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ý luận và thực tiễn tham gia của luật Lsư, trợ giúp viên pháp lý, người đại 
diện pháp lý cho đương sự trong các vụ việc 
hình sự, dân sự, áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính tại Tòa án hai cấp tỉnh Quảng 
Bình từ năm 2010-2015

Lý luận cũng như thực tiễn xét xử của các 
Tòa án khẳng định hoạt động xét xử của Tòa án 
là khâu trọng tâm trong các hoạt động tư pháp, 
vì đây là sự biểu hiện tập trung của quyền tư 
pháp. Tuy nhiên để có một bản án của Tòa án 
chính xác, khách quan, được xã hội tôn trọng, 
thừa nhận thì không chỉ phụ thuộc vào quá 
trình điều tra, truy tố và xét xử từ phía các cơ 
quan tiến hành tố tụng, trong đó trung tâm là 
Tòa án, mà còn phụ thuộc vào một yếu tố khá 
quan trọng khác, đó là việc tham gia của người 
bào chữa cho bị cáo trong các vụ án hình sự; sự 
tham gia của luật sư, trợ giúp viên pháp lý, 
người đại diện pháp lý cho các đương sự trong 
các vụ việc dân sự, trong việc áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính tại Tòa án. Vì vậy trong 
những năm qua, các văn kiện của Đảng về cải 
cách tư pháp rất chú trọng đến cải cách tổ chức 
và hoạt động luật sư, của các tổ chức trợ giúp 
pháp lý. Cụ thể từ năm 2002, Bộ Chính trị đã có 
Nghị quyết 08-NQ về “Một số nhiệm vụ trọng 
tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới”, 
trong đó xác định rõ là phải bổ sung, hoàn thiện 
pháp luật về tổ chức và hoạt động của cơ quan 
tư pháp và luật sư theo hướng phân định rõ 
chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đồng 
thời xác định rõ vị trí của luật sư trong hoạt 
động tư pháp. Tiếp đó năm 2005, Bộ Chính trị 

ban hành Nghị quyết 49-NQ về “Chiến lược 
cải cách tư pháp đến 2020”, trong đó cũng nêu 
rõ: “Đào tạo, phát triển đội ngũ luật sư về số 
lượng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình 
độ chuyên môn. Hoàn thiện cơ chế để luật sư 
thực hiện tranh tụng tại phiên tòa, đồng thời 
xác định rõ chế độ, trách nhiệm đối với luật sư. 
Nhà nước tạo điều kiện về pháp lý để phát huy 
chế độ tự quản của luật sư đối với các tổ chức 
thành viên của mình”. Đặc biệt Hiến pháp 2013 
tiếp tục khẳng định phải bảo đảm nguyên tắc 
tranh tụng trong hoạt động xét xử của Tòa án. 

Ở tỉnh Quảng Bình, từ 01/10/2010 đến 
30/9/2015, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng 
Bình đã giải quyết, xét xử 12.415 vụ/12.481 vụ 
án đã thụ lý, trong đó có 1.676 vụ án có sự tham 
gia của người bào chữa, luật sư, trợ giúp viên 
pháp lý, người đại diện pháp lý. Cụ thể đối với 
các vụ việc hình sự, dân sự, áp dụng các biện 
pháp xử lý hành chính tại Toà án sự tham gia 
trên thể hiện qua các số liệu như sau:

Đối với án hình sự
Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử: Ở giai 

đoạn sơ thẩm 161 vụ/ 386 bị cáo, trong đó số bị 
cáo đã xét xử có người bào chữa 181 (114 bị 
cáo có người bào chữa theo quy định tại khoản 
2 Điều 57 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS); 
59 bị cáo có người bào chữa do thuê; 8 bị cáo có 
người bào chữa thuộc diện trợ giúp pháp lý), 
đạt tỷ lệ 41,7% tính theo số bị cáo.

Ở giai đoạn xét xử phúc thẩm 947 vụ/ 
1.339 bị cáo, trong đó số bị cáo đã xét xử có 
người bào chữa là 235 (111 bị cáo có người bào 
chữa theo quy định tại khoản 2 Điều 57 
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BLTTHS; 90 bị cáo có người bào chữa do thuê; 
34 bị cáo có người bào chữa thuộc diện trợ giúp 
pháp lý), đạt tỷ lệ 17,5% tính theo số bị cáo.

