sư riêng”, “Luật sư tư vấn pháp lý thường xuyên”, 

“Luật sư doanh nghiệp”, hay “Luật sư tư vấn pháp luật dài hạn”. 

Ở Việt Nam, đây là một loại hình DVPL được du nhập từ nước ngoài khi 

Việt Nam bắt đầu mở cửa, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia đầu 

tư tại Việt Nam. Lợi ích của loại hình DVPL này có nhiều điểm ưu việt nhằm giúp 

doanh nghiệp giảm được chi phí nhân sự và đạt được kết quả cao trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh.  
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Các doanh nghiệp lớn thường có bộ phận pháp chế, đồng thời thường lựa 

chọn phương án thuê ngoài những tổ chức hành nghề luật sư để đảm bảo công việc 

được thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả và thông suốt. 

Thông qua HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp, có 

mối quan hệ mật thiết với nhau nhằm giúp cho các bên thực hiện tốt vị trí và vai trò 

của mình. Mối quan hệ giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp được thể 

hiện ở những điểm sau:  

1.3.1. Sự tác động của tổ chức hành nghề luật sư đến doanh nghiệp 

- Thứ nhất, tổ chức hành nghề luật sư tác động đến sự an tâm pháp lý cho 

doanh nghiệp. Sự tác động của tổ chức hành nghề luật sư đến doanh nghiệp thông 

qua HĐDVPL, tổ chức hành nghề luật sư sẽ tư vấn, cung cấp thông tin pháp luật, 

giải thích pháp luật và định hướng hành vi của doanh nghiệp trong những điều kiện, 

tình huống mà tổ chức hành nghề luật sư có thể dự liệu trước bằng chuyên môn của 

mình để doanh nghiệp an tâm pháp lý, tập trung giải quyết những công việc sản 

xuất và kinh doanh. 

Khi ký kết HĐDVPL với tổ chức hành nghề luật sư có nội dung tư vấn pháp 

luật thường xuyên, doanh nghiệp có điều kiện và cơ hội có tổ chức hành nghề luật 

sư luôn ở bên cạnh nhằm giải quyết trong mọi tình huống pháp lý. 

- Thứ hai, sự tác động của tổ chức hành nghề luật sư đến doanh nghiệp trong 

việc tiết kiệm được chi phí thông qua HĐDVPL. Nếu tổ chức hành nghề luật sư 

thực hiện tốt công việc của mình thì sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi 

phí, thời gian và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. 

1.3.2. Sự tác động trở lại của doanh nghiệp đến tổ chức hành nghề luật 

sư 

- Thứ nhất, thông qua giải quyết những tình huống pháp lý cho doanh nghiệp 

sẽ giúp cho tổ chức hành nghề luật sư nâng cao năng lực hành nghề, tiếp cận những 

tình huống pháp luật cụ thể, đa dạng tình huống pháp lý, luôn cập nhật các thông tin 

pháp lý về doanh nghiệp.  
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Nhằm đáp ứng cho nhu cầu của doanh nghiệp, đòi hỏi tổ chức hành nghề luật 

sư phải có kinh nghiệm, nắm vững chuyên môn ở nhiều lĩnh vực, đòi hỏi kỹ năng 

chuyên môn, kỹ năng bổ trợ khác để giải quyết công việc đạt hiệu quả. 

- Thứ hai, liên quan đến vấn đề chi phí, thù lao cho tổ chức hành nghề luật sư. 

Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến các 

chi phí của doanh nghiệp trong đó có khoản chi phí, thù lao phải trả cho tổ chức 

hành nghề luật sư.  

Xuất phát từ mối quan hệ trên, doanh nghiệp có thể sử dụng đội ngũ luật sư 

trong tổ chức hành nghề luật sư để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

mình dưới nhiều dạng khác nhau như: Tư vấn theo giờ hay trọn gói hoặc dài hạn. 

Bởi vì, nếu "nuôi" một luật sư giỏi hoặc một bộ phận pháp chế thường xuyên trong 

doanh nghiệp thì rất tốn kém. Tuy nhiên, hiện nay không có nhiều doanh nghiệp sử 

dụng DVPL của tổ chức hành nghề luật sư do nhiều nguyên nhân khác nhau như: 

Kinh tế, văn hóa, nhận thức,... Thiết nghĩ, nhà nước nên có chính sách thúc đẩy, 

khuyến khích doanh nghiệp sử dụng DVPL của tổ chức hành nghề luật sư.  

1.4.  Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức 

hành nghề luật sư và doanh nghiệp 

1.4.1. Khái niệm về hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề luật 

sư và doanh nghiệp  

Theo Điều 388 Bộ luật dân sự năm 2005, hợp đồng dân sự được hiểu là sự 

thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ 

dân sự. Khi Bộ luật dân sự năm 2015 thay thế Bộ luật dân sự năm 2005 và có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, thì thuật ngữ “hợp đồng dân sự” không 

còn sử dụng, thay vào đó là thuật ngữ “hợp đồng”, nhưng nội dung về khái niệm 

hợp đồng dân sự vẫn không thay đổi (Điều 385 Bộ luật dân sự năm 2015). Xét về 

bản chất thì HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp xuất phát từ 

lĩnh vực dân sự và lĩnh vực thương mại. Một bên có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ và 

có quyền được nhận thù lao và chi phí. Một bên có quyền được sử dụng dịch vụ và 

có nghĩa vụ trả thù lao, chi phí cho bên cung cấp dịch vụ.  
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Về khái niệm, theo Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 cũng 

như các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì không có khái niệm về 

HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp. Xuất phát từ nguyên 

nhân đó, khái niệm về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp có 

thể được hiểu như sau: “HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp 

là sự thỏa thuận giữa các bên. Chủ thể bên cung cấp và chủ thể bên sử dụng DVPL 

phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật. Theo đó, bên 

cung cấp DVPL thực hiện công việc và làm thỏa mãn các yêu cầu pháp lý cho bên 

sử dụng DVPL, còn bên sử dụng DVPL phải trả thù lao và chi phí cho bên cung cấp 

DVPL”. 

HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp được hiểu, doanh 

nghiệp không phải sử dụng hết toàn bộ DVPL do tổ chức hành nghề luật sư cung 

cấp mà có sự giới hạn phạm vi công việc theo yêu cầu của mình. 

1.4.2. Đặc điểm của hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề 

luật sư và doanh nghiệp 

Từ khái niệm trên, HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp có những đặc điểm sau đây: 

- Thứ nhất, chủ thể tham gia hợp đồng dịch vụ pháp lý 

Một là, chủ thể bên cung cấp DVPL trong HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề 

luật sư và doanh nghiệp phải là tổ chức hành nghề luật sư được đăng ký và hoạt 

động theo luật luật sư. Đây là dấu hiệu đặc trưng không thể nhầm lẫn với chủ thể 

khác. Không một chủ thể nào được quyền cung cấp DVPL cho doanh nghiệp nếu tổ 

chức đó không phải là tổ chức hành nghề luật sư.  

Chủ thể là tổ chức hành nghề luật sư phải là văn phòng luật sư, công ty luật 

hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, công ty luật 

trách nhiệm hữu hạn có một thành viên được đăng ký, hoạt động, đáp ứng những 

điều kiện theo luật luật sư. 

Hai là, chủ thể bên sử dụng DVPL là doanh nghiệp và được hiểu theo đa 

dạng: công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành 
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viên trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn có một thành viên, doanh nghiệp tư nhân 

được đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.  

-  Thứ hai, tên gọi hợp đồng  

Khi tổ chức hành nghề luật sư ký kết HĐDVPL với doanh nghiệp thì tên gọi 

của hợp đồng phải là HĐDVPL. Theo đó, tùy vào từng trường hợp cụ thể, phạm vi 

công việc, tính chất công việc do hai bên thỏa thuận thì tên gọi của hợp đồng có thể 

là HĐDVPL về tham gia tố tụng hoặc HĐDVPL về tư vấn đầu tư,… Mặc dù Luật 

luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 không quy định về tên gọi hợp đồng. 

Nhưng thực tế, các tổ chức hành nghề luật sư luôn sử dụng tên gọi hợp đồng bao 

gồm cả cụm từ “DVPL” nhằm để phân biệt với các loại hợp đồng khác.  

- Thứ ba, hợp đồng dịch vụ pháp lý phụ thuộc vào bên thứ ba  

Theo khoản 1 Điều 26 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy 

định: “Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý…”. Luật 

luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 nêu rõ tổ chức hành nghề luật sư khi 

cung cấp DVPL cho khách hàng phải ký kết và thực hiện theo HĐDVPL. Tuy 

nhiên, trong những trường hợp có liên quan đến thời gian, kết quả vụ việc không 

phải do hai bên thỏa thuận và quyết định mà phải phụ thuộc vào bên thứ ba khi 

phạm vi công việc đó liên quan đến hoạt động tố tụng. Bên thứ ba đó là do các cơ 

quan tiến hành tố tụng quyết định.  

Điều này cho thấy có sự ràng buộc pháp lý đối với tổ chức hành nghề luật sư 

khi ký HĐDVPL với doanh nghiệp. Do vậy, trong trường hợp này tổ chức hành 

nghề luật sư không thể cam kết về kết quả, thời gian giải quyết vụ việc mà phải tuân 

theo sự quyết định của bên thứ ba là các cơ quan tiến hành tố tụng. 

- Thứ tư, hợp đồng dịch vụ pháp lý có tính đối nhân và rủi ro 

Mặc dù, HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp là do sự 

thỏa thuận giữa các bên, được thể hiện bằng văn bản, khi có tranh chấp lấy đó làm 

cơ sở để giải quyết. Tuy nhiên, do tính đặc thù của nghề luật sư, sự gắn kết giữa tổ 

chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp dựa trên sự liên kết chặt chẽ bởi độ tin cậy 

về nhân thân, danh dự, uy tín của luật sư trong tổ chức hành nghề luật sư. 
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Mặt khác, khi giao kết, thực hiện và kết thúc HĐDVPL giữa tổ chức hành 

nghề luật sư và doanh nghiệp luôn luôn có mối quan hệ và có yếu tố gắn liền với 

các quy định của pháp luật và phần nhiều là phụ thuộc vào bên thứ ba, nên rủi ro về 

pháp lý luôn có thể xảy ra. 

Do vậy, nếu có sự tranh chấp về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và 

doanh nghiệp thì nguyên tắc cơ bản và bước đầu tiên là các bên thỏa thuận, thương 

lượng, hòa giải với nhau trước khi yêu cầu tòa án giải quyết.  

- Thứ năm, mục đích của hợp đồng dịch vụ pháp lý 

Mục đích của HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp mà 

các bên luôn hướng đến là nhằm thỏa mãn nhu cầu của các bên. Theo đó, mục đích 

của tổ chức hành nghề luật sư là hoàn tất việc cung cấp DVPL cho doanh nghiệp 

theo đúng quy định của pháp luật, nhận thù lao và chi phí. Còn mục đích của doanh 

nghiệp khi ký HĐDVPL với tổ chức hành nghề luật sư hướng đến là sử dụng DVPL 

nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh. Doanh nghiệp hoạt động sản 

xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao và đúng theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, mục đích hướng đến của các bên trong HĐDVPL là phải phù hợp 

với quy định của pháp luật và không vi phạm các điều cấm do luật quy định. 

1.5. Khái niệm về dịch vụ pháp lý  

1.5.1. Khái niệm về dịch vụ pháp lý theo quy định của Tổ chức thương 

mại thế giới (WTO) 

Trong lĩnh vực pháp lý, cụm từ “DVPL” đã được xuất hiện từ rất lâu ở các 

nước trên thế giới. Trong đời sống xã hội, người ta thường sử dụng cụm từ “DVPL” 

để chỉ những vấn đề liên quan đến pháp luật, nhờ những người có chuyên môn thực 

hiện những công việc liên quan đến pháp lý. DVPL là khái niệm rộng và chỉ có 

những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện mới được hành nghề đối với loại hình dịch 

vụ này. 

Theo quy định của WTO, DVPL có phạm vi rất rộng bao gồm các lĩnh vực: 

“Tư vấn và đại diện đối với pháp luật nước tiếp nhận dịch vụ, pháp luật của nước 
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sở tại, nước thứ ba, luật pháp quốc tế; dịch vụ chứng thực giấy tờ tài liệu; các dịch 

vụ tư vấn và thông tin khác”.  

DVPL có nhiều điểm khác biệt so với các ngành thương mại dịch vụ khác. 

Về thương mại dịch vụ pháp lý, DVPL là những dịch vụ luôn gắn liền với các quy 

định của pháp luật của một quốc gia hay của thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu về 

pháp lý của tổ chức, cá nhân. Xuất phát từ đặc điểm về “sản phẩm” của loại hình 

dịch vụ này luôn gắn bó mật thiết với hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia và luật 

pháp quốc tế. Trong khi đó, mỗi quốc gia có hệ thống pháp luật khác nhau. Do đó, 

sản phẩm DVPL của mỗi quốc gia cũng rất khác nhau. Như vậy, điểm khác biệt lớn 

nhất của DVPL so với các ngành thương mại dịch vụ khác chính là sự gắn bó trực 

tiếp và mật thiết của các dịch vụ được cung cấp đối với một hệ thống pháp luật nhất 

định. 

Cũng theo quy định của WTO, Biểu CLX - Việt Nam, phần II – Biểu cam 

kết cụ thể về dịch vụ thì DVPL thuộc nhóm các dịch vụ kinh doanh, mã ngành CPC 

861, tuy nhiên không bao gồm: “(i) tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa 

hay đại diện cho khách hàng của mình trước Tòa án Việt Nam; (ii) dịch vụ giấy tờ 

pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam)”. 

1.5.2. Khái niệm về dịch vụ pháp lý theo pháp luật Việt Nam 

Theo pháp luật Việt Nam hiện hành thì không có một quy định nào khái 

niệm về DVPL. Cụm từ “DVPL” được quy định rải rác trong các bộ luật, luật và 

các văn bản dưới luật. Cụ thể: Bộ luật dân sự năm 2015, Luật thương mại năm 

2005,… Đây là những văn bản quy phạm pháp luật được xem là cơ sở pháp lý cho 

hoạt động DVPL tại Việt Nam. 

Trong lĩnh vực kinh doanh - thương mại, tại khoản 9 Điều 3 Luật thương mại 

năm 2005 quy định: “Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên 

là bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận 

thanh toán; bên sử dụng dịch vụ là khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho bên 

cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận”. 
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Ở Việt Nam, cụm từ “DVPL” ra đời và luôn gắn với liền với hoạt động hành 

nghề luật sư. DVPL thật sự chỉ được thừa nhận một cách chính thống trong Pháp 

lệnh luật sư năm 1987, nhưng không có một khái niệm cụ thể về DVPL.  

