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QUYÉT ĐỊNH
v ề việc ban hành quy định về hoạt động bảo vệ quyền và lọi ích hợp pháp
của luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề luật sư
BAN THƯỜNG VỤ
Căn cứ Luật Luật sư;
Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thưòng vụ Liên
đoàn, các cơ quan giúp việc và đơn vị trực thuộc của Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban
hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-HĐLSTQ ngày 04/02/2016 của Hội đồng Luật sư
toàn quốc;
Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-BTV ngày 03/10/2020 của Ban thường vụ Liên đoàn
Luật sư Việt Nam.
Xét đề nghị của ủ y ban Bảo vệ quyền lợi luật sư,
Q U Y É T Đ ỊN H

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động bảo vệ quyền và
lợi ích hựD phán của luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề luật sư.
Điều 2. Ouvết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ủy viên Ban Thưòng vụ Liên đoàn, Chủ nhiệm các ủ y ban, trưởng các
cơ quan giúp việc và đơn vị trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Chủ nhiệm và
Ban chuyên môn hoặc ngưòi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi luật sư thuộc các Đoàn
Luật sư, luật sư thành viên, ngưòi tập sự hành nghề luật sư, các cơ quan, tổ chức và cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH

v ề hoạt động bảo vệ quyền và lọi ích họp pháp của luật sư
bị xâm phạm trong quá trình hành nghề luật sư
(Ban hành kèm theo Quyết định so.iỉâ/QĐ-BTV ngày d o thảng 10 năm 2020
của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam)