Tòa án nhân dân cấp huyện đã xét xử sơ 
thẩm 2.699 vụ/ 4.734 bị cáo, trong đó số bị cáo 
đã xét xử có người bào chữa 865 (319 bị cáo có 
người bào chữa theo quy định tại khoản 2 Điều 
57 BLTTHS; 61 bị cáo có người bào chữa do 
thuê; 485 bị cáo có người bào chữa thuộc diện trợ 
giúp pháp lý), đạt tỷ lệ 18,2% tính theo số bị cáo.

Đối với án dân sự
Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết, xét xử: 

Ở giai đoạn sơ thẩm 306 vụ án, trong đó có 2 vụ 
án có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
cho đương sự, 2 vụ án có người đại diện pháp 
lý, đạt tỷ lệ 1,3% tính theo số vụ việc.

Ở giai đoạn xét xử phúc thẩm 262 vụ án, 
trong đó có 70 vụ án có người bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp cho đương sự, 82 vụ án có 
người đại diện pháp lý, đạt tỷ lệ 58% tính theo 
số vụ việc.

Tòa án nhân dân cấp huyện đã giải quyết, 
xét xử sơ thẩm 2.702 vụ án, trong đó có 84 vụ 
án có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
cho đương sự, 155 vụ án có người đại diện pháp 
lý, đạt tỷ lệ 8,84% tính theo số vụ việc.

Riêng về việc xem xét, quyết định áp 
dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án 
nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình từ ngày 
1/1/2014 đến 30/9/2015 chưa có thụ lý giải 
quyết trường hợp nào, trong khi đó trước khi 
thẩm quyền này được giao cho Tòa án, hàng 
năm tại tỉnh Quảng Bình đều có các trường hợp 
bị đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở 
giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc (Việc áp dụng các biện pháp 
xử lý hành chính tại Tòa án thực hiện theo Pháp 
lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 
dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án 
nhân dân có hiệu lực từ ngày 01/01/2014).

Qua số liệu thống kê trên thấy rằng, tỉ lệ 
các loại vụ việc có tham gia của người bào 
chữa, luật sư, trợ giúp viên pháp lý, người đại 
diện pháp lý trên tổng số các vụ việc mà Tòa án 

hai cấp thuộc tỉnh Quảng Bình giải quyết trong 
5 năm qua đạt tỉ lệ thấp (13,5%). Nếu tính tỷ lệ 
không theo số vụ việc mà theo số bị cáo, đương 
sự thì còn thấp hơn nữa. Trong khi đó qua thực 
tiễn hoạt động xét xử của Tòa án, chúng tôi 
thấy rằng, đa số các vụ việc hình sự, dân sự đều 
cần có luật sư, trợ giúp viên pháp lý, đại diện 
pháp lý để bào chữa, bảo vệ cho bị cáo, đương 
sự. Bởi lẽ, trong các vụ án hình sự, tại phiên tòa 
bị cáo là người bị truy tố về hành vi phạm tội, 
do đó địa vị pháp lý không thể bình đẳng với 
những người tiến hành tố tụng, cũng như một 
số người tham gia tố tụng khác. Mặt khác phần 
lớn họ là những người mà trình độ hiểu biết 
pháp luật nói chung, nhất là pháp luật tố tụng 
hình sự còn nhiều hạn chế nên việc tự bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước Tòa 
án nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ của luật sư, 
trợ giúp viên pháp lý thì sẽ gặp rất nhiều khó 
khăn, khó có thể thực hiện được. Cụ thể một số 
việc nói chung là bị can, bị cáo không thể thực 
hiện nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của mình nếu không thông qua luật sư, trợ giúp 
viên pháp lý như đọc, ghi chép, sao chụp những 
tài liệu có trong hồ sơ; hay thu thập những tài 
liệu, đồ vật có giá trị chứng minh theo hướng 
có lợi cho mình. Tại phiên tòa rõ ràng việc 
tham gia hỏi, tranh tụng của luật sư, trợ giúp 
viên pháp lý so với việc bị cáo tự thực hiện bảo 
đảm chất lượng và hiệu quả hơn nhiều. Mặt 
khác khi có người bào chữa cho bị cáo, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, người có 
quyền và lợi ích hợp pháp liên quan tham gia 
trong các giai đoạn tố tụng, việc tuân thủ các 
quy định pháp luật nói chung, nhất là các quy 
định về pháp luật tố tụng của những người tiến 
hành tố tụng sẽ nghiêm túc hơn, vì những 
người tiến hành tố tụng thực hiện các quy định 
pháp luật trong điều kiện có sự giám sát của 
luật sư, của người bào chữa cho bị can, bị cáo.

