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Tóm tắt: Yêu cầu về mở cửa thị trường dịch vụ pháp lí, cam kết cho phép luật sư nước ngoài cũng
như tổ chức luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam đã xuất hiện ngay từ khi Việt Nam bắt đầu chính
sách đổi mới, thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Khi mở cửa, Việt Nam tiếp nhận làn sóng đầu tư nước
ngoài, tuy nhiên với một thị trường mới, các nhà đầu tư nước ngoài cần và buộc phải tuân thủ pháp luật
Việt Nam. Nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lí mang tầm quốc tế, do các hãng luật toàn cầu cung cấp ngày
một tăng cao. Thêm vào đó, dịch vụ pháp lí cũng là lĩnh vực mà các luật sư nước ngoài, tổ chức hành
nghề luật sư nước ngoài muốn được gia nhập thị trường, hành nghề tại Việt Nam, đặc biệt là khi sức
cạnh tranh từ các luật sư của Việt Nam còn yếu, chưa có tổ chức luật sư nào thực sự chiếm lĩnh và
làm chủ thị trường. Bài viết làm rõ quy định của pháp luật về hành nghề của luật sư nước ngoài, tổ
chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.
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THE LAWS ON THE PRACTICE OF FOREIGN LAWYERS IN VIETNAM
Abstract: There have been requirements for opening the legal service market and commitments to
allow foreign lawyers and foreign law-practising organizations to practice in Vietnam since the
beginning of the Vietnamese renovation policy, attracting foreign investors. Since the opening, Vietnam
have received a “wave” of foreign investment; however, foreign investors must comply with Vietnamese
laws in a new market. The demand for international legal services provided by global law firms is
significantly increasing. In addition, legal service is also a field where foreign lawyers and foreign lawpractising organizations wish to enter and practice the Vietnamese’s market, especially when the
competition from Vietnamese lawyers are still weak and there is no legal organization dominating the
market. This research clarifies laws on the practice of foreign lawyers and foreign law-practising
organizations in Vietnam and proposes recommendations to improve the laws in this field.
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1. Luật sư và dịch vụ pháp lí của luật sư
1.1. Luật sư
Cùng với thương mại dịch vụ, dịch vụ
pháp lí là lĩnh vực ngày càng phát triển mạnh
trong thời đại ngày nay, tuy nhiên nghề luật
và nghề luật sư đã có lịch sử lâu đời. Trong
thời kì cổ đại, các thủ lĩnh hoặc người đứng

đầu các xã hội nhỏ đã thực hiện việc xét xử
như một phần của vai trò lãnh đạo chính trị
chung. Khi quyền lực của họ mở rộng,
những nhà lãnh đạo này giao chức năng tư
pháp cho các chuyên gia. Trong giai đoạn
ban đầu, các công việc pháp lí được đảm
nhiệm bởi các quan chức hoàng gia.
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