Đỉều 1. Đối tưựng điều chỉnh
1. Quy định về hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, ủ y ban Bảo vệ
quyền lợi luật sư, Đoàn Luật sư và các cá nhân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền
và lợi ích họp pháp của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư bị xâm phạm
quyền hành nghề họp pháp và có yêu cầu tổ chức xã hội- nghề nghiệp luật sư bảo
vệ.
2. Phân định thẩm quyền của các chủ thể tham gia bảo vệ quyền hành nghề
họp pháp của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư khi tiếp nhận, xử lý yêu cầu
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm trong quá trình hành nghề luật sư.
3. Xác định nhạm vi đối tượng được bảo vệ nhằm giúp cho các chủ thể bảo
vệ nhận diện đứng các hành vi xâm phạm đế thiết lập biện pháp bảo vệ chính xác
và đúng thẩm quyền.
4. Xác định trình tự gửi yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của Đoàn
Luật sư, luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư khi bị xâm phạm trong quá trình
hành nghề luật sư.
5. Đối tượng thực hiện quy định bao gồm Liên đoàn Luật sư Việt Nam, ủ y
ban Bảo vệ quyền lợi luật sư, Đoàn Luật sư, các cá nhân được giao nhiệm vụ thực
hiện hoạt động bảo vệ, các luật sư thành viên và tổ chức hành nghề bị xâm phạm
quyền và lợi ích họp pháp trong quá trình hành nghề và có yêu cầu bảo vệ.
Điều 2. Phạm vi quyền và lọi ích hợp pháp của luật sư được bảo vệ
1. Các quyền và nghĩa vụ của luật sư đưọu pháp luật quy định là cơ sở để
luật sư thực hiện chức năng xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp.
2. Các quyết đinh hành chính, hành vi hành chính vi pham pháp luât làm
ảnh hưởng tói quyền và lợi ích họp pháp của luật sư và các tổ chức hành nghề luật
sư trong quá trình hành nghề.
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3. Các quyết định hành chính, hành vi hành chính vi phạm pháp luật ảnh
hưởng tới việc tổ chức hoạt động của Đoàn Luật sư, thành viên Liên đoàn Luật sư
Việt Nam.
4. Các hành vi của các chủ thể xâm phạm đến quyền và lợi ích họp pháp
của luật sư trong hành nghề, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, danh
dự, nhân phẩm của luật sư.
5. Đối với người tập sự hành nghề luật sư, tuỳ từng trường hợp cụ thế ú y
ban Bảo vệ quyền lợi luật sư sẽ xem xét và can thiệp bằng hình thức phù họp.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Liên đoàn: là cụm từ viết tắt tên Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
2. ủy ban Bảo vệ: là cụm từ viết tắt tên ủ y ban Bảo vệ quyền lợi luật sư
trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
3. Chủ thể bảo vệ: là các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ quyền và lợi ích
họp pháp của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư, bao gồm: Liên đoàn Luật
sư Việt Nam, ủ y ban Bảo vệ quyền lợi luật sư, Đoàn Luật sư và các cá nhân được
giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của luật sư
và các tổ chức hành nghề luật sư.
4. Chủ thể bị xâm phạm gồm: Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, luật
sư là thành viên Đoàn Luật sư và Liên Đoàn Luật sư Việt Nam bị các chủ thể có
hành vi xâm phạm quyền và lợi ích họp pháp trong quá trình hành nghề luật sư.
5. Chủ thể xâm phạm gồm: cá nhân, cơ quan, tổ chức nhà nước có hành vỉ
xâm rthạm nm/èn và lợi ích họp n h a n của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư
trong quá trình hành nghề luật sư.
6. Chủ thể giải quyết gồm: cá nhân, cơ quan, tồ chức nhà nước có thẩm
quyền giải quyết đối với hành vi xâm phạm quyền và lợi ích họp pháp của luật sư
và các tổ chức hành nghề luật sư trong quá trình hành nghề luật sư.
7. Quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư: là các khách thế được bảo vệ quy
định tại Điều 3 của Quy định này.
Điều 4. Nguyên tắc giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền và lọi ích họp pháp
của luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
2. Độc lập, khách quan, công khai, nhanh chóng và kịp thời.
3. Đảm bảo sự phối họp chặt chẽ giữa các ủ y ban, đơn vị trực thuộc Liên
đoàn Luật sư Việt Nam và cá nhân để bảo vệ qùyền hành nghề họp pháp của luật
Su.
Điều 5. T hẩm quyền giảỉ quyết yêu cầu bảo vệ quyền lọi và ỉọi ích họp
pháp cửa luật sư bị xâm phạm trong quá trìn h hành nghề
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1. Đoàn Luật sư tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trong quá trình hành nghề.