Trong các vụ án dân sự, một số việc mà tự 
bản thân đương sự thực hiện gặp nhiều khó 
khăn, nhưng nếu có sự tham gia của luật sư, trợ 
giúp viên pháp lý, người đại diện pháp luật sẽ 
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trở nên dễ dàng hơn như ghi chép, sao chụp 
những tài liệu cần thiết trong hồ sơ; đưa ra các 
phương án hòa giải mà các bên thấy là thỏa 
đáng, có thể chấp nhận được. Nhiều vụ án phức 
tạp về đánh giá chứng cứ, đường lối giải quyết 
vụ án, các ý kiến lập luận của luật sư là những 
gợi mở quan trọng để Hội đồng xét xử giải 
quyết đúng vụ án.

Tóm lại đối với các vụ việc hình sự, dân 
sự, áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa 
án, sự tham gia của luật sư, trợ giúp viên pháp 
lý, người đại diện pháp lý cho đương sự không 
chỉ giúp bị cáo, đương sự bảo vệ tốt hơn quyền 
và lợi ích hợp pháp của mình mà còn giúp Hội 
đồng xét xử trong việc xác định sự thật khách 
quan của vụ án, giúp việc điều tra, truy tố và 
xét xử được nhanh chóng, chính xác, góp phần 
bảo đảm quyền con người theo Hiến pháp 
2013, hạn chế làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt 
tội phạm. Qua thực tiễn công tác chúng tôi thấy 
rằng, những vụ án không có sự tham gia của 
luật sư, của trợ giúp viên pháp lý hay người đại 
diện pháp lý cho đương sự thì việc tranh tụng 
tại phiên tòa nhằm xác định sự thật khách quan 
của vụ án nói chung là rất hạn chế, hoặc không 
thực hiện được, trong khi đó bảo đảm việc 
tranh tụng trong hoạt động xét xử của Tòa án là 
một quy định mang tính hiến định. Chất lượng 
xét xử, giải quyết những vụ việc này hoàn toàn 
phụ thuộc vào năng lực chuyên môn và ý thức 
trách nhiệm đối với nhân dân của người tiến 
hành tố tụng. Tuy vậy những phẩm chất này 
không phải khi nào cũng được thể hiện trong 
hoạt động xét xử của Tòa án.

Nhu cầu phải có đội ngũ luật sư, trợ giúp 
pháp lý, người đại diện pháp lý trong các vụ 
việc hình sự, dân sự, áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính tại Tòa án là như vậy, nhưng qua số 
liệu thống kê đã nêu ở trên cho thấy số lượng 
các vụ việc hình sự, dân sự, nhất là ở cấp xét xử 
sơ thẩm có người bào chữa, có luật sư, trợ giúp 
viên pháp lý, người đại diện pháp lý trên tổng 
số các vụ việc mà Tòa án hai cấp thuộc tỉnh 
Quảng Bình giải quyết trong 5 năm qua tỷ lệ 

còn khá thấp, trong khi đó đội ngũ luật sư, trợ 
giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Bình hiện nay là 
tương đối nhiều, đang tăng nhanh cả về số 
lượng và chất lượng trong những năm gần đây, 
có khả năng đáp ứng với khối lượng công việc 
lớn hơn công việc đã thực hiện rất nhiều. Việc 
nhiều vụ việc Toà án giải quyết không có đội 
ngũ này tham gia làm cho việc thực hiện 
nguyên tắc bảo đảm sự tranh tụng tại Tòa án đã 
được quy định tại Hiến pháp năm 2013 gặp 
nhiều khó khăn.