Theo Điều 4 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định: 

“Dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện 

ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác”. Như vậy, DVPL của 

luật sư có phạm vi rất rộng bao trùm lên toàn bộ đời sống pháp lý trong xã hội. Do 

vậy, DVPL được hiểu là do các tổ chức hành nghề luật sư thực hiện một cách 

chuyên nghiệp theo những tiêu chuẩn và điều kiện do pháp luật quy định, nhằm giải 

quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong đời sống cá nhân, tổ chức. Đây chính là 

những nét đặc thù của DVPL so với các loại hình dịch vụ khác. 

Theo Điều 513 Bộ luật dân sự năm 2015 thì hợp đồng dịch vụ được định 

nghĩa như sau: “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung 

ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, bên thuê dịch vụ phải trả tiền 

dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”. 

Còn theo khoản 9 Điều 3 và Điều 74 Luật thương mại năm 2005 như đã nêu, 

chỉ giải thích về cung ứng dịch vụ và chỉ nêu về hình thức hợp đồng dịch vụ. Theo 

đó, hình thức hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được 

xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy 

định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó. Như vậy, Luật 

thương mại năm 2005 không định nghĩa về hợp đồng cung ứng dịch vụ. Nội dung 

các quy định về HĐDV trong luật thương mại được xây dựng theo xu hướng cụ thể 

hóa các nguyên tắc và quy định về hợp đồng dân sự trong bộ luật dân sự. 

Tương tự, trong lĩnh vực cung cấp DVPL thì HĐDVPL có bản chất, đặc 

điểm chung của hợp đồng, đó là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm 

dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ cung cấp và sử dụng DVPL.  

Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 không quy định thế nào là 

HĐDVPL, tại khoản 1 Điều 26 chỉ quy định: “1. Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý 

theo hợp đồng dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu 
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của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc 

theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức;…”. Theo quy định này, Luật luật sư 

năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 đã sử dụng phương pháp loại trừ để chỉ những 

trường hợp nào tổ chức hành nghề luật sư được ký HĐDVPL, trường hợp nào thì 

không được ký HĐDVPL với khách hàng. 

Như vậy, đối với hoạt động cung cấp DVPL của tổ chức hành nghề luật sư, 

pháp luật đã có quy định chính thức về quan hệ giữa tổ chức hành nghề luật sư và 

doanh nghiệp là thông qua quan hệ HĐDVPL và phải được thể hiện dưới hình thức 

bằng văn bản. 

Từ các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, Luật thương mại năm 2005 và 

Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 về hợp đồng dịch vụ thì 

HĐDVPL có thể được hiểu như sau: HĐDVPL là một dạng của hợp đồng thương 

mại. HĐDVPL mang đầy đủ các dấu hiệu của hợp đồng thương mại, đó là: (i) là sự 

thỏa thuận giữa hai bên (bên cung cấp DVPL và bên sử dụng DVPL); (ii) nội dung 

HĐDVPL chứa đựng quyền và nghĩa vụ của hai bên. Đa số HĐDVPL là loại hợp 

đồng song vụ, quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Tuy nhiên, 

có một số HĐDVPL là loại hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba (trường hợp thân 

nhân của bị can, bị cáo bị tạm giam mời luật sư bào chữa cho họ). Theo đó, bên 

cung cấp dịch vụ thực hiện cho bên sử dụng DVPL một hoặc nhiều công việc có liên 

quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực hành nghề đã đăng ký hoạt động, còn bên sử 

dụng DVPL có quyền sử dụng DVPL theo thỏa thuận và có nghĩa vụ thanh toán; 

(iii) Mục đích của bên cung cấp DVPL là nhận thù lao và chi phí, còn mục đích của 

bên sử dụng DVPL là nhằm thỏa mãn nhu cầu về DVPL. 

1.6.  Các yếu tố cấu thành hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành 

nghề luật sư và doanh nghiệp 

 Xét một cách sâu xa, do HĐDVPL là một loại hợp đồng xuất phát từ hợp 

đồng dân sự và hợp đồng thương mại nên HĐDVPL bao gồm tất cả các yếu tố cấu 

thành của hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại nói chung. Đó là các yếu tố về 

chủ thể, nguyên tắc giao kết, đối tượng, mục đích, quyền và nghĩa vụ các bên, giải 
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quyết tranh chấp,... Tuy nhiên, trong HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và 

doanh nghiệp cũng có những yếu tố đặc thù sau đây: 

1.6.1. Chủ thể tham gia hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề 

luật sư và doanh nghiệp 

Nếu như trong hợp đồng dân sự, hợp đồng thương mại, chủ thể tham gia ký 

kết là pháp nhân, cá nhân thì trong HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và 

doanh nghiệp chủ thể tham gia một bên phải là tổ chức hành nghề luật sư gọi là bên 

cung cấp DVPL và một bên phải là doanh nghiệp gọi là bên sử dụng DVPL.  

Đây là một trong những yếu tố đặc thù của HĐDVPL giữa tổ chức hành 

nghề luật sư và doanh nghiệp so với hợp đồng dân sự, hợp đồng thương mại  hay 

các hợp đồng thông dụng khác. Bên cung cấp DVPL bắt buộc phải là tổ chức hành 

nghề luật sư và bên sử dụng DVPL phải là doanh nghiệp. Như vậy, xét về chủ thể 

bên cung cấp DVPL phải là một pháp nhân chứ không phải là cá nhân, nhưng pháp 

nhân đó phải được pháp luật thừa nhận và cho phép hành nghề DVPL. Còn chủ thể 

bên sử dụng DVPL phải là doanh nghiệp chứ không phải cá nhân.  

1.6.2. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề 

luật sư và doanh nghiệp 

Yếu tố cấu thành cơ bản của HĐDVPL là đối tượng của hợp đồng. Đối tượng 

của HĐDVPL là DVPL - một sản phẩm vô hình không tồn tại dưới dạng vật chất, 

đó là sản phẩm bằng trí tuệ của tổ chức hành nghề luật sư. Vì vậy cung cấp và sử 

dụng DVPL, các bên không cần quan tâm đến nơi chứa dịch vụ, không quan tâm tới 

việc cất giữ, tồn kho hay dự trữ dịch vụ dưới dạng vật chất. Điều quan trọng nhất là 

các bên trong HĐDVPL phải mô tả rất kỹ về phạm vi công việc, các bên đặt ra 

những yêu cầu cụ thể, mục tiêu các bên mong muốn đạt được khi cung cấp và sử 

dụng DVPL. Điều này đòi hỏi các bên phải có sự am hiểu về tính chất của DVPL, 

chất xám, trí tuệ của tổ chức hành nghề luật sư. 

Đối tượng của HĐDVPL phải là công việc có thể thực hiện được. Đối tượng 

của HĐDVPL có phạm vi rất rộng, bao gồm tất cả những công việc mà luật sư có 

thể thực hiện được nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về vật chất và tinh thần của bên sử 
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dụng DVPL. Tuy nhiên, phạm vi các công việc đó cũng phải tuân theo giới hạn mà 

pháp luật quy định, đó là công việc trong HĐDVPL không bị pháp luật cấm và 

không được trái với đạo đức xã hội. Các hành vi bị nghiêm cấm không những được 

quy định chi tiết tại Điều 9 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 mà 

còn được cụ thể hóa tại các Quy tắc 8, Quy tắc 9, Quy tắc 14 trong Quy tắc đạo đức 

và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. 

Trong trường hợp đối tượng của HĐDVPL bị pháp luật cấm, trái với đạo đức 

xã hội thì HĐDVPL đó bị vô hiệu và các bên tham gia hợp đồng bị xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

1.6.3. Khách thể của hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề 

luật sư và doanh nghiệp  

Trong HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp, yếu tố về 

khách thể là các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, là kết quả các 

bên hướng đến khi giao kết, thực hiện hợp đồng.  

Nhưng kết quả hướng đến các bên phải tuân theo pháp luật và phải được 

pháp luật cho phép, vì bên cung cấp DVPL phải lệ thuộc vào bên thứ ba trong 

những trường hợp tổ chức hành nghề luật sư cử luật sư tham gia tố tụng. 

1.6.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa 

tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp 

- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư 

Khi giao kết HĐDVPL, giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp 

không những thực hiện theo các quyền và nghĩa vụ của bộ luật dân sự và luật 

thương mại mà còn thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo luật luật sư.  

Một trong những yếu tố đặc trưng về quyền của tổ chức hành nghề luật sư 

khi cung cấp DVPL cho doanh nghiệp là tham gia xây dựng chính sách, pháp luật 

của nhà nước. Quyền này có thể nhận thấy một cách cụ thể khi luật sư trong tổ chức 

hành nghề luật sư tham gia hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật, thực hiện các dự án 

cho doanh nghiệp.  
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Tổ chức hành nghề luật sư không đơn thuần là bên cung cấp dịch vụ thông 

dụng trong đời sống xã hội mà cung cấp dịch vụ có điều kiện. HĐDVPL là loại hình 

DVPL nên nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư trong HĐDVPL có phần khắt 

khe hơn đối với những loại hợp đồng thông dụng theo bộ luật dân sự và luật thương 

mại.  

- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp 

Trong HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp, các quyền 

và nghĩa của doanh nghiệp cơ bản thực hiện trên cơ sở những quy định của bộ luật 

dân sự và luật thương mại. Quyền của doanh nghiệp là được sử dụng DVPL và có 

nghĩa vụ phải trả thù lao và chi phí cho tổ chức hành nghề luật sư. 

1.6.5. Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức 

hành nghề luật sư và doanh nghiệp 

Nhận diện giải quyết xung đột về lợi ích trong hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa 

tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Quy tắc 11 

trong Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. 

Giải quyết tranh chấp là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành 

HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp. Liên quan đến giải 

quyết tranh chấp, Điều 59 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy 

định: “1. Việc giải quyết tranh chấp có liên quan đến thù lao và chi phí của luật sư 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự; 2. Việc giải quyết tranh chấp 

về tiền lương của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc cho cơ quan, tổ 

chức theo hợp đồng lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao 

động”. 

Mặc dù, Điều 59 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 không 

quy định cụ thể về tranh chấp HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp nhưng tại khoản 1 ngầm hiểu luật sư được quy định ở đây là luật sư thành 

lập, tham gia thành lập hay luật sư làm việc theo hợp đồng lao động trong tổ chức 

hành nghề luật sư. Do vậy, khi có tranh chấp liên quan đến thù lao và chi phí giữa tổ 
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chức hành nghề luật sư và khách hàng thì được giải quyết theo quy định của pháp 

luật về dân sự.  

Từ những nội dung trên đây, cho thấy trong HĐDVPL giữa tổ chức hành 

nghề luật sư và doanh nghiệp đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ các yếu tố cấu thành như 

đã nêu và buộc các bên phải tuân thủ thực hiện. 

Kết luận Chương 1 

Từ những nội dung trên, luận văn đã khái quát và làm rõ được những khái 

niệm và đặc điểm về: Tổ chức hành nghề luật sư, doanh nghiệp, hợp đồng, DVPL, 

HĐDVPL,….Đặc biệt, luận văn đã làm sáng tỏ được khái niệm, những dấu hiệu đặc 

trưng và các yếu tố cấu thành của HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và 

doanh nghiệp. Nêu lên được vị trí, vai trò và mối quan hệ về HĐDVPL giữa tổ chức 

hành nghề luật sư và doanh nghiệp. Đây được xem là những khái niệm mới hoàn 

chỉnh, góp phần hoàn thiện pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư 

và doanh nghiệp.  

HĐDVPL không chỉ là một công cụ pháp lý đảm bảo quyền và lợi ích cho 

các bên, mà còn tạo mối quan hệ bền chặt giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp, thúc đẩy các bên cùng phát triển trong hoạt động của mình. Vì vậy, các 

doanh nghiệp cần phải nhìn nhận một cách khách quan về vị trí, vai trò của tổ chức 

hành nghề luật sư trong việc cung cấp DVPL, lợi ích của HĐDVPL nhằm giúp 

doanh nghiệp loại bỏ được những rủi ro pháp lý để an tâm trong mọi hoạt động sản 

xuất và kinh doanh. 

Vị trí, vai trò của HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp 

đã đóng góp tích cực cho sự phát triển doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh nói 

riêng và doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung trong quá khứ, hiện tại và tương lai.  
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ GIỮA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

VÀ DOANH NGHIỆP 

2.1.  Thực trạng quy định pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa 

tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp  

2.1.1. Quy định pháp luật về chủ thể trong hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa 

tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp 

- Quy định pháp luật về chủ thể đối với tổ chức hành nghề luật sư (Bên cung 

cấp dịch vụ pháp lý) 

Quy định pháp luật về chủ thể theo hợp đồng dân sự hay hợp đồng thương 

mại nói chung, chủ thể bên cung cấp dịch vụ rất đa dạng và phong phú. Đối với hợp 

đồng dân sự, chủ thể là các cá nhân, tổ chức (có thể có hoặc không có tư cách pháp 

nhân). Đối với hợp đồng thương mại, chủ thể phải là cá nhân, tổ chức có đăng ký 

kinh doanh (thương nhân).  

Nhưng, trong lĩnh vực cung cấp DVPL có những nét đặc thù nên chủ thể bên 

cung cấp DVPL bị ràng buộc khắc khe về mặt pháp lý so với các chủ thể khác. 

Theo khoản 1 Điều 32 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định: 

“Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm: a) Văn phòng luật sư; b) Công ty luật”. 

Khoản 3 Điều 32 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định về 

điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư như sau: “Luật sư thành lập hoặc 

tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề 

liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành 

nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy 

định của Luật này”. 

Như vậy, chủ thể bên cung cấp DVPL phải là tổ chức hành nghề luật sư, 

được đăng ký thành lập và hoạt động theo luật luật sư, theo hình thức và điều kiện 

nhất định. Cụ thể, hình thức tổ chức hành nghề luật sư là văn phòng luật sư và công 
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ty luật. Công ty luật, có: công ty ty luật hợp danh, công ty luật TNHH có hai thành 

viên trở lên và công ty luật TNHH có một thành viên. 

Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư, bao gồm: Luật sư thành lập 

hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành 

nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc 

hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo 

quy định của luật luật sư; tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc. 

Một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành 

nghề luật sư. Trong trường hợp luật sư ở các đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia 

thành lập một công ty luật thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa 

phương nơi có đoàn luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên. 

Do tổ chức hành nghề luật sư có tính chất đặc thù nên cơ quan quản lý và cấp 

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư cũng đặc thù là 

do Sở Tư pháp cấp và quản lý, chứ không phải là Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như đối với doanh nghiệp. 