Đối với các vụ việc mà chủ thể nói trên có yêu cầu bảo vệ gửi trực tiếp cho Liên
đoàn Luật sư Việt Nam (không gửi hoặc gửi đồng thời cho Đoàn Luật sư) thì Liên
đoàn chuyến yêu cầu về Đoàn Luật sư giải quyết theo thẩm quyền.
2. ủ y ban Bảo vệ sẽ giải quyết các yêu cầu mà Đoàn Luật sư đã có văn bản
bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho luật sư nhưng không nhận được kết quả giải quyết
của chủ thể xâm phạm hoặc kết quả giải quyết không phù họp với quy định của
pháp luật; các yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của các chủ thể bị xâm
phạm liên quan đến chính sách, pháp luật, ảnh hưởng đến quyền hành nghề cùa
luật sư; các yêu cầu có nhiều tình tiết phức tạp; mang tính chất cấp thiết, nghiêm
trọng hoặc trường họp chủ thể giải quyết liên quan đến nhiều cá nhân, cơ quan, tổ
chức nhà nước ở Trung ương.
3. ủ y ban Bảo vệ quyền lợi luật sư tiếp nhận giải quyết các vụ việc xâm
phạm đến các quyền và lợi ích họp pháp của các Đoàn Luật sư quy định tại khoản
3 Điều 3 của Quy định này.
Điều 6. Trình tự gửỉ yêu cầu bảo vệ quyền và lọi ích hợp pháp của luật
sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề
1. Khi có hành vi xâm phạm đến các quyền và lợi ích họp pháp của luật sư
thì luật sư và các tố chức hành nghề luật sư có quyền gửi văn bản đến Đoàn Luật
sư mà mình là thành viên để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp.
2. Đoàn Luật sư ban hành văn bản gửi đến chủ thể xâm phạm. Nếu quá thời
hạn chưa được giải quyết hoặc kết quả giải quyết không phù họp với quy định của
pháp luật thì Đoàn Luật sư tiếp tục ban hành văn bản đến chủ thể xâm phạm, đồng
thời đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam giải quyết. Chủ thể bị xâm phạm không
phải làm văn bản gửi cho Liên đoàn.
3. Trường họp chủ thể bị xâm phạm không thuộc thẩm quyền giải quyết
của Liên đoàn Luật sư Việt Nam mà gửi yêu cầu đến Liên đoàn sẽ được Liên đoàn
thông báo lại Đoàn Luật sư.
Điều 7. Trình tự tiếp nhận, giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền và lọi ích
họp pháp của luật sư trong quá trình hành nghề tại Đoàn Luật sư
1.
Đoàn Luật sư tiếp nhận yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của
luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề, Văn phòng Đoàn Luật sư quản lý
vào sổ và trình Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư xèm xét. Ban Chủ nhiệm giao hồ sơ
yêu cầu bảo vệ quyền lợi của luật sư bị xâm phạm cho Ban chuyên môn hoặc
Ngưòi phụ trách công tác bảo vệ của Đoàn Luật sư. Người phụ trách công tác bảo
vệ có thể mời chủ thể bị xâm phạm đến làm rõ sự việc, yêu cầu cung cấp tài liệu,
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chứng cứ, tiến hành các biện pháp xác minh, đưa ra các nhận định, đánh giá vụ
việc, báo cáo Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư để đưa ra biện pháp giải quyết vụ việc.
2. Đối với vụ việc đơn giản, chứng cứ rõ ràng, Người phụ trách công tác
bảo vệ dự thảo văn bản trình Chủ nhiệm Đoàn Luật sư xem xét ký văn bản gửi
dến các chủ thể có thẩm quyền giải quyết và chủ thể đã có hành vi xâm phạm đến
quyền và lợi ích họp pháp của luật sư.
3. Đối với vụ việc liên quan đến quyền khiếu nại, tố cáo, kháng cáo hoặc
hành vi vi phạm trình tự tố tụng thì Đoàn Luật sư hướng dẫn luật sư hoặc tố chức
hành nghê luật sư thực hiện quyên khiêu nại, tố cáo, kháng cáo theo Luật Khiêu
nại, Luật Tố cáo hoặc các bộ luật Tố tụng. Trường họp chủ thể bị xâm phạm đã
tiến hành gửi các loại đon nêu trên đến các cơ quan có thẩm quyền thì yêu cầu
chò’ kết quả giải quyết theo quy định của pháp luật.
4. Trong trường họp Đoàn Luật sư gửi văn bản nhiều lần đến chủ thế xâm
phạm mà không được giải quyết hoặc kết quả giải quyết không phù họp pháp luật,
Đoàn Luật sư có thể gửi văn bản báo cáo lên Liên đoàn xem xét giải quyết đồng
thời thông báo cho chủ thể bị xâm phạm đưọ-c biết.
5. Đối vói những vụ việc phức tạp, có tính cấp thiết, ảnh hưỏng nghiêm
trọng đến sức khỏe, tính mạng, uy tín, danh dự, nhân phẩm của luật sư, Đoàn Luật
sư khi nhận được đơn yêu cầu của luật sư thì thông báo ngay cho Liên đoàn để
Liên đoàn giao cho ủ y ban Bảo vệ kịp thời phối hợp, hỗ trợ và có biện pháp bảo
vệ.
6. Đối vói vụ việc xảy ra tại một địa phương nhưng xâm phạm đến quyền
và lợi ích của luật sư ở các Đoàn Luật sư khác nhau, các Đoàn Luật sư cần chủ
động phối họp với Đoàn Luật sư nơi xảy ra hành vi vi phạm để giải quyết. Đoàn