Theo chúng tôi thực trạng này có một số 
nguyên nhân sau:

Thứ nhất, Tuy quan điểm của Đảng và 
Nhà nước thể hiện tại các văn kiện của Đảng, 
các quy định Hiến pháp và pháp luật của Nhà 
nước là phán quyết của Tòa án phải căn cứ chủ 
yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ 
sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý 
kiến của kiểm sát viên, của người bào chữa, 
luật sư, người làm chứng, nguyên đơn, bị đơn 
và những người có quyền và lợi ích hợp pháp 
để ra những bản án, quyết định đúng pháp luật. 
Tuy nhiên, quan điểm trên không phải khi nào 
cũng được thực hiện một cách nghiêm túc 
trong thực tiễn xét xử của Tòa án. Vẫn còn tình 
trạng không phải là cá biệt, đó là phán quyết 
của Hội đồng xét xử đã được chuẩn bị trước bởi 
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, phiên tòa công 
khai chỉ là hình thức để hợp lý hóa những vấn 
đề mà Chủ tọa phiên tòa đã chuẩn bị trước. 
Việc nhiều vụ án được nghị án rất nhanh, hay 
hiện nay đối với những vụ án bị hủy, bị cải sửa 
thì chỉ Thẩm phán chủ tọa phiên tòa chịu trách 
nhiệm khi xem xét bổ nhiệm lại thẩm phán 
hoặc bình xét thi đua là những minh chứng cho 
nhận định trên. Với cách tiến hành xét xử như 
vậy, tranh tụng chỉ là hình thức. Và khi tranh 
tụng chỉ là hình thức, phán quyết của Hội đồng 
xét xử đã có rồi thì sự tham gia của luật sư, của 
trợ giúp viên pháp lý, của người bào chữa, của 
người đại diện pháp lý cho bị cáo, đương sự 
trong các vụ việc không còn nhiều ý nghĩa. Do 
vai trò của họ trong việc bảo vệ quyền và lợi 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI



20

ích hợp pháp cho bị cáo, đương sự mờ nhạt như 
vậy nên người dân khi có vấn đề pháp lý liên 
quan đến Tòa án không đặt quá nhiều niềm tin 
vào họ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của mình, dẫn đến việc tự người dân thực 
hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
mình tại Tòa án.

 Thứ hai, Hệ thống pháp luật hiện hành 
của chúng ta liên quan đến việc thực hiện 
quyền bào chữa, người đại diện pháp lý cho 
đương sự có nhiều vấn đề chưa được hướng dẫn 
cụ thể, có nhiều cách hiểu khác nhau, dẫn đến 
khó thực hiện. Cùng với đó là vị thế của luật sư, 
trợ giúp viên pháp lý chưa được pháp luật ghi 
nhận tương xứng với vai trò của họ trong các 
thủ tục tố tụng nhằm bảo vệ các quyền cơ bản 
của con người; vẫn còn thiếu cơ chế, thiếu quy 
định bảo đảm cho người bào chữa, luật sư, của 
người đại diện pháp lý có thể thực hiện tốt một 
số quyền năng tố tụng như việc tạo điều kiện 
cho luật sư tham gia sớm trong các vụ án hình 
sự, việc gặp, hỏi cung bị can, bị cáo của luật sư, 
người trợ giúp pháp lý, về thời gian được 
nghiên cứu hồ sơ vụ án, về nghĩa vụ tranh luận 
của các bên khi luật sư, người đại diện pháp lý, 
người trợ giúp pháp lý đưa ra vấn đề cần phải 
tranh luận để làm sáng tỏ vụ án…

 Thứ ba, Có một bộ phận luật sư năng lực 
chuyên môn hạn chế, ít chịu khó học tập, 
nghiên cứu hoặc có những vi phạm về nguyên 
tắc, đạo đức nghề nghiệp, vì vậy niềm tin xã 
hội đối với đội ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp 
lý không cao. 

Thứ tư, Thu nhập của đại bộ phận người 
dân Quảng Bình có thể tuy không thuộc diện 
hộ nghèo, nhưng là rất thấp so với mặt bằng 
chung của cả nước, nhất là ở nông thôn và các 
vùng xa xôi, hẻo lánh. Việc thuê luật sư bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của họ khi có những 
vấn đề pháp lý liên quan tại Tòa án thực sự là 
gánh nặng rất lớn đối với đại bộ phận người 
dân. Trong khi đó vì những lý do đã nêu trên 
nên không có gì bảo đảm một cách chắc chắn 

sự tham gia của luật sư, của trợ giúp viên pháp 
lý, của người đại diện pháp lý sẽ bảo vệ tốt hơn 
quyền và lợi ích hợp pháp của họ đối với việc 
xét xử, giải quyết của Tòa án. 

