Trao Đổi Về Vấn Đề: Luật Sư Tố Giác Thân Chủ
Th?i gian g?n ?ây, m?t v?n ?? ???c ??a ra tranh lu?n sôi n?i trong D? th?o B? lu?t Hình s?
m?i: Có nên quy ??nh Lu?t s? có ngh?a v? t? giác thân ch? c?a mình hay không? Trao ??i
v? v?n ?? này, chúng tôi ?ã có bu?i ph?ng v?n tr?c ti?p v?i Lu?t s? V? Th? Thu H??ng –
Công ty Lu?t TNHH SMiC ?? có cái nhìn khách quan, ?a chi?u v? ho?t ??ng hành ngh?
Lu?t s?.
Phóng viên (PV): Xin chào Lu?t s?, xin Lu?t s? cho bi?t, d? th?o B? lu?t Hình s? m?i quy
??nh nh? th? nào v? ngh?a v? t? giác thân ch? c?a Lu?t s??
Lu?t s? (LS): ?i?u 389 c?a D? th?o quy ??nh: "Ng??i bào ch?a ph?i ch?u trách nhi?m
hình s? v? hành vi không t? giác t?i ph?m ??i v?i các t?i xâm ph?m an ninh qu?c gia ho?c
t?i ??c bi?t nghiêm tr?ng khác".
Theo quy ??nh nêu trên c?a D? th?o, khi tham gia bào ch?a cho ???ng s? thì Lu?t s? có
trách nhi?m t? giác t?i ph?m do thân ch?/khách hàng ?ã th?c hi?n theo quy ??nh. Tr??ng
h?p không t? giác thì có th? ph?i ch?u trách nhi?m hình s? v? t?i không t? giác t?i ph?m.
PV: Khi t? giác t?i ph?m thì ch?c ch?n Lu?t s? s? ph?i cung c?p nh?ng thông tin c?a thân
ch?/khách hàng cho C? quan ti?n hành t? t?ng. Nh? v?y, Lu?t s? có ?ang vi ph?m nguyên
t?c b?o m?t thông tin hay không?
LS: ?i?m c kho?n 1 ?i?u 9 c?a Lu?t Lu?t s? n?m 2006, s?a ??i b? sung n?m 2012, nghiêm
c?m lu?t s? th?c hi?n hành vi: “Ti?t l? thông tin v? v?, vi?c, v? khách hàng mà mình bi?t
???c trong khi hành ngh?, tr? tr??ng h?p ???c khách hàng ??ng ý b?ng v?n b?n ho?c pháp
lu?t có quy ??nh khác”.
Ngoài ra, theo Q? 68/Q?-H?LSTQ n?m 2011 v? quy t?c ??o ??c và ?ng x? ngh? nghi?p lu?t
s? Vi?t Nam c?ng có quy ??nh v? quy t?c gi? bí m?t thông tin: “Lu?t s? có ngh?a v? gi? bí
m?t thông tin c?a khách hàng khi th?c hi?n d?ch v? pháp lý và c? khi ?ã k?t thúc d?ch v?
?ó, tr? tr??ng h?p ???c khách hàng ??ng ý ho?c theo quy ??nh c?a pháp lu?t;…”.
Nh? v?y ??i chi?u quy ??nh hi?n hành c?a pháp lu?t Vi?t Nam v?i n?i dung d? th?o B? lu?t
Hình s? m?i v? vi?c quy ??nh bu?c Lu?t s? t? cáo thân ch?, chúng ta có th? th?y s? b?t c?p
trong quy ??nh c?a pháp lu?t, t? ?ó d?n ??n nh?ng khó kh?n nh?t ??nh trong quá trình th?c
hi?n công vi?c c?a Lu?t s?.
Nhìn r?ng ra pháp lu?t m?t s? qu?c gia khác, ? m?t s? n??c theo h? th?ng lu?t Common
Law, thông tin trao ??i gi?a Lu?t s? và khách hàng ???c b?o v? b?i “??c quy?n c?a m?i
quan h? gi?a lu?t s? và thân ch?” (attorney-client relationship) - bu?c lu?t s? ph?i b?o v?
thông tin c?a khách hàng m?t cách tuy?t ??i. ? m?t s? n??c khác nh? Nh?t, ??c…, Lu?t s?
???c mi?n tr? ngh?a v? t? giác v?i m?i lo?i t?i ph?m, ch? tr? tr??ng h?p thân ch? c?a mình
chu?n b? th?c hi?n t?i ph?m ??c bi?t nghiêm tr?ng nh? kh?ng b?, l?t ?? chính quy?n.
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PV: V?a qua d? lu?n r?t quan tâm ??n th?o lu?n c?a ??i bi?u Qu?c h?i v? n?i dung nêu
trên, và ?ã có nhi?u ý ki?n khác nhau. Lu?t s? ngh? sao v? v?n ?? này?
LS: Nhìn m?t cách t?ng th? thì vi?c bu?c Lu?t s? t? cáo thân ch? không th?c s? phù h?p v?i
vai trò, trách nhi?m c?a Lu?t s?. Trách nhi?m c?a Lu?t s? là bào ch?a gi?m nh? ho?c mi?n
tr? trách nhi?m hình s? cho thân ch?. Lu?t s? không có ngh?a v? t? giác ho?c làm x?u ?i
tình tr?ng c?a thân ch? mình. H?n n?a, n?u pháp lu?t quy ??nh Lu?t s? có ngh?a v? t? cáo
thân ch? s? d?n ??n vi?c khách hàng m?t ni?m tin vào cá nhân Lu?t s? ?ó nói riêng c?ng
nh? ngh? Lu?t s? nói chung.
Tuy nhiên, Hi?n pháp 2013 quy ??nh ngh?a v? b?o v? dân t?c, ??u tranh ch?ng l?i nh?ng
k? xâm ph?m t?i an ninh Qu?c gia là trách nhi?m ??c bi?t, tr?c ti?p và ngh?a v? thiêng
liêng c?a m?i công dân. Vì v?y, n?u Lu?t s? bi?t ch?c ch?n thân ch? c?a mình ?ang chu?n
b? th?c hi?n hành vi có kh? n?ng xâm ph?m ??n an ninh qu?c gia, Lu?t s? v?i vai trò là
công dân, thì c?ng có ngh?a v? thông báo v?i c? quan ch?c n?ng ?? k?p th?i ng?n ch?n
hành vi ?ó, tránh gây ?nh h??ng t?i ch? quy?n dân t?c.
Vì v?y, theo tôi, lu?t ch? nên quy ??nh ngh?a v? t? giác thân ch? c?a Lu?t s? trong tr??ng
h?p Lu?t s? bi?t rõ thân ch? c?a mình ?ang chu?n b? th?c hi?n hành vi ph?m t?i xâm ph?m
an ninh qu?c gia. Còn v?i các t?i ph?m khác, Lu?t s? c?n ???c mi?n tr? ngh?a v? t? giác.
PV: Xin c?m ?n nh?ng ý ki?n c?a Lu?t s?.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