Luật sư sở tại có trách nhiệm tạo điều kiện giúp đỡ các Đoàn Luật sư khác trong
quá trình giải quyết vụ việc.
7. Đối với người tập sự hành nghề Luật sư, nếu bị người hướng dẫn tập sự
xâm phạm quyền và lợi ích họp pháp thì Đoàn Luật sư hướng dẫn thực hiện quyền
khiếu nại theo quy định tại Luật Luật sư và Luật Khiếu nại. Nếu chủ thể xâm phạm
là cá nhân, cơ quan, tổ chức nhà nước thì áp dụng theo khoản 5 Điều 3 của Quy
định này.
Điều 8. Trình tự tiếp nhận, giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền và lọi ích
họp pháp của luật sư bị xâm phạm trong hành nghề tại Uỷ ban Bảo vệ quyền
lọi luật sư
1.
Liên đoàn khi nhận đơn yêu cầu bảo vếoủa các chủ thể bị xâm phạm thì
Văn phòng Liên đoàn vào sô quản lý sau đó trình Thường trực Liên đoàn đơn và
các tài liệu kèm theo để giao ủ y ban Bảo vệ thực hiện theo chức năng nhiệm vụ.
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2. Văn phòng Liên đoàn chuyển toàn bộ hồ sơ (bản scan) của vụ việc cho
Chủ nhiệm ủ y ban bảo vệ và các thành viên ủ y ban Bảo vệ theo hòm thư điện tử
(email) đã đăng ký để các thành viên nghiên cứu đề xuất ý kiến về nội dung yêu
cầu, phương pháp, cách thức giải quyết vụ việc hoặc phối họp với Đoàn Luật SU'
và các ủ y ban khác để giải quyết.
3. Tuỳ theo nội dung, tính chất của vụ việc, Chủ nhiệm ủ y ban Bảo vệ có
thể ấn định thòi hạn cho các thành viên ủ y ban gửi ý kiến đề xuất về ủ y ban Bảo
vệ nhằm bảo đảm nguyên tắc kịp thời trong hoạt dộng bảo vệ. Một số vụ việc
phức tạp, Chủ nhiệm ủ y ban có thể phân công một số thành viên ủ y ban phối họp
với Đoàn Luật sư địa phương tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, tổ
chức các cuộc họp, trưng cầu ý kiến của các nhà chuyên m ôn...trong quá trình
giải quyết.
4. Các ý kiến của các thành viên trong ủ y ban Bảo vệ phải đảm bảo tính
độc lập, khách quan, có căn cứ pháp lý và kịp thời.
5. Sau khi tổng họp ý kiến đề xuất của các thành viên, Chủ nhiệm ủ y ban
Bảo vệ thông báo ý kiến sau cùng về vụ việc cho các thành viên ủ y ban, đồng
thời giao bộ phận giúp việc dự thảo văn bản, gửi dự thảo văn bản cho Phó chủ
tịch Liên đoàn phụ trách ủ y ban, Chủ nhiệm và các thành viên ủ y ban xem xét
thông qua. Neu các thành viên ủ y ban không còn ý kiến, ủ y ban Bảo vệ trình Phó
chủ tịch phụ trách ủ y ban ký văn bản và phát hành.
Điều 9. Hoạt động phối hơp giữa ủ y ban Bảo vệ vói các Đoàn L u ậ t sư,
các ủ y ban, đon vị eủa Liên đoàn trong hoạt động bảo vệ quyền và lọi ích
hợp pháp của luật sư
Hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của luật sư cần có sự phối họp
chặt chẽ giữa các ủ y ban, đơn vị của Liên đoàn. Trong trường họp cần thiết, việc
phối họp giữa các ủ y ban, đơn vị của Liên đoàn được áp dụng trong các trường
hợp cụ thể như sau:
1. Vụ việc có nội dung liên quan đến thẩm quyền giải quyết của nhiều đơn
vị trong Liên đoàn.
2. Hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích họp pháp của nhiều thành viên
thuộc các Đoàn Luật sư khác nhau.
3. Những vụ việc có nội dung phức tạp, tính chất nghiêm trọng, khẩn cấp;
liên quan đến nhiều chủ thể có thẩm quyền giải quyết hoặc liên quan đến kiến
nghi t^o Ỉ9D môi trirrynơ nháo cho hoa* đônn loât sư
4. Vụ việc thuộc thẩm quyền của Đoàn Luật sư nhưng trong một số trường
họp đặc biệt Đoàn Luật sư yêu cầu các ủ y ban của Liên đoàn cùng phối họp giải
quyết.
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5.
ủ y ban Bảo vệ là đầu mối chủ động phối họp với các đon vị khác trong
việc xử lý giải quyết yêu cầu bảo vệ luật sư đảm bảo kịp thời và hiệu quả. ủ y ban
Bảo vệ thực hiện việc giải quyết yêu cầu bảo vệ theo quy trình nêu tại Điều 8 của
Quy định này. Chủ nhiệm Ưỷ ban Bảo vệ ban hành văn bản thông báo đến các
đơn vị có trách nhiệm phối hợp giải quyết.
Điều 10. Thòi hạo giảỉ quyết yêu cầu bảo vệ quyền và lọi ích họp pháp
của luật sư
1. Thời hạn giải q u y ế t yêu cầu bảo vệ là khoảng thời gian chủ thể bảo vệ
thực hiện xong một biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của chủ thể bị
xâm phạm, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo vệ.
2. Tuỳ theo nội dung vụ việc, tính chất, mức độ của hành vi xâm phạm, thời
hạn giải quyết yêu cầu bảo vệ được quy định như sau:
2.1. Đối với vụ việc nội dung rõ ràng, đủ tài liệu, chứng cứ thì thời hạn giải
quyết là 07 ngày làm việc, kể từ ngày chủ thể bảo vệ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo
vệ.
/V