Ngoài bốn nguyên nhân mang tính chủ 
quan trên còn có một nguyên nhân khách quan, 
đó là Việt Nam chúng ta về cơ bản theo hệ 
thống luật dân sự (Civil law), không theo hệ 
thống luật chung (Common law). Ở các nước 
theo hệ thống luật chung, trong phiên tòa 
Thẩm phán đóng vai trò như một trọng tài để 
đưa ra phán quyết sau khi nghe lý lẽ các bên 
đưa ra. Thẩm phán không được nghiên cứu 
trước hồ sơ vụ việc, gần như không tham gia 
vào việc thẩm vấn. Việc thẩm vấn là của các 
bên công tố viên, luật sư, người đại diện hợp 
pháp của họ. Nhiệm vụ của Thẩm phán chủ 
yếu là điều khiển sự tranh luận giữa các bên để 
có căn cứ đưa ra phán quyết. Còn trong hệ 
thống luật dân sự, hình thức tố tụng chủ yếu là 
thẩm vấn, xét hỏi, tranh tụng chỉ là thứ yếu. 
Trong hệ thống này, Thẩm phán là người đã 
nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, nắm tương đối rõ vụ 
án nên đóng vai trò quan trọng và tích cực 
trong việc thẩm vấn, xét hỏi bị cáo, đương sự, 
người làm chứng… Vai trò của luật sư, người 
bào chữa, người đại diện pháp lý nhìn chung rất 
hạn chế so với thẩm phán. Thực trạng này diễn 
ra trong một thời gian rất dài; bên cạnh đó khái 
niệm tranh tụng trong hoạt động xét xử của Tòa 
án cũng chỉ mới xuất hiện trong 10 năm trở lại 
đây, chưa thực sự đi vào đời sống xã hội, do đó 
ở một chừng mực nào đó xuất hiện tâm lý xã hội 
ở nước ta là không quá coi trọng vai trò của luật 
sư, người bào chữa, người đại diện pháp lý trong 
hoạt động xét xử của Tòa án, dẫn đến không thuê 
luật sư để giảm bớt những chi phí tài chính mà 
người dân cho là không quá cần thiết.

Những nguyên nhân chủ quan và khách 
quan trên dẫn đến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
tỷ lệ các vụ việc hình sự, dân sự có sự tham gia 
của luật sư, trợ giúp viên pháp lý, người đại 
diện pháp lý thấp tính trên tổng số các vụ án 
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hình sự, dân sự đã xét xử, giải quyết.
Kiến nghị các giải pháp
Để bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo, 

quyền có người đại diện pháp lý cho đương sự 
trong tố tụng dân sự, quyền có người bảo vệ 
cho người bị áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính tại Tòa án nhằm góp phần thực hiện tốt 
nguyên tắc tranh tụng trong hoạt động xét xử 
của Tòa án theo quy định của Hiến pháp, 
chúng tôi xin nêu ra mấy kiến nghị sau:

Thứ nhất, Các Tòa án nhân dân cần quán 
triệt sâu sắc quan điểm tranh tụng trong xét xử, 
được thể hiện trong các văn kiện của Đảng 
cũng như Hiến pháp 2013, theo đó cần thay đổi 
thói quen tương đối phổ biến từ nhiều năm nay, 
đó là phiên tòa công khai chỉ mang tính hình 
thức, mọi phán quyết của Tòa án đã được 
chuẩn bị trước đó. Để làm được điều này cần 
phải nâng cao năng lực chuyên môn của thẩm 
phán. Thẩm phán phải là người thực sự tinh 
thông nghiệp vụ, có như vậy mới đủ năng lực 
để tổ chức điều hành phiên toà theo hướng 
tranh tụng, đủ năng lực để xem xét, phân tích 
đánh giá một cách đầy đủ, khách quan, toàn 
diện các tài liệu, ý kiến của kiểm sát viên, 
người bào chữa cho bị cáo, người làm chứng, 
nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan…, để từ đó đưa ra phán quyết theo 
thực tế diễn biến tại phiên tòa, chứ không phải 
theo những gì mà họ đã chuẩn bị sẵn trước khi 
mở phiên tòa. Làm tốt vấn đề tranh tụng tại 
phiên tòa còn thể hiện sự tôn trọng đối với đội 
ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý, người đại 
diện pháp lý cho đương sự, điều này góp phần 
nâng cao uy tín trong xã hội của đội ngũ này, 
làm tăng nhu cầu xã hội trong việc thực hiện 
quyền bào chữa, quyền có người đại diện pháp 
lý trong các vụ việc hình sự, dân sự cũng như 
quyền có người bảo vệ trong áp dụng các biện 
pháp xử lý hành chính tại Tòa án.