- Quy định pháp luật về chủ thể đối với doanh nghiệp (Bên sử dụng dịch vụ 

pháp lý) 

Về chủ thể bên sử dụng DVPL, yếu tố bắt buộc đối với bên sử dụng DVPL 

trong HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp phải là doanh 

nghiệp chứ không phải cá thể. Doanh nghiệp trong phạm vi nghiên cứu luận văn 

này là được đăng ký thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp.  

Theo đó, doanh nghiệp được hiểu là một tổ chức kinh tế phải đáp ứng các 

điều kiện sau: Phải là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch; là tổ chức 

kinh tế được thành lập theo luật doanh nghiệp có tên doanh nghiệp do chủ doanh 

nghiệp lựa chọn và phù hợp với quy định của pháp luật; có tài sản để duy trì hoạt 

động và thực hiện việc kinh doanh thu lợi nhuận; có trụ sở chính để đảm bảo hoạt 

động của tổ chức công ty, địa điểm thực hiện giao dịch giữa công ty với khách 

hàng; doanh nghiệp phải được đăng ký theo quy định của pháp luật; việc thành lập 

doanh nghiệp là nhằm mục đích kinh doanh, thu lợi nhuận. 
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2.1.2. Quy định pháp luật về hình thức hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ 

chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp 

- Quy định pháp luật về hình thức hợp đồng trong lĩnh vực dân sự và thương 

mại 

Hình thức hợp đồng là cách thức biểu hiện ra bên ngoài của những nội dung 

của nó dưới một dạng vật chất hữu hình nhất định. Theo đó, những điều khoản mà 

các bên đã cam kết phải được thể hiện ra bên ngoài dưới một hình thức nhất định, 

hay nói cách khác hình thức của hợp đồng là phương tiện để ghi nhận nội dung mà 

các chủ thể đã xác định. Tùy thuộc vào nội dung và tính chất của từng hợp đồng 

cũng như tùy thuộc vào uy tín, độ tin cậy lẫn nhau mà các bên có thể lựa chọn một 

hình thức nhất định trong việc giao kết hợp đồng tùy từng trường hợp cụ thể. 

Trong hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại có thể giao kết bằng lời nói 

(thực hiện chủ yếu qua sự tín nhiệm, giao dịch được thực hiện ngay hoặc những 

giao dịch đơn giản, có tính phổ thông, đối tượng giao dịch có giá trị thấp). Hoặc 

bằng văn bản (được thực hiện chủ yếu ở những giao dịch phức tạp, đối tượng của 

hợp đồng có giá trị lớn hoặc do pháp luật quy định phải thực hiện bằng văn bản). 

Hay các loại văn bản cũng được coi là hợp đồng nếu hai bên giao kết gián tiếp bằng 

các tài liệu giao dịch như: Công văn, điện báo, đơn chào hàng, đơn đặt hàng và 

được sự đồng ý của bên kia với nội dung phản ảnh đầy đủ các nội dung chủ yếu cần 

có và không trái pháp luật thì được coi là hợp lệ. Hợp đồng cũng có thể được giao 

kết bằng hành vi cụ thể: Thông thường đây là một dạng quy ước đã hình thành trên 

cơ sở thông lệ mà các bên đã mặc nhiên chấp nhận. 

- Quy định pháp luật về hình thức hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành 

nghề luật sư và doanh nghiệp 

Mặc dù nguyên tắc, giao kết và thực hiện HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề 

luật sư và doanh nghiệp xuất phát từ những nguyên tắc, giao kết và thực hiện theo 

hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại, nhưng hình thức HĐDVPL giữa tổ chức 

hành nghề luật sư và doanh nghiệp theo pháp luật về luật sư lại bị ràng buộc phải 

làm thành văn bản. Theo khoản 1 Điều 26 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung 
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năm 2012 quy định về thực hiện DVPL như sau: “Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý 

theo hợp đồng dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu 

của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc 

theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức”. Khoản 2 Điều 26 Luật luật sư năm 

2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định về hình thức hợp đồng: “Hình thức hợp 

đồng dịch vụ pháp lý phải được làm thành văn bản…”. 

Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 5 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 

14/10/2011 của Bộ tư pháp quy định: “Luật sư thực hiện DVPL theo HĐDVPL 

hoặc theo phiếu thỏa thuận thực hiện DVPL, trừ trường hợp luật sư tham gia tố 

tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách 

cá nhân làm việc theo hợp đồng cho cơ quan, tổ chức”. Theo quy định tại Thông tư 

này, cho thấy có sự mâu thuẫn với Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 

2012, dẫn đến không nhất quán giữa cùng một hệ thống văn bản pháp luật. 

Bên cạnh tổ chức hành nghề luật sư được hưởng thù lao và chi phí theo 

HĐDVPL, tổ chức hành nghề luật sư còn phải có nghĩa vụ đối với xã hội khi hoạt 

động tham gia tố tụng. Trong những trường hợp này, tổ chức hành nghề luật sư thực 

hiện theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng mà không bắt buộc phải ký 

HĐDVPL với khách hàng.  

2.1.3. Quy định pháp luật về nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ 

chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp 

Nội dung của HĐDVPL là tổng hợp các điều khoản mà các chủ thể tham gia 

giao kết hợp đồng đã thoả thuận. Các điều khoản đó xác định quyền và nghĩa vụ cụ 

thể của các bên trong hợp đồng. Theo khoản 2 Điều 26 Luật luật sư năm 2006 sửa 

đổi, bổ sung năm 2012 thì HĐDVPL phải được làm thành văn bản và có những nội 

dung chính sau đây: “a) Tên, địa chỉ của khách hàng hoặc người đại diện của khách 

hàng, đại diện của tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá 

nhân; b) Nội dung dịch vụ; thời hạn thực hiện hợp đồng; c) Quyền, nghĩa vụ của 

các bên; d) Phương thức tính và mức thù lao cụ thể; các khoản chi phí (nếu có); đ) 

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; e) Phương thức giải quyết tranh chấp”. 
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Theo đó, HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp được thể 

hiện cụ thể những nội dung chính sau đây: 

- Tên, địa chỉ của khách hàng hoặc người đại diện của khách hàng, đại diện 

của tổ chức hành nghề luật sư 

Trong HĐDVPL phải thể hiện cụ thể tên, địa chỉ của khách hàng hoặc đại 

diện của khách hàng. Đại diện của khách hàng phải được thể hiện bằng văn bản và 

được chứng nhận hoặc chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, công ty luật hợp danh phải là luật sư và là thành viên của công ty luật 

đó. Người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên phải là luật sư chủ sở hữu của văn phòng luật sư, công ty 

luật. 

- Nội dung dịch vụ (phạm vi công việc/phạm vi hợp đồng) của tổ chức hành 

nghề luật sư 

Khi ký kết HĐDVPL, giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp phải 

thỏa thuận và thống nhất cụ thể từng nội dung dịch vụ, giới hạn phạm vi công việc 

mà tổ chức hành nghề luật sư cung cấp cho doanh nghiệp. Theo Điều 4 và Điều 22 

Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định về DVPL của luật sư và 

phạm vi hành nghề luật sư. Cho thấy phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật 

sư rất rộng, bao gồm nhưng không giới hạn trong các phạm vi sau đây: 

Một là, luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền lợi của 

doanh nghiệp trong vụ án hình sự 

Trong vụ án hình sự, doanh nghiệp có thể tham gia với một trong những tư 

cách sau: Người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan được quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Luật sư năm 2006 sửa 

đổi, bổ sung năm 2012. 

Khi tham gia tố tụng, luật sư trong tổ chức hành nghề luật sư có quyền thực 

hiện những công việc sau để bảo vệ cho doanh nghiệp: Đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu 

cầu; đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc 
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bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp sau khi kết thúc điều tra theo quy định của pháp 

luật; tham gia hỏi, tranh luận tại phiên toà; xem biên bản phiên tòa; khiếu nại quyết 

định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Luật sư 

có quyền đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên 

dịch. 

Bên cạnh thực hiện các quyền, luật sư trong tổ chức hành nghề luật sư có 

những nghĩa vụ sau: Sử dụng mọi biện pháp do pháp luật quy định để góp phần làm 

rõ sự thật của vụ án; giúp doanh nghiệp về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của họ. 

Hai là, luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp là nguyên đơn, bị đơn, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và 

gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, 

hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo 

quy định của pháp luật 

Trong phạm vi này, luật sư trong tổ chức hành nghề luật sư tham gia tố tụng 

từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng và có các quyền: 

Thu thập và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho tòa án; nghiên cứu hồ sơ vụ án và được 

ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Tham gia việc hòa giải, phiên 

họp, phiên tòa hoặc trường hợp không tham gia thì được gửi văn bản bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cho tòa án xem xét. Thay mặt doanh nghiệp 

yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định 

của pháp luật. Giúp doanh nghiệp về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của họ; trường hợp được doanh nghiệp ủy quyền thì thay mặt 

doanh nghiệp nhận giấy tờ, văn bản tố tụng mà tòa án tống đạt hoặc thông báo và có 

trách nhiệm chuyển cho doanh nghiệp.  

Bên cạnh đó, khi tham gia tố tụng, luật sư trong tổ chức hành nghề luật sư 

còn có quyền, nghĩa vụ sau đây: Tôn trọng tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy 
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phiên tòa; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ 

cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình; phải có mặt theo giấy triệu tập của tòa án 

và chấp hành quyết định của tòa án trong quá trình tòa án giải quyết vụ việc; đề 

nghị tòa án đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng; đề nghị tòa 

án tạm đình chỉ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật; đưa ra câu hỏi với 

người khác về vấn đề liên quan đến vụ án hoặc đề xuất với tòa án những vấn đề cần 

hỏi người khác; được đối chất với nhau hoặc với người làm chứng; tranh luận tại 

phiên tòa, đưa ra lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng. 

Ba là, thực hiện tư vấn pháp luật 

Thực hiện tư vấn pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư cho doanh nghiệp, 

đây là phạm vi rất rộng và hầu như bao trùm hết toàn bộ những vấn đề pháp lý liên 

quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.  

Điều 28 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định về hoạt 

động tư vấn pháp luật của luật sư như sau: “1. Tư vấn pháp luật là việc luật sư 

hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc 

thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ. Luật sư thực hiện tư vấn pháp luật trong tất cả 

các lĩnh vực pháp luật; 2. Khi thực hiện tư vấn pháp luật, luật sư phải giúp khách 

hàng thực hiện đúng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ”. 

Tư vấn pháp luật là một trong những hoạt động quan trọng của tổ chức hành 

nghề luật sư. Trong quá trình hành nghề, đây chính là việc luật sư giải đáp pháp 

luật, hướng dẫn thực hiện đúng pháp luật, cung cấp DVPL khác nhằm bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp. Thông qua hoạt động này, tổ chức hành nghề 

luật sư đã góp phần tuyên truyền phổ biến, giải thích pháp luật nhằm nâng cao văn 

hoá tư pháp cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có kiến thức pháp luật, nâng cao 

ý thức pháp luật, giảm thiểu được những tranh chấp, vi phạm pháp luật không đáng 

có, góp phần ổn định và phát triển từng bước nâng cao đời sống pháp lý trong 

doanh nghiệp. 

Bốn là, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có 

liên quan đến pháp luật 
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Hoạt động đại diện ngoài tố tụng của luật sư được quy định cụ thể tại Điều 

29 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. Tổ chức hành nghề luật sư cử 

luật sư trong tổ chức của mình làm người đại diện cho doanh nghiệp để tiến hành 

đàm phán, thương lượng hỗ trợ doanh nghiệp ký kết hợp đồng, các giao dịch liên 

quan với đối tác theo phạm vi ủy quyền; tham gia với vai trò là trung gian giúp các 

bên thương lượng hoặc hòa giải các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực dân sự, lao 

động, kinh doanh thương mại trên cơ sở các bên cùng có lợi và bảo mật thông tin; 

luật sư đại diện cho doanh nghiệp làm việc đối với các cơ quan nhà nước, thực hiện 

các công việc liên quan đến các thủ tục hành chính,… 

Để luật sư được quyền nhân danh, thực hiện các nội dung công việc cụ thể, 

doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho luật sư. Việc ủy quyền được thực 

hiện bằng một trong các hình thức là giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền. 

Năm là, thực hiện dịch vụ pháp lý khác 

Liên quan đến phạm vi thực hiện dịch vụ pháp lý khác của luật sư, Điều 30 

Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định: “1. Dịch vụ pháp lý 

khác của luật sư bao gồm giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ 

tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch 

thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc 

khác theo quy định của pháp luật; 2. Khi thực hiện dịch vụ pháp lý khác, luật sư có 

quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan”. 

Theo quy định này, thì tổ chức hành nghề luật sư hầu như được thực hiện 

toàn bộ những công việc liên quan đến pháp luật trong đời sống xã hội, trừ những 

trường hợp cụ thể do pháp luật quy định cho các tổ chức hành nghề khác trong các 

lĩnh vực khác, như: công chứng, thừa phát lại,... 

- Thời hạn thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý 

Thời hạn thực hiện HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp là do sự thỏa thuận giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, trong một số trường hợp, trong HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và 

doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư không thể cam kết thời hạn thực hiện hợp 
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đồng với doanh nghiệp khi vụ việc đó liên quan đến thủ tục tố tụng, vì thời hạn giải 

quyết thuộc thẩm quyền của cơ quan tố tụng. 

- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp 

Một là, quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư 

Theo Điều 39 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định về 

quyền của tổ chức hành nghề luật sư như sau: “1. Thực hiện dịch vụ pháp lý; 2. 

Nhận thù lao từ khách hàng; 3. Thuê luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài và nhân 

viên làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư; 4. Tham gia xây dựng chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; tham gia tư vấn, giải quyết các vụ việc của cá nhân, cơ 

quan, tổ chức khi được yêu cầu; 5. Hợp tác với tổ chức hành nghề luật sư nước 

ngoài; 6. Thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch trong nước; 7. Đặt cơ sở hành 

nghề ở nước ngoài; 8. Các quyền khác theo quy định của Luật này và quy định khác 

của pháp luật có liên quan”. 

Song song với thực hiện các quyền hành nghề của mình, tổ chức hành nghề 

luật sư còn thực hiện các nghĩa vụ khác khi cung cấp DVPL cho doanh nghiệp. Một 

trong những nghĩa vụ đặc trưng mà tổ chức hành nghề luật sư phải thực hiện, đó là: 

Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong giấy đăng ký hoạt động, thực 

hiện đúng những nội dung đã giao kết với khách hàng, bồi thường thiệt hại do lỗi 

mà luật sư của tổ chức mình gây ra cho khách hàng, mua bảo hiểm trách nhiệm 

nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh 

doanh bảo hiểm, thực hiện việc quản lý và bảo đảm cho luật sư của tổ chức mình 

tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc 

đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam như quy định tại Điều 40 Luật 

luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. 

