
4 điều khác biệt giữa văn phòng luật sư và công ty luật 
 

Văn phòng luật sư và công ty luật là hai hình thức tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của 

Luật luật sư. Một luật sư chỉ được tham gia duy nhất một tổ chức hành nghề luật sư. Nếu 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. 

Văn phòng luật sư có các đặc điểm chính như sau (quy định tại Điều 33 Luật luật sư): 

1. Do một luật sư đứng ra thành lập, tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân luật 

sư; 

2. Luật sư thành lập là Trưởng Văn phòng luật sư – người đại diện theo pháp luật của văn phòng 

luật sư và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng; 

3. Tên của văn phòng luật sư do luật sư lựa chọn nhưng phải tuân theo quy định đặt tên trong Luật 

doanh nghiệp và phải có cụm từ “văn phòng luật sư”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên 

của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký 

hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc; và 

4. Văn phòng luật sư có con dấu, tài khoản theo quy định. 

Công ty luật có các đặc điểm chính sau (quy định tại Điều 34 Luật luật sư): 

1. Có hai loại hình công ty luật là công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, các 

thành viên của công ty bắt buộc phải là luật sư. Công ty luật hợp danh phải có ít nhất từ 02 thành 

viên trở lên và không có thành viên góp vốn. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do 01 luật sư thành lập và làm chủ sở hữu) và công ty luật 

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (do ít nhất 02 luật sư thành lập); 

2. Giám đốc công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là 01 

thành viên do các thành viên thỏa thuận đề cử. Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên là luật sư làm chủ sở hữu; 

3. Tên của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các 

thành viên thoả thuận lựa chọn, tên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở 

hữu lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “công ty luật 

hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên 

của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký 

hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc; 

4. Công ty luật có con dấu, tài khoản theo quy định. 

Từ các đặc điểm chính trên, ta có thể nhận thấy sự khác nhau chủ yếu giữa Văn phòng luật sư và 

Công ty luật là về số lượng chủ sở hữu và loại hình doanh nghiệp hoạt động. Ngoài sự khác nhau 



về cách hoạt động, còn có sự khác nhau về mặt quy mô tổ chức. Hầu hết quy mô của Văn phòng 

luật sư thường nhỏ và ít nhân sự so với Công ty luật trách nhiệm hữu hạn, công ty luật hợp danh. 

Hy vọng bài viết trên đây đã cho bạn cái nhìn sơ bộ về sự khác biệt cơ bản giữa Văn phòng luật sư 

và Công ty luật. Nếu đang khó khăn trong việc tìm kiếm một công ty luật. Vui lòng liên hệ với chúng 

tôi: P & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện 

có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. 

P & Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp luật 

kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý 

như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin mang đến 

dịch vụ luật sư giỏi đến khách hàng đối với các lĩnh vực nêu trên. 
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