Thứ hai, Cùng với thực hiện tốt việc tranh 
tụng tại phiên tòa, bản án của Tòa án phải được 
viết trên cơ sở kết quả tranh tụng tại phiên tòa, 
tức là phải phân tích, đánh giá một cách thuyết 

phục, cụ thể, rõ ràng các vấn đề quan trọng của 
các bên trong quá trình tranh tụng nêu ra. Với 
cách viết bản án như vậy thể hiện rõ phán quyết 
của Tòa án căn cứ vào kết quả tranh tụng tại 
phiên tòa, thể hiện vai trò của người bào chữa, 
luật sư, trợ giúp viên pháp lý, người đại diện 
pháp lý cho đương sự đối với việc Tòa án ra 
phán quyết giải quyết vụ án.

Đây là điều bắt buộc các Tòa án phải thực 
hiện, tuy nhiên làm tốt điều này theo chúng tôi 
trong điều kiện hiện nay còn gặp nhiều khó 
khăn, bởi cách viết bản án như vậy đòi hỏi phải 
có thời gian, trong khi thực tế trong công tác 
xét xử của Tòa án nói chung chỉ có một số rất ít 
các vụ án quá phức tạp mới được kéo dài thời 
gian nghị án 5 ngày, còn lại thì thường thời 
gian nghị án chỉ kéo dài trong vài chục phút, 
sau đó là tuyên án. Trường hợp vụ án kéo dài 
thời gian nghị án 5 ngày, các phiên tòa đã lên 
lịch xét xử trong thời gian 5 ngày này đều phải 
hoãn, vì nếu không làm như vậy thì sẽ vi phạm 
nguyên tắc xét xử liên tục của Tòa án được quy 
định trong các thủ tục tố tụng. Để tránh phải 
hoãn phiên tòa, ảnh hưởng đến tiến độ xét xử, 
ảnh hưởng đến công tác thi đua, các Tòa án lại 
càng ít áp dụng quy định kéo dài thời gian nghị 
án 5 ngày. Như vậy, thực tế là các thủ tục tố 
tụng của chúng ta đều không có quy định thời 
gian cho Hội đồng xét xử chuẩn bị bản án, sau 
khi phần tranh luận kết thúc. Ngay cả những vụ 
án được kéo dài thời gian nghị án 5 ngày thì 
thực chất đây cũng là thời gian pháp luật quy 
định dành cho Hội đồng xét xử nghị án, tức là 
để bàn bạc, biểu quyết những vấn đề cụ thể cần 
giải quyết trong vụ án chứ không phải là thời 
gian để viết bản án sau khi nghe các bên tranh 
tụng tại phiên tòa. Với thời gian rất eo hẹp như 
vậy trong quá trình nghị án, thẩm phán chủ toạ 
phiên tòa thường chỉ sửa chữa, bổ sung một vài 
điểm nhỏ của bản án đã chuẩn bị trước đó, 
không thể phân tích, đánh giá một cách đầy đủ, 
toàn diện những vấn đề mà các bên nêu ra trong 
quá trình tranh tụng tại phiên tòa. Điều này dẫn 
đến tình trạng tương đối phổ biến là sau khi 
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tuyên án, chủ tọa phiên tòa mới về chỉnh sửa lại 
bản án gốc đã tuyên trước đó. Rốt cuộc bản án 
mà Tòa án đã tuyên tại phiên tòa với bản án mà 
Tòa án ban hành gửi cho bị cáo, đương sự 
không phải là một. Cũng vì thực tế này mà các 
Tòa án rất ngại phóng viên báo chí tham dự 
phiên tòa, nhất là việc họ thực hiện ghi âm khi 
Chủ tọa phiên tòa công bố bản án. Và trong 
thực tế có Tòa án còn giao việc chỉnh sửa bản án 
sau khi tuyên án cho phòng Giám đốc kiểm tra, 
coi vi phạm pháp luật này là sáng kiến trong việc 
nâng cao chất lượng xét xử của đơn vị mình. Đã 
có nhiều trường hợp bị cáo, đương sự khiếu nại, 
kháng cáo về vấn đề này và cũng đã có những vụ 
án bị Tòa án cấp trên hủy vì Tòa án cấp dưới ban 
hành những bản án có nội dung khác nhau trong 
cùng một phiên tòa xét xử vụ án. 