Bên cạnh đó, khi nhận và thực hiện vụ, việc của doanh nghiệp thì tổ chức 

hành nghề luật sư còn phải thực hiện những trách nhiệm khác theo Điều 24 Luật 

luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. Không những nghiêm túc thực hiện 

những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, tổ chức hành nghề luật sư còn phải bị cấm 

thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. 
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Hai là, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp 

Quyền của doanh nghiệp là được yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư thực 

hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận 

khác; trường hợp tổ chức hành nghề luật sư vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì 

doanh nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi 

thường thiệt hại.  

Nghĩa vụ của doanh nghiệp là cung cấp cho tổ chức hành nghề luật sư thông 

tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận 

hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi; trả tiền dịch vụ cho tổ chức hành nghề luật sư 

theo thỏa thuận. 

- Phương thức tính và mức thù lao, chi phí trong hợp đồng dịch vụ pháp lý 

Một là, căn cứ và phương thức tính thù lao, chi phí 

Mức thù lao được tính dựa trên các căn cứ sau đây: Nội dung, tính chất của 

DVPL; thời gian và công sức của luật sư trong tổ chức hành nghề luật sư sử dụng để 

thực hiện DVPL; kinh nghiệm và uy tín của luật sư trong tổ chức hành nghề luật sư.  

Thù lao được tính theo các phương thức sau đây: Giờ làm việc của luật sư; 

vụ, việc với mức thù lao trọn gói; vụ, việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm 

của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án; hợp đồng dài hạn với 

mức thù lao cố định.   

Hai là, mức thù lao và chi phí 

Khi ký HĐDVPL với tổ chức hành nghề luật sư, thông thường doanh nghiệp 

có nghĩa vụ thanh toán hai khoản cơ bản sau: Thù lao và chi phí. Mức thù lao là do 

các bên thỏa thuận dựa trên phương thức: Giờ làm việc, vụ, việc, trọn gói hay hợp 

đồng dài hạn với mức cố định hàng tháng,…Chi phí thanh toán là các khoản chi phí 

tiền tàu, xe, lưu trú và những chi phí hợp pháp khác.   

Thù lao và chi phí được tính trong các trường hợp: 

Thù lao, chi phí trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư cung cấp DVPL 

theo HĐDVPL: Mức thù lao được thỏa thuận trong HĐDVPL; đối với vụ án hình 

sự mà luật sư tham gia tố tụng thì mức thù lao không được vượt quá mức trần thù 
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lao do Chính phủ quy định. Tiền tàu xe, lưu trú và các chi phí hợp lý khác cho việc 

thực hiện DVPL do các bên thỏa thuận trong HĐDVPL. 

Mức trần thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự: Mức thù lao 

luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp thỏa thuận trong HĐDVPL dựa trên các căn cứ: Nội dung, tính chất của dịch 

vụ pháp lý; thời gian và công sức của luật sư sử dụng để thực hiện DVPL; kinh 

nghiệm và uy tín của luật sư. Và được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc, 

nhưng mức cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần 

mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. Thời gian làm việc của luật sư do tổ chức 

hành nghề luật sư và doanh nghiệp thỏa thuận. 

Thù lao và chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo 

yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng: Đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố 

tụng yêu cầu luật sư thì mức thù lao được trả cho 01 ngày làm việc của luật sư là 0,4 

lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. 

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng dịch vụ pháp lý 

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng là trách nhiệm phát sinh do một bên vi 

phạm nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng. Tùy thuộc vào tính chất, hậu quả của 

sự vi phạm do vi phạm hợp đồng sẽ là trách nhiệm buộc phải thực hiện nghĩa vụ 

trong hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại (nếu đã gây thiệt hại) và có thể là 

trách nhiệm phạt vi phạm nếu các bên có thỏa thuận. 

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, có hai văn bản quy phạm 

pháp luật có giá trị điều chỉnh quan hệ về chế tài phạt vi phạm là Bộ luật dân sự 

năm 2015 và Luật thương mại năm 2005. Theo Điều 418 Bộ luật dân sự năm 2015 

quy định về mức phạt vi phạm được áp dụng cho các quan hệ dân sự như sau: “Mức 

phạt vi phạm do các bên thỏa thuận…trừ trường hợp luật liên quan có quy định 

khác…”. Giới hạn trong mức phạt vi phạm, theo Điều 301 Luật thương mại năm 

2005 thì: “Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với 

nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị 

phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm”. Ở đây có sự khác biệt giữa hai văn bản khi 
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cùng điều chỉnh một vấn đề. Vì thế, chúng ta phải phân biệt được những quan hệ 

nào được bộ luật dân sự điều chỉnh, những quan hệ nào được luật thương mại điều 

chỉnh để có thể áp dụng một cách chính xác.  

Theo luật luật sư hiện hành thì không có quy định nào quy định về trách 

nhiệm do vi phạm hợp đồng nếu có một trong các bên trong HĐDVPL có vi phạm. 

Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 không có một quy định cụ thể 

nào quy định về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng đối với doanh nghiệp. Ngược lại, 

sự ràng buộc quy định của pháp luật về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng chủ yếu 

là đối với tổ chức hành nghề luật sư. 

Tại khoản 5 và khoản 6 Điều 40 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 

2012 quy định: “…5. Bồi thường thiệt hại do lỗi mà luật sư của tổ chức mình gây 

ra cho khách hàng; 6. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ 

chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm…”. Đồng thời, theo 

Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam thì luật sư chỉ được quyền 

từ chối nhận và thực hiện vụ việc cho khách hàng khi luật sư nhận thấy những vụ 

việc đó luật sư không thể thực hiện được, pháp luật không cho phép, vi phạm quy 

tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp hoặc có sự lừa dối của khách hàng,…Bên cạnh 

đó, tổ chức hành nghề luật sư còn bị ràng buộc về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề 

nghiệp.  

Như vậy, pháp luật về luật sư vẫn còn khoảng trống pháp lý khi chưa quy 

định một cách chặt chẽ về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng liên quan đến 

HĐDVPL. Theo luật luật sư hiện hành, nếu có phát sinh tranh chấp HĐDVPL giữa 

tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp thì được điều chỉnh theo pháp luật dân 

sự. Điều này, hoàn toàn chưa hợp lý khi DVPL lại mang tính chất thương mại, nên 

khi các bên có vi phạm hợp đồng thì phải giải quyết theo pháp luật kinh doanh - 

thương mại. 

- Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý 

Hiện nay pháp luật không quy định về khái niệm tranh chấp hợp đồng nói 

chung, tranh chấp HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp nói 
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riêng. Tuy nhiên, quan hệ pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và 

doanh nghiệp dựa trên nền tảng quan hệ pháp luật dân sự, quan hệ pháp luật thương 

mại nên tranh chấp hợp đồng có các đặc điểm sau: Phát sinh trực tiếp từ quan hệ 

hợp đồng; mang yếu tố tài sản và gắn liền lợi ích các bên trong tranh chấp; có sự vi 

phạm thực hiện hoặc không thực hiện nghĩa vụ của một hoặc các bên, sự vi phạm 

này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bên còn lại. 

Phương thức giải quyết khi có tranh chấp xảy ra thường là thương lượng, hòa 

giải. Trong trường hợp các bên không thương lượng, hòa giải được thì phương thức 

giải quyết tranh chấp giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp có liên quan 

đến thù lao và chi phí của luật sư là khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền. 

Trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật 

về tố tụng dân sự. Khoản 1 Điều 59 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 

2012 quy định:“Việc giải quyết tranh chấp có liên quan đến thù lao và chi phí của 

luật sư được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự”. 

2.1.4. Quy định pháp luật về thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ 

chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp 

- Quy định pháp luật về nguyên tắc thực hiện hợp đồng 

Theo Điều 5 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì tổ chức 

hành nghề luật sư phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau: “1. Tuân thủ Hiến pháp và 

pháp luật; 2. Tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam; 

3. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan; 4. Sử dụng các biện pháp hợp 

pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng; 5. Chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư”. 

Không những thực hiện theo luật chuyên ngành, khi thực hiện HĐDVPL, các 

bên phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản đã được quy định trong bộ luật dân sự. Bên 

cạnh đó, HĐDVPL còn phải tuân thủ một trong những nguyên tắc cơ bản trong hoạt 

động thương mại. Điều 11 Luật thương mại năm 2005 quy định về nguyên tắc tự 

do, tự nguyện thỏa thuận trong hoạt động thương mại như sau: “1. Các bên có 

quyền tự do thoả thuận không trái với các quy định của pháp luật, thuần phong mỹ 
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tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt 

động thương mại. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ các quyền đó; 2. Trong hoạt động 

thương mại, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được thực hiện hành vi 

áp đặt, cưỡng ép, đe doạ, ngăn cản bên nào”. 

- Quy định pháp luật về phương thức thực hiện hợp đồng 

Phương thức thực hiện hợp đồng là việc các bên tiến hành các hành vi mà 

mỗi bên tham gia hợp đồng phải thực hiện nhằm đáp ứng những quyền tương ứng 

của bên kia. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng, các bên phải tuân theo các nguyên tắc 

như thực hiện đúng hợp đồng, đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, 

thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác. Thực hiện một cách trung thực, theo 

tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau. Không được 

xâm phạm đến công cộng, lợi ích hợp pháp của người khác. 

Sửa đổi hợp đồng là việc các bên đã tham gia giao kết hợp đồng bằng ý chí 

tự nguyện của mình thỏa thuận với nhau để phủ nhận (làm thay đổi) một số điều 

khoản trong nội dung của hợp đồng đã giao kết. Sau khi hợp đồng đã được sửa đổi, 

các bên thực hiện hợp đồng theo những phần không bị sửa đổi trong nội dung của 

hợp đồng trước đó cùng với những nội dung mới được sửa đổi, đồng thời cùng nhau 

giải quyết những hậu quả khác của việc sửa đổi hợp đồng.  

Tuy Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 không quy định về 

cách thức thực hiện HĐDVPL nhưng tại mục 8.2 Quy tắc 8 Quy tắc đạo đức và ứng 

xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam có quy định: “Trong khi thực hiện cung cấp dịch 

vụ pháp lý cho khách hàng, luật sư không để tiền bạc hoặc lợi ích vật chất khác chi 

phối đạo đức và ứng xử nghề nghiệp làm sai lệch mục đích của nghề luật sư”. 

2.1.5. Quy định pháp luật về hiệu lực và chấm dứt hợp đồng dịch vụ pháp 

lý giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp 

- Quy định pháp luật về hiệu lực hợp đồng dịch vụ pháp lý 

Về nguyên tắc hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Tuy nhiên, thời 

điểm có hiệu lực của hợp đồng dịch vụ còn được xác định theo sự thỏa thuận hoặc 

theo quy định của pháp luật.  
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Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi đáp ứng đủ 4 điều kiện sau: 

Một là, các chủ thể ký kết hợp đồng phải hợp pháp. Thông thường các bên 

giao kết phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. 

Hai là, các chủ thể ký kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện, tức là xuất 

phát từ ý chí thực, từ sự tự do ý chí của các bên trong các thỏa thuận hợp đồng đó. 

Ba là, nội dung của hợp đồng không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Bên 

cạnh đó, nội dung của hợp đồng cần phải cụ thể, bởi vì việc xác lập nghĩa vụ trong 

hợp đồng phải cụ thể và có tính khả thi. Những nghĩa vụ trong hợp đồng mà không 

thể thực hiện được thì hợp đồng cũng không được coi là có hiệu lực pháp lý làm 

phát sinh quyền và nghĩa vụ. 

Bốn là, thủ tục và hình thức của hợp đồng phải tuân theo những thể thức nhất 

định phù hợp với những quy định của pháp luật đối với từng loại hợp đồng. 

- Quy định pháp luật về chấm dứt hợp đồng dịch vụ pháp lý 

Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 không quy định cụ thể 

những trường hợp nào thì kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên, theo Quy tắc đạo đức và 

ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam chỉ quy định những trường hợp đơn phương 

chấm dứt hợp đồng. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thì tổ chức hành nghề luật 

sư có nghĩa vụ phải thông báo bằng văn bản cho khách hàng trong thời hạn hợp lý 

để khách hàng có điều kiện tìm tổ chức hành nghề luật sư khác, đồng thời giải quyết 

nhanh chóng các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt HĐDVPL đã ký kết. 

Từ những quy định pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và 

doanh nghiệp đã được trình bày và phân tích trên, cho thấy đây là loại hợp đồng dân 

sự được sự điều chỉnh theo pháp luật chuyên ngành là luật luật sư, theo quy định 

của bộ luật dân sự, đồng thời có sự điều chỉnh của luật thương mại. 

2.2.  Thực trạng thực hiện pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa 

tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh 

2.2.1.  Những đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí 

Minh có liên quan đến hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề luật sư 

và doanh nghiệp 
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- Những đặc điểm tự nhiên của thành phố Hồ Chí Minh có liên quan đến hợp 

đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp 

Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí, điều kiện thuận lợi về mặt tự nhiên, nằm 

trong địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam, là trung tâm của vùng với các đầu mối 

giao thông quốc tế quan trọng, đó là sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sài 

Gòn, nút giao thông đường bộ tỏa đi khắp nơi trong khu vực, hình thành các đường 

vành đai, đường cao tốc hiện đại nối liền với các tỉnh, thành lân cận… 

Thành phố Hồ Chí Minh cách thủ đô Hà Nội gần 1.730 km bằng đường bộ. 

Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh còn nằm ở vị trí chiến lược trên thế giới, ở ngã 

tư quốc tế giữa các con đường hàng hải từ Bắc xuống Nam, từ Ðông sang Tây, là 

tâm điểm của khu vực Đông Nam Á. Trung tâm Thành phố cách bờ biển Đông 50 

km đường chim bay. Đây là đầu mối giao thông nối liền các tỉnh trong vùng và là 

cửa ngõ quốc tế.  

Bởi những yếu tố thuận lợi về điều kiện tự nhiên, không những giúp cho 

người dân, doanh nghiệp trong nước tập trung về đây sinh sống, làm việc, mà còn là 

vùng đất để cho cộng đồng dân cư, cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài luôn quan 

tâm, tìm đến nhằm đầu tư và sinh sống. Khi đó, mọi giao dịch dân sự, sản xuất, kinh 

doanh phát sinh những vấn đề liên quan đến pháp luật. Đây là một trong những điều 

kiện thuận lợi để thúc đẩy và phát triển DVPL của tổ chức hành nghề luật sư đối với 

doanh nghiệp. 