2.2. Đối với các vụ việc có tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể
khác nhau, cần thu thập thêm tài liệu, chứng cứ ...thì thời hạn giải quyết là 15
ngày, kể từ ngày chủ thể bảo vệ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo vệ.
2.3. Trường họp vụ việc xảy ra tại một địa phương nhưng xâm phạm đến
nhiều luật sư ở các địa phương khác nhau, thì thời hạn giải quyết được tính cho
chủ thể bảo vệ là Đoàn Luật sư đầu mối nhối hợo với các Đoàn Luật sư trong quá
trình giải quyết vụ việc. Thòi hạn giải quyết là 30 ngày, kể từ ngày chủ thể bảo vệ
tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo vệ.
2.4. Trường họp đã giải quyết lần đầu theo thời hạn quy định tại khoản 1
Điều này nhưng chưa được xem xét, giải quyết, hành vi xâm phạm vẫn tồn tại thì
thời hạn giải quyết yêu cầu bảo vệ lần kế tiếp là 10 ngày, kể từ ngày nhận được
kết quả giải quyết của chủ thể giải quyết lần đầu.
Điều 11. Các hoạt động bổ trợ công tác bảo vệ quyền và lọi ích họp
pháp của luật sư.
1. Văn phòng Liên đoàn, chuyên viên được phân công giúp việc ủ y ban
Bảo vệ có trách nhiệm thực hiện công tác thống kê, theo dõi, đề xuất việc tổng kết
đánh giá và rút kinh nghiệm trong công tác bảo vệ; soạn thảo tài liệu, đề xuất với
Chủ nhiệm ủ y ban Bảo vệ để tổ' chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân sự
phụ trách công tác bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của luật sư trong hành nghề
tại các Đoàn Luật sư.

6

4

2. Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu vụ việc do ủ y ban Bảo vệ tiếp nhận,
giải quyết được thực hiện theo chế độ quản lý hồ sơ của Văn phòng Liên đoàn về
chế độ văn thư, lưu trữ do Nhà nước quy định.
3. Kinh phí hoạt động cho công tác bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của
luật sư trong hành nghề luật sư sẽ được Liên đoàn thanh toán theo các Quy định
về tài chính của Liên đoàn.
Điềm 12. Hiệu lực thi hành và việc sửa đổi, bỗ smug

13\'n

1. Ouv định về hoạt động bảo vệ ouvền và lợi ích hợn nhán của luật sư bị
xâm phạm trong quá trình hành nghê luật sư đã được Ban Thường vụ Liên đoàn
Luật sư việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Ban Thường vụ Liên đoàn quyết
định theo đề nghị của Chủ nhiệm ủ y ban Bảo vệ quyền lợi luật sư hoặc Thường
trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam./.
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