Do đó, nhân dịp Quốc hội đang xem xét 
sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật cho phù 
hợp với tinh thần Hiến pháp 2013, chúng tôi 
kiến nghị cần bổ sung vào các thủ tục tố tụng 
về quy định thời gian chuẩn bị bản án sau khi 
phiên tòa kết thúc phần tranh luận. Có như vậy 
bản án của Tòa án mới thực sự căn cứ vào kết 
quả tranh tụng tại phiên tòa, không phải là bản 
án “bỏ túi” như dư luận xã hội đã từng đề cập 
trong nhiều năm qua.

 Thứ ba, Cần hoàn thiện các cơ chế, các quy 
định của pháp luật nhằm nâng cao vị thế luật sư, 
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho luật sư, trợ giúp 
viên pháp lý tham gia sớm để bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của bị can, bị cáo trong các vụ án 
hình sự; trong việc gặp, tham gia hỏi cung bị can, 
bị cáo; trong việc thu thập, xuất trình tài liệu, 
chứng cứ, trong việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, 
nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của 
bị can, bị cáo, đương sự, hạn chế oan sai, bỏ lọt 
tội phạm, hay các vi phạm pháp luật khác từ phía 
các cơ quan tiến hành tố tụng.

Thứ tư, Song song với các biện pháp nâng 
cao năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức 
của đội ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý, về 
phía Tòa án nhân dân cần tạo mọi điều kiện 
thật thuận lợi cho các luật sư, trợ giúp viên 

pháp lý, người đại diện pháp lý trong các vụ 
việc hình sự, dân sự, áp dụng các biện pháp xử 
lý hành chính tại Tòa án trong quá trình tác 
nghiệp của đội ngũ này. Cần phải có quan điểm 
đúng đắn là sự tham gia của đội ngũ này không 
gây khó khăn, cản trở cho các cơ quan tiến 
hành tố tụng mà là giúp cho việc giải quyết các 
vụ việc được tốt hơn, góp phần quan trọng 
trong việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Cụ thể việc cấp giấy chứng nhận bào chữa, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự, 
việc sắp xếp, bố trí thời gian, địa điểm nghiên 
cứu, sao chụp hồ sơ, việc thanh, quyết toán tài 
chính đối với các vụ án Tòa án chỉ định luật sư, 
trợ giúp viên pháp lý phải nhanh chóng, thuận 
tiện, đúng pháp luật. Đối với vấn đề có vướng 
mắc do cách hiểu không thống nhất, cần bàn 
bạc để kịp thời tháo gỡ trên tinh thần tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho các luật sư, trợ giúp 
viên pháp lý tác nghiệp.

Thứ năm, Các cơ quan chức năng liên quan 
đến việc thực hiện Pháp lệnh trình tự, thủ tục 
xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý 
hành chính tại Tòa án nhân dân cần khẩn trương 
bàn bạc, tháo gỡ các vướng mắc trong việc thực 
hiện Pháp lệnh để chuyển hồ sơ cho Tòa án xem 
xét, giải quyết việc áp dụng các biện pháp đưa 
vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, 
cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các đối tượng 
cần xem xét. Làm tốt điều này ngoài việc góp 
phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội còn có tác dụng tạo điều kiện cho đội ngũ 
luật sư, trợ giúp viên pháp lý hỗ trợ, giúp đỡ 
những người vi phạm  hành chính bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của mình.

Cuối cùng là kiến nghị Đảng và Nhà nước 
cần quan tâm hơn nữa việc phát triển kinh tế - 
xã hội, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân 
dân, nhất là người dân của các tỉnh nghèo, vùng 
xa xôi, hẻo lánh để họ có đủ điều kiện, khả 
năng tiếp cận các dịch vụ pháp lý khi bản thân 
họ hoặc người thân trong gia đình có những 
vấn đề pháp lý liên quan tới Tòa án hoặc các cơ 
quan bảo vệ pháp luật khác
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