- Những đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh có liên quan 

đến hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp 

Ngoài những yếu tố thuận lợi về mặt tự nhiên, hiện nay thành phố Hồ Chí 

Minh còn là một trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội lớn nhất của cả các nước, là đô 

thị đặc biệt của Việt Nam.  

Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Nền kinh tế 

của thành phố Hồ Chí Minh hình thành và phát triển đa dạng về nhiều lĩnh vực: Từ 

lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ cho đến lĩnh vực nông nghiệp, 

công nghiệp, chế biến thủy - hải sản,… 
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Theo Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, cho thấy mục tiêu tổng quát là xây dựng 

thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn đối với khu vực 

và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, 

khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á. Thành phố Hồ Chí 

Minh định hướng phát triển các ngành dịch vụ theo hướng bền vững và lâu dài. 

Với những yếu tố thuận lợi về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và định 

hướng phát triển các ngành dịch vụ nên đã tác động mạnh mẽ đến thị trường DVPL, 

giúp cho các tổ chức hành nghề luật sư có cơ hội cọ xát thị trường, cung cấp DVPL 

cho doanh nghiệp được tốt hơn.  

2.2.2.  Tình hình thực hiện pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ 

chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh 

- Khái quát về số lượng tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp tại thành 

phố Hồ Chí Minh 

+ Khái quát về số lượng tổ chức hành nghề luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh 

Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và cùng với sự phát 

triển chung trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, các tổ chức hành nghề luật sư tại thành 

phố Hồ Chí Minh đã hoạt động ổn định và phát triển. Công tác quản trị, điều hành 

tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư được cải tiến theo hướng chuyên 

nghiệp. Một số tổ chức hành nghề luật sư đã có quy mô khá và tăng doanh thu.  

Tính đến tháng 11/2013, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng 

luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nhiều nhất trong cả nước với 3.473 luật sư (chiếm 

tỷ lệ hơn 40% so với số lượng luật sư cả nước - khoảng hơn 8.000 luật sư), chiếm 

1.395 tổ chức hành nghề luật sư (chiếm tỷ lệ khoảng 45% so với số lượng tổ chức 

hành nghề luật sư trên cả nước - khoảng hơn 3.200 tổ chức hành nghề luật sư) [36, 

tr.1].  

Theo thống kê mới nhất của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh thì tính đến 

ngày 19/5/2015 có tất cả 54 tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và tính đến ngày 
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30/9/2016 có tất cả 1.610 tổ chức hành nghề luật sư trong nước cùng đang hoạt 

động tại thành phố Hồ Chí Minh. Nâng tổng số tổ chức hành nghề luật sư cùng hoạt 

động tại thành phố Hồ Chí Minh là 1.664 [53]. Dự báo số lượng tổ chức hành nghề 

luật sư tại Thành phố sẽ tiếp tục có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới nhằm 

đáp ứng nhu cầu sử dụng DVPL của xã hội nói chung, của doanh nghiệp nói riêng. 

Trong những năm gần đây, lĩnh vực tư vấn pháp luật đã được các tổ chức 

hành nghề luật sư quan tâm nhiều hơn. Đồng thời, số tổ chức hành nghề luật sư 

chuyên nghiệp hoặc chủ yếu cung cấp DVPL trong lĩnh vực kinh tế như: Đầu tư, tài 

chính, ngân hàng, bảo hiểm, hàng không, hàng hải, sở hữu trí tuệ ngày càng tăng. 

Trong đó có một số tổ chức hành nghề luật sư có khả năng thực hiện DVPL với chất 

lượng cao cho các tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài.  

+ Khái quát về số lượng doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh 

Tính đến tháng 11/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới tại thành phố 

Hồ Chí Minh là 3.093 doanh nghiệp [54]. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh, phấn đấu đến năm 2020 phải có 500.000 doanh nghiệp. Vì 

theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ quy định về hỗ trợ và 

phát triển doanh nghiệp thì mục tiêu chung của cả nước là thành lập 1 triệu doanh 

nghiệp, nên thành phố Hồ Chí Minh phải thể hiện đúng vai trò đầu tàu khi đảm 

nhiệm một nửa chỉ tiêu này cũng là hợp lý.  

- Tình hình thực hiện pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành 

nghề luật sư và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh 

+ Tình hình thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý 

Thứ nhất, hoạt động hành nghề luật sư ngày càng khẳng định được vị trí, vai 

trò của tổ chức hành nghề luật sư trong việc góp phần bảo vệ công lý, công bằng xã 

hội và pháp chế xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế của 

cả nước nói chung cũng như của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Trong những 

năm qua, thông qua hoạt động nghề nghiệp của mình, tổ chức hành nghề luật sư đã 

giúp cho cộng đồng xã hội, doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về vai trò của pháp luật 

trong đời sống, thấy được tầm quan trọng của hoạt động luật sư trong đời sống pháp 
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luật của người dân Thành phố, giúp cho các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hình 

thành thói quen “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. 

Thứ hai, thực hiện pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và 

doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh có những chuyển biến tích cực. Hoạt động 

tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác của tổ chức hành nghề luật sư là một trong 

những yếu tố quan trọng góp phần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh 

bạch, lành mạnh theo đúng pháp luật, đồng thời hỗ trợ tích cực trong việc chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thị trường dịch vụ, giải quyết việc làm. Sự tham gia 

tích cực của các tổ chức hành nghề luật sư trong các dự án đầu tư, các giao dịch 

kinh doanh, thương mại không chỉ góp phần huy động nội lực mà còn thu hút đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam. Trong thời gian qua, một số tổ chức hành nghề luật sư 

Việt Nam đã trưởng thành nhanh chóng, tạo được sự tín nhiệm trên thị trường về 

DVPL trong khu vực và quốc tế. 

Thứ ba, các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ có nhu 

cầu rất lớn sử dụng DVPL của tổ chức hành nghề luật sư trong hoạt động sản xuất 

và kinh doanh của mình. DVPL của tổ chức hành nghề luật sư hiện nay đang là 

mảng dịch vụ hỗ trợ mà các doanh nghiệp có nhu cầu rất lớn. Điều này xuất phát từ 

2 yếu tố cơ bản. Một là, ở trong nước đang có xu hướng mới trong quản lý kinh tế. 

Theo đó, Nhà nước giảm dần và hạn chế can thiệp vào các hoạt động của doanh 

nghiệp; hai là, trong quan hệ với bên ngoài, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang 

được tăng cường cả về chiều rộng và lẫn cả chiều sâu. 

Thứ tư, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt 

Nam trong thời gian qua cũng có những đóng góp tích cực trong việc tạo môi 

trường pháp lý thuận lợi, thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh, 

góp phần hình thành và phát triển thị trường DVPL tại Việt Nam. Các tổ chức hành 

nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam hỗ trợ tích cực cho các hoạt động kinh doanh, 

đầu tư, thương mại, tạo điều kiện cho các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam có 

thêm cơ hội tiếp nhận, nâng cao trình độ tổ chức, kiến thức và kỹ năng hành nghề 

mang tính chất quốc tế. 
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+ Tình hình giao kết hợp đồng dịch vụ pháp lý 

Mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp có thể 

nhận thấy, khi giao kết HĐDVPL với tổ chức hành nghề luật sư với nội dung cụ thể 

hay tư vấn pháp luật thường xuyên thì doanh nghiệp có cơ hội có luật sư bên cạnh 

để xử lý mọi tình huống liên quan đến pháp lý. 

Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 đã mở rộng hơn về đối 

tượng điều chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia quan hệ hợp 

đồng. Tuy nhiên, thực tế việc áp dụng Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 

2012 trong những năm qua cho thấy những vướng mắc nhất định, đặc bặc biệt là 

các quy định về vấn đề giao kết HĐDVPL. 

Thứ nhất, về nguyên tắc hành nghề luật sư. Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, 

bổ sung năm 2012 không quy định cụ thể về nguyên tắc hành nghề luật sư, Điều 5 

chỉ quy định ngắn gọn: “1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; 2. Tuân theo Quy tắc 

đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam; 3. Độc lập, trung thực, tôn trọng 

sự thật khách quan; 4. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, 

lợi ích hợp pháp của khách hàng; 5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động 

nghề nghiệp luật sư”.  

Nguyên tắc hành nghề khi cung cấp DVPL cho doanh nghiệp, tổ chức hành 

nghề luật sư không những chịu sự điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành là pháp 

luật luật sư, mà còn chịu sự điều chỉnh của pháp luật dân sự, pháp luật thương mại. 

Thứ hai, về nhận và thực hiện vụ, việc của khách hàng. Điều 24 Luật luật sư 

năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định: “1. Luật sư tôn trọng sự lựa chọn 

luật sư của khách hàng; chỉ nhận vụ, việc theo khả năng của mình và thực hiện vụ, 

việc trong phạm vi yêu cầu của khách hàng; 2. Khi nhận vụ, việc, luật sư thông báo 

cho khách hàng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư trong 

việc thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng; 3. Luật sư không chuyển giao vụ, 

việc mà mình đã nhận cho luật sư khác làm thay, trừ trường hợp được khách hàng 

đồng ý hoặc trường hợp bất khả kháng”. 
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Với những quy định trên, khi giao kết HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật 

sư và doanh nghiệp, dường như trách nhiệm luôn đặt nặng cho bên cung cấp DVPL 

là tổ chức hành nghề luật sư - những người am tường về kiến thức pháp luật hơn là 

đối với bên sử dụng DVPL là doanh nghiệp. 

+ Tình hình tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý 

 Qua thực tiễn xét xử tại thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình tranh chấp 

HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp không đáng ghi nhận. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua cũng có những vụ tranh chấp về HĐDVPL nhưng 

thường liên quan đến những trường hợp tranh chấp sau: 

Thứ nhất, tranh chấp HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp liên quan đến thù lao và chi phí DVPL. Có nhiều tổ chức hành nghề luật sư 

lâm vào tình trạng bị khách hàng là doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thanh toán thù 

lao và phí dịch vụ sau khi tổ chức hành nghề luật sư đã hoàn thành nghĩa vụ cung 

cấp DVPL cho doanh nghiệp và doanh nghiệp đã đạt mục đích của mình. Theo quy 

định của bộ luật dân sự, bộ luật tố tụng dân sự, luật luật sư thì tổ chức hành nghề 

luật sư hoàn toàn có quyền khởi kiện dân sự ra tòa án đối với doanh nghiệp, yêu cầu 

thực hiện nghĩa vụ thanh toán mà họ đã cam kết. Tuy nhiên, cũng có tổ chức hành 

nghề luật sư đành chấp nhận thiệt thòi không tiến hành khởi kiện để không mất thời 

gian và chi phí khi tham gia giải quyết vụ kiện.  

Thứ hai, trường hợp tranh chấp HĐDVPL do bên cung cấp dịch vụ không có 

chức năng kinh doanh DVPL theo quy định của pháp luật. Theo quy định của Luật 

luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì chỉ có tổ chức hành nghề luật sư 

mới có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được thực hiện DVPL. Thế nhưng, trong thực tế có 

một số trường hợp tổ chức, cá nhân không có chức năng kinh doanh DVPL nhưng 

vẫn ký HĐDVPL với doanh nghiệp để hưởng thù lao, dẫn đến tranh chấp. Khi xét 

xử, tòa án thường tuyên hủy HĐDVPL do vô hiệu vì bên cung cấp dịch vụ không có 

chức năng kinh doanh DVPL theo quy định của pháp luật. 

Thứ ba, trường hợp tranh chấp HĐDVPL do bên cung cấp DVPL không thực 

hiện đúng tư cách khi tham gia tố tụng. Trong HĐDVPL, bên cung cấp DVPL thỏa 
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thuận với doanh nghiệp là tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp. Nhưng thực tế, bên cung cấp DVPL lại tham gia 

với tư cách người đại diện theo ủy quyền vì không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành 

nghề luật sư. Bên cạnh đó, nội dung thỏa thuận trong hợp đồng lại hứa sẽ bảo vệ 

thắng kiện cho doanh nghiệp, điều này cũng không phù hợp với quy định của pháp 

luật. Cuối cùng, tòa án cũng tuyên những hợp đồng trong trường hợp này là vô hiệu. 

2.2.3. Những ưu điểm và hạn chế, bất cập về hợp đồng dịch vụ pháp lý 

giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh 

- Những ưu điểm về hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề luật sư 

và doanh nghiệp 

Xuất phát từ mối quan hệ, vị trí, vai trò của HĐDVPL giữa tổ chức hành 

nghề luật sư và doanh nghiệp được trình bày và phân tích như những nội dung trên. 

Có thể thấy HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp có những ưu 

điểm sau: 

+ Thứ nhất, tổ chức hành nghề luật sư trực tiếp cung cấp DVPL cho doanh 

nghiệp bằng các hình thức khác nhau như tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại 

diện ngoài tố tụng và các hình thức khác. Việc cung cấp DVPL được thực hiện trên 

hầu hết các lĩnh vực pháp luật như: kinh doanh - thương mại, hình sự, dân sự, hành 

chính, lao động và các lĩnh vực pháp luật khác liên quan trực tiếp đế quyền và lợi 

ích hợp pháp của doanh nghiệp. Qua đó, tổ chức hành nghề luật sư giúp doanh 

nghiệp hiểu biết pháp luật đầy đủ hơn, biết được các quyền, nghĩa vụ cũng như trực 

tiếp giúp doanh nghiệp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp được pháp luật quy 

định. Đặc biệt, qua hoạt động cung cấp DVPL, doanh nghiệp còn biết lựa chọn các 

hành vi ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật, tiếp cận và thực hiện pháp luật. 

+ Thứ hai, qua thực tiễn cung cấp DVPL của tổ chức hành nghề luật sư, giúp 

cho doanh nghiệp tiếp cận hệ thống pháp luật cũng như tiếp cận công lý một cách 

bình đẳng, góp phần hỗ trợ thực thi pháp luật, bảo vệ pháp luật, xây dựng xã hội 

công bằng, dân chủ, văn minh theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước; cũng như các tiêu chuẩn quốc tế về quyền tự do kinh doanh theo 
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các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thúc đẩy hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp đúng pháp luật, có hiệu quả. 

+ Thứ ba, thông qua hoạt động cung cấp DVPL, tổ chức hành nghề luật sư 

giúp cho doanh nghiệp có quyền lựa chọn các tổ chức hành nghề luật sư phù hợp 

yêu cầu của mình, đảm bảo tính bảo mật cao, xác định phạm vi thực hiện các dịch 

vụ tư vấn pháp lý. 

 Doanh nghiệp cũng có quyền lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư cung cấp 

DVPL cho doanh nghiệp của mình với chất lượng tốt nhất với thù lao và chi phí hợp 

lý trong thời buổi cạnh tranh như hiện nay. 

- Những hạn chế và bất cập về hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành 

nghề luật sư và doanh nghiệp 

 Qua thực tiễn thực hiện HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh có thể khẳng định Luật luật sư năm 2006 sửa 

đổi, bổ sung năm 2012 và những văn bản hướng dẫn thi hành đã thật sự đi vào cuộc 

sống và có hiệu quả tích cực trong việc cung cấp DVPL cho doanh nghiệp.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quá trình thực hiện 

HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp, tác giả nhận thấy còn 

một số hạn chế và bất cập như sau:  

+ Thứ nhất, chưa có quy định pháp luật khái niệm dịch vụ pháp lý và hợp đồng 

dịch vụ pháp lý 

Về mặt lý luận và thực tiễn, những quy định về DVPL và HĐDVPL được 

quy định ở rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Ngoài những văn bản 

quy định chung như bộ luật dân sự, luật thương mại thì trong từng lĩnh vực cụ thể, 

việc ký kết và thực hiện hợp đồng còn chịu sự chi phối của các văn bản mang tính 

chuyên ngành dưới những hình thức khác. Nhưng không có văn bản quy phạm pháp 

luật nào quy định khái niệm và đặc điểm về DVPL và HĐDVPL dẫn đến tình trạng 

có nhiều cách hiểu và cách làm khác nhau. 

Ở góc độ luật chuyên ngành, Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 

2012 chỉ liệt kê về DVPL; quy định về HĐDVPL chưa rõ ràng, còn mơ hồ và trừu 



 

 

 

50 
 

 

tượng dẫn đến tình trạng chưa có căn cứ chắc chắn để xác định phạm vi hành nghề 

của tổ chức hành nghề luật sư đối với từng phạm vi, từng loại hình dịch vụ cụ thể. 

Khi có tranh chấp liên quan đến thù lao và chi phí của luật sư thì lại được thực hiện 

theo pháp luật dân sự.  

Do vậy, để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật về DVPL và HĐDVPL 

cần phải quy định cụ thể và chi tiết trong pháp luật về luật sư. Các quy định có tính 

chất chung chỉ nên quy định trong bộ luật dân sự. Trong bộ luật này cần có những 

quy định chung có tính khái quát cao, thể hiện rõ quyền tự do hợp đồng để bảo đảm 

tính ổn định cao của bộ luật dân sự. Không nên đưa vào bộ luật dân sự các quy định 

về các loại hợp đồng chuyên biệt mà để cho các văn bản pháp luật chuyên ngành 

quy định. Nếu có đưa một loại hợp đồng nào đó vào trong bộ luật dân sự thì không 

nên quy định ở văn bản pháp luật khác nữa để tránh trùng lặp, chồng chéo.  

Pháp luật Việt Nam chưa có định nghĩa về dịch vụ theo cách hiểu chung của 

WTO, theo đó mọi hoạt động hoặc sản phẩm được liệt kê vào, được mã hoá và mô 

tả trong Bảng phân loại các sản phẩm dịch vụ cơ bản của Liên Hợp quốc (Danh 

mục CPC) đã đề cập theo quy định của WTO thì được gọi là dịch vụ. Sự chấp nhận 

việc phân loại dịch vụ theo Danh mục CPC cũng có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề 

cần bàn trong lý luận về kinh tế ngành, lao động, quản lý nhân lực,... ở nước ta.  

Pháp luật Việt Nam cũng chưa có định nghĩa về thương mại dịch vụ theo 

định nghĩa trong Hiệp định GATS/WTO mà các nước thành viên WTO phải tuân 

theo và cũng chưa điều chỉnh đầy đủ các vấn đề cung ứng dịch vụ theo các phương 

thức cung ứng dịch vụ GATS/WTO.  

+ Thứ hai, hạn chế và bất cập về phạm vi hành nghề luật sư 

Như đã nêu chi tiết tại mục 2.1 thì phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề 

luật sư hầu như bao trùm hết toàn bộ những công việc trong hoạt động cung cấp 

DVPL. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tồn tại và bất cập về phạm vi hành nghề của 

các tổ chức khác trùng lặp với phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư. 

Cụ thể, theo khoản 4 Điều 3 Điều lệ Hội luật gia Việt Nam thì Hội luật gia 

Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn sau: “Tư vấn pháp luật…”. Với quy định này, vô 

http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/
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hình trung lại có sự trùng lặp với DVPL và phạm vi hành nghề của tổ chức hành 

nghề luật sư theo luật luật sư. Hai tổ chức được điều chỉnh theo quy định pháp luật 

khác nhau nhưng lại cùng lĩnh vực ngành nghề. 

Bên cạnh đó, mặc dù quy định về điều kiện thành lập Trung tâm tư vấn pháp 

luật theo Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ có khác với 

điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư theo Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, 

bổ sung năm 2012. Nhưng tại Điều 7 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 

của Chính phủ quy định: “1. Trung tâm tư vấn pháp luật được thực hiện tư vấn 

pháp luật; được cử luật sư làm việc theo hợp đồng cho Trung tâm tham gia tố tụng 

để bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu 

tư vấn pháp luật đối với vụ việc mà Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật; được 

thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý; 2. Trung 

tâm tư vấn pháp luật được nhận và thực hiện vụ việc trong tất cả các lĩnh vực pháp 

luật”. Như vậy, phạm vi hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật dường như bao 

trùm hết toàn bộ phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư theo Luật luật sư 

năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. 

Theo Luật đầu tư năm 2014 quy định “hành nghề luật sư” là một trong 

những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Quy định này có vẻ phù hợp với 

Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. Tuy nhiên, theo Luật doanh 

nghiệp năm 2014, doanh nghiệp muốn kinh doanh các loại hình dịch vụ như: Giúp 

đỡ khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến hành chính, dịch thuật,… thì 

doanh nghiệp chỉ cần đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Như vậy, 

doanh nghiệp được thành lập theo luật doanh nghiệp được hành nghề lại trùng lặp 

với phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư, vì những ngành, nghề này 

trùng lặp với “dịch vụ pháp lý khác của luật sư” theo khoản 1 Điều 30 Luật luật sư 

năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. 

+ Thứ ba, hạn chế và bất cập về chủ thể cung cấp dịch vụ pháp lý 

Như đã nêu ở phần hạn chế và bất cập về phạm vi hành nghề luật sư, đồng 

thời cũng là hạn chế và bất cập về chủ thể cung cấp DVPL. Do vậy, những hạn chế 
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và bất cập quy định pháp luật về chủ thể đối với bên cung cấp DVPL vẫn còn nhiều 

vấn đề pháp lý cần phải được giải quyết. 

 Điều 2 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định: “Luật sư 

là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực 

hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung 

là khách hàng)”. Và Điều 4 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 nêu 

rõ: “Dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại 

diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác”. 

 Xuất phát từ hai Điều luật trên, cho thấy những người thực hiện DVPL cho 

khách hàng chỉ là những người hành nghề luật sư và phạm vi hành nghề của luật sư 

là rất rộng. Tuy nhiên, trong các văn bản quy phạm pháp luật khác, thì các chủ thể 

không phải là tổ chức hành nghề luật sư nhưng vẫn thực hiện DVPL cho khách 

hàng. Điều này dẫn đến sự hạn chế, bất cập đối với hoạt động hành nghề của tổ 

chức hành nghề luật sư, nên cần phải có quy định thống nhất và đồng bộ trong lĩnh 

vực này. 

+ Thứ tư, hạn chế và bất cập về giao kết hợp đồng dịch vụ pháp lý 

Thủ tục giao kết hợp đồng cũng phải được quy định hết sức cụ thể và minh 

bạch để các quan hệ hợp đồng, đặc biệt là các quan hệ hợp đồng phục vụ cho hoạt 

động kinh doanh của các chủ thể được thiết lập một cách nhanh chóng, đơn giản mà 

vẫn bảo đảm sự an toàn về mặt pháp lý. Muốn vậy, luật luật sư phải quy định chi 

tiết về các vấn đề sau: Các điều kiện đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận đề 

nghị giao kết hợp đồng; trách nhiệm pháp lý của người đề nghị giao kết hợp đồng 

và thời điểm phát sinh trách nhiệm này; những trường hợp sửa đổi, bổ sung, rút lại 

hay chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. 

Thêm vào đó, luật luật sư cũng cần quy định rõ về người có thẩm quyền ký kết 

hợp đồng. Vấn đề đại diện và ủy quyền để thiết lập và thực hiện các giao dịch tuy 

đã được quy định nhưng cần được cụ thể hóa trong phần quy định về hợp đồng. Bởi 

đây là vấn đề hết sức phức tạp trong thực tế ký kết hợp đồng. Việc ủy quyền và ủy 

quyền lại phải được áp dụng rộng rãi trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng mà 
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không phụ thuộc vào hợp đồng đó được ký kết bằng phương thức trực tiếp hay gián 

tiếp; hợp đồng đó có phải đăng ký hoặc chứng nhận của công chứng hay không. 

+ Thứ năm, hạn chế và bất cập về hình thức hợp đồng dịch vụ pháp lý 

Giao kết HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp không 

những thực hiện theo các nguyên tắc của luật chuyên ngành mà còn đảm bảo các 

nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng 

của bộ luật dân sự và luật thương mại. Xuất phát từ những nguyên tắc này nên hình 

thức hợp đồng cũng phải đa dạng dựa trên cơ sở thỏa thuận các bên theo quy định 

của bộ luật dân sự và luật thương mại. 

Tuy nhiên, tại khoản 2, Điều 26 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 

2012 quy định về hình thức HĐDVPL như sau: “Hợp đồng dịch vụ pháp lý phải 

được làm thành văn bản...”. Trong khi đó, theo khoản 1 Điều 5 Thông tư số 

17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ tư pháp quy định: “Luật sư thực hiện 

dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo phiếu thỏa thuận thực hiện 

dịch vụ pháp lý…”. Điều này cho thấy có sự mâu thuẫn và không nhất quán giữa 

cùng một hệ thống văn bản pháp luật. 

Do vậy, luật luật sư cần quy định rõ thế nào là văn bản hợp đồng theo hướng 

thừa nhận các thông tin được các bên gửi cho nhau qua đường điện tín (telex, fax) 

và các hình thức thông tin kỹ thuật số (thư điện tử và các hình thức thông tin điện tử 

khác) là văn bản hợp đồng, mặt khác hạn chế quy định cứng nhắc những loại hợp 

đồng bắt buộc phải ký kết dưới hình thức văn bản mà nên đề cao quyền tự thỏa 

thuận của các bên để lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp. 

+ Thứ sáu, hạn chế và bất cập về tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý 

 Xuất phát từ những hạn chế và bất cập trên, nên trong thực tiễn xét xử Tòa 

án nhân dân các cấp cũng có những quyết định khác nhau khi tuyên bố HĐDVPL 

vô hiệu. 

Trong một số văn bản quy phạm pháp luật khác chưa có sự thống nhất, còn 

có sự chồng chéo dẫn đến tình trạng có nhiều tổ chức không phải là tổ chức hành 

nghề luật sư, không có chức năng cũng tham gia cung cấp DVPL dẫn đến có sự 
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nhầm lẫn cho doanh nghiệp. Do vậy, khi hai bên giao kết hợp đồng nếu có phát sinh 

tranh chấp thì thiệt hại luôn là ở phía doanh nghiệp. 

Mặc dù DVPL và phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư đã được 

quy định trong Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. Tuy nhiên, trong 

các văn bản quy phạm pháp luật khác và trong thực tế vẫn có tổ chức không phải là 

tổ chức hành nghề luật sư vẫn có thể thực hiện những công việc này, cụ thể: bộ luật 

dân sự, bộ luật tố tụng dân sự, bộ luật tố tụng hình sự, luật tố tụng hành chính. Khi 

tham gia tố tụng, cá nhân, tổ chức tham gia với tư cách là người bào chữa cho bị 

can, bị cáo; người bảo vệ quyền và lợi ích cho đương sự; người đại diện theo ủy 

quyền.  

Thực tế đã và đang có hiện tượng các công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh 

nghiệp tư nhân, trung tâm dịch vụ, văn phòng dịch vụ... đua nhau mở dịch vụ tư vấn 

pháp luật, thậm chí còn nhận thực hiện cả các dịch vụ thủ tục pháp lý, tranh 

tụng,...làm cho doanh nghiệp có sự nhầm lẫn. Công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh 

nghiệp tư nhân, trung tâm dịch vụ, văn phòng dịch vụ chỉ được tham gia các dịch vụ 

hành chính như: đánh máy, soạn thảo văn bản, dịch thuật, hướng dẫn các thủ tục 

liên quan đến hành chính chứ không được phép tham gia tư vấn pháp luật, cũng như 

tham gia tố tụng tại tòa án như tổ chức hành nghề luật sư.   

Kết luận Chương 2 

Thực trạng quy định pháp luật và thực hiện pháp luật về HĐDVPL giữa tổ 

chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp là một trong những vấn đề trọng tâm của 

luận văn này. 

Do vậy, trong Chương 2, tác giả đã thống kế, phân tích và đánh giá thực 

trạng quy định pháp luật và thực hiện pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành 

nghề luật sư và doanh nghiệp, thực trạng từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh theo 

Bộ luật dân sự năm 2005, Bộ luật dân sự năm 2015, Luật thương mại năm 2005 và 

Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012.  
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Qua đó, tác giả đã nêu lên thực trạng quy định pháp luật và thực hiện pháp 

luật về một số nội dung như: Chủ thể, nguyên tắc, hình thức, nội dung, thực hiện, 

hiệu lực, chấm dứt HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp. 

Đồng thời, tác giả cũng nêu được những kết quả đạt được trong quá trình 

thực hiện HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp, làm nổi bật 

những ưu điểm về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp; đưa 

ra những hạn chế và bất cập về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp. 

Từ thực trạng quy định pháp luật và thực hiện pháp luật về HĐDVPL giữa tổ 

chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp, thực trạng từ thực tiễn thành phố Hồ Chí 

Minh làm cơ sở đưa ra những phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về 

HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí 

Minh nói riêng và ở Việt Nam nói chung. 
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Chương 3 

NHU CẦU, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP 

LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ GIỮA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ 

LUẬT SƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỪ THỰC TIỄN  

THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH 

Trong thời gian qua, việc ký kết HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và 

doanh nghiệp đã tác động tích cực giữa các bên. Thông qua HĐDVPL, tổ chức hành 

nghề luật sư đã giúp cho doanh nghiệp an tâm hơn về pháp lý, thúc đẩy mọi hoạt 

động sản xuất và kinh doanh đạt hiệu quả. Ngược lại, cũng thông qua HĐDVPL, 

doanh nghiệp đã giúp cho tổ chức hành nghề luật sư tiếp cận với thực tiễn khi giải 

quyết những vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tác giả nhận thấy cần 

phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và 

doanh nghiệp. 

3.1.  Nhu cầu hoàn thiện pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ 

chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh 

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời triển khai các 

phương hướng, giải pháp đổi mới để khắc phục những tồn tại, hạn chế và bất cập để 

hoạt động cung cấp DVPL của tổ chức hành nghề luật sư phát triển ổn định và bền 

vững. Trong thời gian tới, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực 

này có ý nghĩa rất quan trọng.  

Do đó, để hoàn thiện pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư 

và doanh nghiệp cần giải quyết những nhu cầu sau đây:  

- Thứ nhất, nhu cầu thể chế hóa quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp 

Với tinh thần thực hiện việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư 

pháp theo bước đi và lộ trình phù hợp, phát huy vai trò của tổ chức hành nghề luật 

sư trong đời sống xã hội nói chung, đời sống pháp lý của doanh nghiệp nói riêng, 

đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp đã được xác định tại Nghị 



 

 

 

57 
 

 

quyết số 48-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược 

cải cách tư pháp.  

- Thứ hai, do quy định pháp luật không khái niệm về dịch vụ pháp lý và hợp 

đồng dịch vụ pháp lý 

Do pháp luật không quy định, quy định không rõ ràng về các khái niệm như 

đã nêu tại Chương 1, nên dẫn đến trình trạng hệ thống các văn bản quy phạm pháp 

luật còn có sự chồng chéo, không thống nhất làm cho hoạt động tư vấn pháp luật 

nói riêng, trong lĩnh vực cung cấp DVPL nói chung giữa các tổ chức cung cấp 

DVPL thiếu tính minh bạch, có sự trùng lặp, cạnh tranh không lành mạnh với nhau.  

 - Thứ ba, nhu cầu hoàn thiện nội dung hợp đồng dịch pháp lý 

Xuất phát từ những hạn chế và bất cập về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề 

luật sư và doanh nghiệp như đã trình bày và phân tích tại Chương 2, nhằm tạo cơ sở 

pháp lý, có sự thống nhất, đồng bộ, không trùng lặp nên cần hoàn thiện pháp luật về 

HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp theo luật luật sư hiện 

hành như: Chủ thể bên cung cấp DVPL; phạm vi hành nghề, nội dung dịch vụ; thời 

hạn thực hiện hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của các bên; phương thức tính và mức 

thù lao, các khoản chi phí; phạt hợp đồng; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; 

phương thức giải quyết tranh chấp;….  

- Thứ tư, nguyên tắc tự thỏa thuận giao kết hợp đồng dịch vụ pháp lý 

Luật luật sư hiện hành không nên quy định cứng nhắc về những hoạt động 

hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư như hiện nay, mà nên dành quyền thỏa 

thuận cho các bên chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng. 

  Pháp luật về hợp đồng đã được hoàn thiện theo hướng tôn trọng sự thỏa 

thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không trái với đạo đức xã hội, không xâm 

phạm trật tự công cộng, phù hợp với tập quán, thông lệ thương mại quốc tế. Nhằm 

thúc đẩy sự hình thành và phát triển của quan hệ hợp đồng thông qua việc ghi nhận 

nguyên tắc tự do hợp đồng, hạn chế sự can thiệp của các cơ quan công quyền vào 

quan hệ hợp đồng. 

- Thứ năm, nhu cầu hoàn thiện pháp luật về chủ thể cung cấp dịch vụ pháp lý 
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Quy định pháp luật thống nhất DVPL là phạm vi hành nghề của tổ chức hành 

nghề luật sư theo luật luật sư. Do vậy, tất cả những người thực hiện trợ giúp pháp 

lý, tư vấn pháp luật tại các trung tâm tư vấn pháp luật của Nhà nước, của hội luật 

gia, của các tổ chức, đoàn thể khác phải do tổ chức hành nghề luật sư đảm nhận. 

Khi cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng DVPL phải được ký kết thông qua 

HĐDVPL với tổ chức hành nghề luật sư. 

- Thứ sáu, nhu cầu hoàn thiện pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý theo 

hướng phù hợp luật pháp quốc tế 

Quy định pháp luật cần phải xác định hoạt động hành nghề của tổ chức hành 

nghề luật sư là hoạt động thị trường dịch vụ pháp lý và có tính chất thương mại.  

Hoàn thiện pháp luật HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp không những thống nhất và đồng bộ hệ thống pháp luật trong nước, mà còn 

phù hợp với pháp luật quốc tế trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay. 

3.2.  Phương hướng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý 

giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố Hồ Chí 

Minh 

Một trong những mục tiêu quan trọng của công cuộc cải cách pháp luật ở 

Việt Nam được xác định tại Nghị quyết số 48 của Bộ chính trị về chiến lược xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến 

năm 2020 là: “Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công 

khai, minh bạch”. Nhằm thực hiện được những mục tiêu này thì một trong những 

giải pháp đặt ra là pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật.  

Trong thời gian qua, Việt Nam đã hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế giới, 

trở thành thành viên chính thức của các tổ chức quốc tế, trong đó có WTO. Theo 

cam kết của WTO, Việt Nam đã ký kết nhiều thỏa thuận về mở cửa và phát triển thị 

trường, bao gồm cả thị trường DVPL. Song, trong thực tế, pháp luật Việt Nam vẫn 

còn nhiều quy định còn hạn chế và bất cập nên cần phải tiếp tục cải cách, tiếp tục 

hoàn thiện để thống nhất và phù hợp với thông lệ quốc tế. 
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Từ cơ sở đó, để hoàn thiện pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề 

luật sư và doanh nghiệp, chúng ta cần phải thực hiện những phương hướng sau:  

- Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức 

hành nghề luật sư và doanh nghiệp phải dựa trên quan điểm, đường lối chỉ đạo của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước 

Hoàn thiện pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp phải dựa trên quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về phát triển tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp trong tương lai. Giữa 

tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp phải được phát triển song song và cùng 

đồng hành với nhau, nhằm tạo cho môi trường kinh doanh lành mạnh, thực hiện 

pháp luật đồng bộ và thống nhất.  

 Để thực hiện điều đó, cần khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức hành nghề 

luật sư trong xã hội. Cần xây dựng trên nguyên tắc tổ chức hành nghề luật sư là hoạt 

động chuyên nghiệp, tự do, là chỗ dựa pháp lý và luôn gắn liền với đời sống xã hội 

nói chung, hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. 

- Thứ hai, hoàn thiện pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức 

hành nghề luật sư và doanh nghiệp phải dựa trên quan điểm hoàn thiện hệ thống 

pháp luật nói chung, pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý nói riêng 

Hoàn thiện pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp phải dựa trên quan điểm hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật 

về HĐDVPL nói riêng.  

Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho các chủ thể tham gia DVPL, 

nhằm đảm bảo tính minh bạch, đồng bộ, thống nhất với nhau. Sự phù hợp các quy 

định pháp luật về luật sư về DVPL với pháp luật về dân sự, pháp luật về thương 

mại, pháp luật về tố tụng và hệ thống pháp luật cả nước nói chung.  

Mặc dù pháp luật về luật sư có quy định về phạm vi hành nghề của tổ chức 

hành nghề luật sư. Cụ thể là Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 có 

những quy định tương đối đầy đủ, có nhiều điểm tiến bộ theo hướng mở cửa cho thị 

trường DVPL, đáp ứng yêu cầu về hội nhập quốc tế liên quan đến hoạt động cung 
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cấp DVPL. Nhưng Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định 

không rõ ràng, mang tính chất chung chung, thiếu minh bạch. Do đó, chúng ta cần 

phải nghiên cứu, rà soát, sửa đổi và bổ sung để hoàn thiện quy định pháp luật về 

HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp sao cho cụ thể hơn. 

- Thứ ba, hoàn thiện pháp luật luật sư về các quy định có liên quan đến nội 

dung hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp  

Hoàn thiện pháp luật về luật sư về các quy định có liên quan đến nội dung 

HĐDVPL một cách cụ thể như: Khái niệm và nêu đặc điểm về DVPL và HĐDVPL; 

quy định về giao kết hợp đồng, phạt hợp đồng, trách nhiệm do các bên vi phạm hợp 

đồng,...Cần có những quy định chung và thể hiện rõ từng nội dung của luật chuyên 

ngành. Không nên quy định rải rác ở các văn bản quy phạm pháp luật khác. Nếu đã 

quy định trong luật luật sư thì không nên quy định ở văn bản pháp luật khác để 

tránh trùng lặp, chồng chéo với nhau. 

Tôn trọng nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng, tự nguyện, sự thỏa thuận giữa 

các bên chủ thể tham gia hợp đồng. 

Để hoàn thiện pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và 

doanh nghiệp, Nhà nước phải tạo môi trường pháp lý lành mạnh nhằm giải quyết 

những vấn đề còn chồng chéo, bất cập như hiện nay. 

- Thứ tư, hoàn thiện pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành 

nghề luật sư và doanh nghiệp cần phải xác định hoạt động hành nghề của tổ chức 

hành nghề luật sư là hoạt động thị trường dịch vụ pháp lý, có tính chất thương mại 

và phù hợp với pháp luật quốc tế 

Hoàn thiện pháp luật về HĐDVPL cần phải xác định hoạt động hành nghề 

của tổ chức hành nghề luật sư là hoạt động thị trường dịch vụ pháp lý và có tính 

chất thương mại.  

Theo hướng hoàn thiện này, không những thống nhất và đồng bộ trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam, mà còn phù hợp với các quy định của WTO và luật pháp 

của các nước trên thế giới trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay. 
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3.3.  Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao hiệu 

quả hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp 

từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh 

3.3.1. Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về hợp đồng dịch vụ 

pháp lý giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nhằm thực hiện theo mục tiêu chung là hoàn thiện pháp luật về hợp đồng 

theo hướng tôn trọng thoả thuận của các bên giao kết hợp đồng, không trái với đạo 

đức xã hội, không xâm phạm trật tự công cộng, phù hợp với tập quán, thông lệ 

thương mại quốc tế. Do vậy, tác giả nêu lên những giải pháp nhằm kiến nghị hoàn 

thiện quy định pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp như sau: 

- Thứ nhất, xây dựng luật hợp đồng chung 

Bên cạnh hoàn thiện HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp theo quy định pháp luật luật sư hiện hành. Trong thời gian tới, Nhà nước cần 

phải xây dựng luật hợp đồng chung trong đó có quy định về HĐDVPL giữa tổ chức 

hành nghề luật sư và doanh nghiệp. Vì quan hệ HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề 

luật sư và doanh nghiệp có những điểm chung của quan hệ hợp đồng.  

Quan hệ hợp đồng là một quan hệ đặc thù và rộng lớn, nên nó phải được điều 

chỉnh trong một đạo luật riêng biệt, bởi một người dân, doanh nghiệp bình thường 

không thể làm thay công việc của nhà làm luật khi chỉ ra rằng hợp đồng này thuộc 

về dân sự, hợp đồng kia thuộc về thương mại,… 

Nhà nước cần một hành lang pháp lý để các chủ thể có thể ứng xử đúng theo 

pháp luật nên việc pháp điển hóa hệ thống pháp luật là nền tảng xây dựng Nhà nước 

pháp quyền Việt Nam. Pháp luật hợp đồng cần được thống nhất chung cũng không 

thể nằm ngoài yêu cầu chung đó. Pháp luật hợp đồng ngày càng được thống nhất sẽ 

tạo mọi điều kiện cho các chủ thể xử sự với nhau ngày càng phù hợp hơn, các thỏa 

thuận được các bên tôn trọng và thực hiện ngày càng tốt hơn, tranh chấp sẽ bớt đi 

trên cơ sở các quy định của pháp luật hợp đồng. 
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- Thứ hai, hoàn thiện quy định pháp luật luật sư về khái niệm dịch vụ pháp lý 

 Hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, pháp luật về luật sư nói riêng hiện 

nay không có quy định nào khái niệm và giải thích rõ về cụm từ “DVPL”, nên dẫn 

đến tình trạng có nhiều tổ chức không phải là tổ chức hành nghề luật sư vẫn thực 

hiện DVPL cho doanh nghiệp.  

 Do vậy, để thị trường cung cấp DVPL đi vào nề nếp, ổn định, minh bạch 

Nhà nước cần phải quy định rõ ràng, thống nhất và đồng bộ trong hệ thống pháp 

luật nói chung, pháp luật về luật sư nói riêng về khái niệm DVPL.  

Đồng thời, quy định khái niệm về DVPL phải phù hợp với pháp luật quốc tế, 

cụ thể là quy định của WTO. Tạo sự thống nhất quy định pháp luật về DVPL theo 

luật quốc gia và luật pháp quốc tế. 

- Thứ ba, kiến nghị sửa đổi, bổ sung về hình thức hợp đồng dịch vụ pháp lý 

Trong thời gian Nhà nước chưa thể xây dựng luật hợp đồng chung, tác giả 

kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 26 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung 

năm 2012 và khoản 1 Điều  5 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của 

Bộ tư pháp theo hướng thống nhất như sau:  

“Hình thức hợp đồng dịch vụ pháp lý là do các bên tự thỏa thuận và được 

làm thành văn bản hoặc thể hiện bằng lời nói hoặc hành vi cụ thể…”. 

- Thứ tư, hoàn thiện quy định pháp luật về một số nội dung liên quan đến hợp 

đồng dịch vụ pháp lý 

+ Một là, kiến nghị bỏ quy định về mức trần thù lao của tổ chức hành nghề 

luật sư trong vụ án hình sự 

Bỏ quy định về mức trần trong vụ án hình sự, nên khoản 1 Điều 56 Luật luật 

sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 được giữ lại nội dung theo hướng như sau: 

“Mức thù lao được thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý”. Bỏ nội dung: “Đối 

với vụ án hình sự mà luật sư tham gia tố tụng thì mức thù lao không được vượt quá 

mức trần thù lao do Chính phủ quy định”. 

Bỏ nội dung: “…nhưng mức cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không 

được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định” theo khoản 1 Điều 
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18 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. Giữ lại nội dung sau: “Mức thù lao 

luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư, 

công ty luật thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa trên các căn cứ quy 

định tại khoản 1 Điều 55 của Luật luật sư và được tính theo giờ hoặc tính trọn gói 

theo vụ việc. Thời gian làm việc của luật sư do luật sư và khách hàng thỏa thuận”. 

Nguyên nhân kiến nghị bỏ mức trần về thù lao của luật sư trong vụ án hình 

sự xuất phát từ quan hệ hợp đồng là thể hiện ý chí tự nguyện, thỏa thuận của các 

bên. Điều này hoàn toàn phù hợp với bộ luật dân sự, luật thương mại hiện hành và 

định hướng theo luật hợp đồng chung trong tương lai, đồng thời DVPL có tính chất 

thương mại phù hợp với thông lệ quốc tế. 

+ Hai là, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng dịch vụ pháp lý 

Như đã trình bày ở trên, một trong những tồn tại của pháp luật hợp đồng Việt 

Nam là, tuy Bộ luật dân sự năm 2015 được coi như một “bộ luật gốc” điều chỉnh 

những quan hệ cơ bản và thiết lập những quy tắc chung nhất và các luật chuyên 

ngành khác phải được xây dựng trên nền tảng đó, nhưng giữa Bộ luật dân sự năm 

2015 và Luật thương mại năm 2005 vẫn còn nhiều điểm chưa tương đồng. Vì vậy, 

cần có sự sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật chuyên ngành có quy định về hợp 

đồng theo đúng hướng mà bộ luật dân sự đã xây dựng.  

Mặc dù theo nguyên tắc chung là khi có sự khác biệt giữa luật chuyên ngành 

và luật chung thì sẽ ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành, nhưng cần nhớ rằng, các 

quy định của luật chuyên ngành có nhiệm vụ quy định rõ hơn về một vấn đề chứ 

không thể có cách tiếp cận trái ngược so với luật chung và phải tuân theo những 

nguyên tắc ban đầu cũng như tinh thần mà luật chung đã đưa ra. 

+ Ba là, phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý 

Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 không quy định về phương 

thức giải quyết tranh chấp HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, khi hai bên có phát sinh tranh chấp thì được giải quyết theo quy 
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định của pháp luật về dân sự (khoản 1 Điều 59 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ 

sung năm 2012). 

Mặc dù pháp luật không quy định nhưng trong thực tế nếu có phát sinh tranh 

chấp HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp, doanh nghiệp có 

khiếu nại thì Đoàn luật sư nơi quản lý tổ chức hành nghề luật sư là tổ chức hòa giải. 

Điều này, đôi khi không được minh bạch, dẫn đến ảnh hưởng đến quyền lợi của các 

bên. 

Khi xảy ra tranh chấp HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp, các bên có thể giải quyết tranh chấp thông qua việc trực tiếp thương lượng 

với nhau. Trong trường hợp không thương lượng được, việc giải quyết tranh chấp 

có thể được thực hiện với sự trợ giúp của bên thứ ba thông qua phương thức hòa 

giải, tòa án. 

- Thứ năm, hoàn thiện pháp luật về điều kiện, phạm vi hành nghề luật sư 

Cần bổ sung thêm vào Điều 22 Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 

2012 theo hướng liệt kê và quy định chi tiết phạm vi hành nghề của tổ chức hành 

nghề luật sư. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống pháp luật bằng việc sửa đổi những bộ 

luật, luật liên quan nhằm chấn chỉnh lại hoạt động cung cấp DVPL theo hướng chỉ 

có tổ chức hành nghề luật sư mới có chức năng cung cấp DVPL.  

Theo đó, cần phải sửa đổi bộ luật dân sự, bộ luật tố tụng hình sự, bộ luật tố 

tụng dân sự, luật tố tụng hành chính, luật trợ giúp pháp lý, điều lệ Hội luật gia Việt 

Nam theo hướng chỉ có tổ chức hành nghề luật sư đáp ứng được những tiêu chuẩn, 

điều kiện hành nghề luật sư mới được thực hiện những công việc với tư cách sau: 

+ Người đại diện theo ủy quyền theo bộ luật dân sự; 

+ Người tham gia tố tụng với tư cách luật sư bào chữa cho người bị buộc tội, bị 

can, bị cáo; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị 

kiến nghị khởi tố; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự; 

người đại diện theo ủy quyền theo bộ luật tố tụng hình sự; 

+ Người tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của đương sự; người đại diện theo ủy quyền theo bộ luật tố tụng dân sự; 
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+ Người tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của đương sự; người đại diện theo ủy quyền theo luật tố tụng hành chính; 

+ Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người tham gia thủ tục phá sản 

theo luật phá sản. 

+ Trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng, các 

dịch vụ pháp lý khác của luật sư thì Nhà nước cần phải thống nhất và quy định chi 

tiết trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo luật đầu tư. 

- Thứ sáu, thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã qua nhiều lần dự thảo, tuy nhiên cho 

đến nay vẫn chưa được Quốc hội thông qua. Do vậy, Quốc hội cần sớm thông qua 

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới, vì Luật hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa không những cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và quy 

định pháp luật của Nhà nước, thực hiện theo Hiến pháp năm 2013 mà còn nâng cao 

vị trí, vai trò của tổ chức hành nghề luật sư trong xã hội trong việc hỗ trợ pháp lý 

nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả.  

- Thứ bảy, Việt Nam cần xây dựng lộ trình hội nhập quốc tế hợp lý 

Cụ thể là trong khuôn khổ WTO cho lĩnh vực dịch vụ. Cần đẩy mạnh quá 

trình điều chỉnh pháp luật cho phù hợp luật lệ của WTO, nhằm thúc đẩy cạnh tranh 

lành mạnh thị trường DVPL. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục rà 

soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm loại bỏ những văn bản quy phạm pháp 

luật đã lỗi thời, đồng thời sửa đổi, bổ sung và ban hành những văn bản quy phạm 

pháp luật mới. Nghiên cứu một số đạo luật chuyên ngành theo hướng tiếp cận với 

cách hiểu theo quy định của WTO. 

3.3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật về 

hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ 

thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh 

Hoạt động áp dụng quy định pháp luật nói chung, hoạt động áp dụng quy 

định pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp nói 

riêng luôn chịu sự chi phối, ảnh hưởng của nhiều nhân tố, bao gồm cả nhân tố chủ 
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quan và nhân tố khách quan. Chính vì vậy, bên cạnh việc triển khai các giải pháp 

hoàn thiện quy định pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và 

doanh nghiệp, cũng cần có các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp 

luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp.  

Từ cơ sở đó, nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật về 

HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp, chúng ta cần phải thực 

hiện các giải pháp sau đây: 

- Thứ nhất, tăng cường giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho 

đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước và toàn xã hội 

Hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư có vai trò tích cực trong việc nâng 

cao kiến thức pháp luật cho người dân, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận 

lợi và tin cậy cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh - thương 

mại. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, nhiều tổ chức hành nghề luật sư đã gặp 

những trở ngại, cản trở từ các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân. Do vậy, Nhà 

nước phải tăng cường giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ 

cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền áp dụng pháp luật, đồng thời đóng vai 

trò chủ đạo trong việc quán triệt tư tưởng trong toàn xã hội, khuyến khích và tạo 

điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.  

 Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cần xây dựng kế hoạch, chương trình 

hành động để triển khai thi hành Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 

một cách triệt để. Sở tư pháp đóng vai trò tích cực trong công tác tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến trong toàn xã hội về vị trí, vai trò của tổ chức hành nghề luật sư nói 

chung, trong cộng đồng doanh nghiệp nói riêng.  

- Thứ hai, Nhà nước tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng luật pháp quốc tế 

và ngoại ngữ cho luật sư 

Nhà nước tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư trước 

những thách thức của hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa như hiện nay. Nghề luật sư 

là nghề không đơn nhất, bao gồm nhiều lĩnh vực với nhiều nhóm hành nghề khác 
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nhau, ở các cấp độ khác nhau. Do đó, đào tạo luật sư không chỉ là theo những tiêu 

chuẩn luật sư mà cần phải có các tiêu chí và nhiều cấp độ khác nhau, ví dụ luật sư 

tư vấn cho doanh nghiệp khác luật sư cung cấp DVPL về hôn nhân gia đình và dân 

sự, luật sư cung cấp DVPL cho các dự án đầu tư nước ngoài khác với luật sư về sở 

hữu trí tuệ,…  

Hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa đã dẫn tới việc thực hiện áp dụng pháp luật 

không chỉ ở trong lãnh thổ một quốc gia, với nhiều thông lệ quốc tế mới có sự đan 

xen của nhiều hệ thống pháp luật của các nước khác nhau đã đặt ra yêu cầu cho việc 

cung cấp DVPL cần có những thay đổi để tương thích với những biến chuyển mới 

của quốc tế. 

- Thứ ba, luật sư trong tổ chức hành nghề luật sư phải ý thức tự bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho mình   

Để có thể phát triển và nâng cao chất lượng cho tổ chức hành nghề luật sư có 

khả năng hội nhập quốc tế thì một trong các yếu tố quan trọng, quyết định là mỗi 

luật sư phải biết tự bồi dưỡng nghiệp vụ cho mình, tạo cho mình có một thương 

hiệu riêng. Khuyến khích các luật sư có kinh nghiệm đi học về quản trị phát triển tổ 

chức hành nghề luật sư để có thể luôn thích ứng với môi trường cạnh tranh toàn cầu.  

Kết luận Chương 3 

Nội dung chính trong Chương 3 là nêu những quan điểm về nhu cầu, phương 

hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề 

luật sư và doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh.  

Nhằm làm rõ những nội dung cơ bản trong Chương này, tác giả đã nêu 

những vấn đề cụ thể sau: 

1. Nêu và phân tích nhu cầu hoàn thiện pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức 

hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh dựa trên 

những quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cải 

cách tư pháp, hoàn thiện pháp luật về luật sư, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 
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2. Nêu và phân tích những phương hướng hoàn thiện pháp luật về HĐDVPL 

giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố Hồ Chí 

Minh. 

3. Nêu và phân tích những giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao 

hiệu quả áp dụng HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ thực 

tiễn thành phố Hồ Chí Minh. 
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KẾT LUẬN 

Trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta tiếp tục tiến trình cải cách tư 

pháp theo tinh thần đổi mới kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo xu hướng hội 

nhập quốc tế. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển, cơ bản đến năm 2020, Việt Nam trở 

thành nước công nghiệp hiện đại trong khu vực và thế giới. 

Nhà nước ta cụ thể hóa đường lối chính sách của Đảng bằng những quy định 

pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do kinh doanh cho mọi người, trong đó có doanh 

nghiệp. 

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật, nhu cầu sử 

dụng DVPL của tổ chức hành nghề luật sư đối với doanh nghiệp hiện nay là rất cần 

thiết. Tuy nhiên, trong thực tiễn, bên cung cấp DVPL và bên sử dụng DVPL vẫn 

còn nhiều hạn chế; việc ký kết HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp còn nhiều bất cập. Trong công tác tổ chức, tuyên truyền sử dụng DVPL đối 

với doanh nghiệp từ Nhà nước còn thiếu thống nhất và tập trung, mang tính hình 

thức; vai trò của các hiệp hội hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn mờ nhạt; năng 

lực tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư không đồng đều, chưa 

đáp ứng được nhu cầu thực tiễn cùng với công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập 

kinh tế quốc tế hiện nay.  

Bên cạnh đó, có nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về HĐDV 

nhưng không có một văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể về HĐDVPL 

giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp. Không có một phương thức hỗ trợ 

pháp lý hữu hiệu và thực tiễn nào cho doanh nghiệp bằng việc doanh nghiệp sử 

dụng DVPL từ các tổ chức hành nghề luật sư. 

Xuất phát từ những quan điểm trên, với đề tài nghiên cứu: “Hợp đồng dịch 

vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ thực tiễn thành 

phố Hồ Chí Minh”, tác giả đã làm sáng tỏ những nội dung sau: 

Thứ nhất, những vấn đề lý luận về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư 

và doanh nghiệp. Trong đó, tác giả đã nêu và phân tích những khái niệm, đặc điểm 

về tổ chức hành nghề luật sư, doanh nghiệp, hợp đồng, DVPL, HĐDVPL, các yếu 
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tố cấu thành HĐDVPL và mối quan hệ HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và 

doanh nghiệp. Từ cơ sở đó, luận văn đã giúp cho người đọc nắm bắt được những 

vấn đề cơ bản nhất về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp. 

Thứ hai, trình bày và phân tích thực trạng quy định pháp luật và thực hiện 

pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp tại thành 

phố Hồ Chí Minh. Tác giả thống kê và nêu những nguyên nhân tồn tại, những hạn 

chế, bất cập về quy định pháp luật và thực hiện pháp luật về những vấn đề này. 

Thứ ba, từ những thực trạng đó, tác giả đưa ra các phương hướng, giải pháp, 

kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và 

doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, ở Việt Nam nói chung. 

Qua lý luận và thực tiễn hành nghề luật sư, tác giả đã nêu, đúc kết và đánh 

giá được thực trạng HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ 

thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho người đọc nhận diện được hoại hợp 

đồng dịch vụ pháp lý và những nét đặc thù của loại hợp đồng này. Với kiến thức 

giới hạn của mình, nhằm đóng góp một phần vào công cuộc cải cách tư pháp nói 

chung, hoàn thiện pháp luật về HĐDVPL giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh 

nghiệp nói riêng.  

Với những kiến thức và kinh nghiệm của mình, chắc chắn luận văn vẫn còn 

nhiều khuyết điểm và thiếu sót. Do vậy, tác giả rất mong nhận được sự chia sẻ, 

đóng góp từ các nhà khoa học, người hướng dẫn khoa học, luật sư đồng nghiệp, bạn 

bè gần xa và những người quan tâm đến đề tài này để luận văn được hoàn thiện 

hơn./ 
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06/11/2014 về việc triển khai Quy định số 93/QĐ-BTV về thực hiện nghĩa vụ 

trợ giúp pháp lý của luật sư, Hà Nội; 

23. Liên đoàn luật sư Việt Nam (2015), Quyết định số 11/QĐ-LĐLSVN ngày 

12/02/2015 về việc ban hành Quy định xử lý kỷ luật luật sư vi phạm nghĩa vụ 

tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, Hà Nội; 



 

 

 

73 
 

 

24. Liên đoàn luật sư Việt Nam (2016), Tọa đàm “Tổng kết, trao đổi, kinh 

nghiệm hành nghề luật sư” tại thành phố Hồ Chí Minh, 17h:33, ngày 
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tintuc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=4&PublishedDate=2016-11-11 

T23:15:00Z, ngày cập nhật 30/12/2016.  
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