
5 cách để nhận biết một luật sư tranh tụng giỏi 
 

Hiện nay, theo thông kê cả nước có hơn 13.000 luật sư, gần 5.000 luật sư tập sự. Vì thế, để tìm ra 

một luật sư giỏi nhằm giúp bạn thực hiện và giải quyết những vấn đề pháp lý khó khăn là một điều 

không dễ.  Và sau khi đã tìm kiếm và lựa chọn được một luật sư tranh tụng giỏi, chúng ta còn phải 

có cách để nhận biết xem luật sư này có  phù hợp với nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cá 

nhân hoặc doanh nghiệp mình hay không. 

Nhận biết được những băn khoăn của quý khách hàng,dưới đây, chúng tôi đã tổng hợp 05 cách để 

nhận biết một luật sư tranh tụng giỏi nhằm giúp cho khách hàng có thể đánh giá một cách khách 

quan về khả năng của luật sư tranh tụng mà mình đã chọn hoặc dự định lựa chọn 

1. Luật sư giỏi không bao giờ hứa trước kết quả vụ việc 

Khi tham gia vào giải quyết một vụ kiện thì nó sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh. Ngoài yếu tố chất 

lượng của luật sư thì còn phụ thuộc vào Bên đối lập, thẩm phán, Viện Kiểm sát, cơ quan công an, 

các cơ quan thanh tra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyên ngành khác nhau nên một luật sư 

tranh tụng giỏi sẽ dựa vào điều kiện hoàn cảnh khách quan để giúp khách hàng có được kết quả 

thuận lợi nhất thay vì hứa hẹn về kết quả vụ việc để thu hút sự lựa chọn của khách hàng. 

2. Có kinh nghiệm liên quan tới lĩnh vực thuộc vấn đề cần giải quyết 

Để có thể giải quyết nhanh chóng các nhu cầu của khách hàng liên quan đến vụ án. Luật sư tranh 

tụng giỏi cần phải có kiến thức sâu và vững vàng liên quan đến lĩnh vực mà khách hàng đang tìm 

kiếm. Ví dụ:  một luật sư chuyên về hôn nhân gia đình sẽ thích hợp để chuẩn bị các giấy tờ về thừa 

kế, ly hôn, phân chia tài sản; luật sư am hiểu về các quy định liên quan đến thương mại, doanh 

nghiệp sẽ đóng vai trò trọng yếu trong một giao dịch mua bán, sáp nhập; luật sư bào chữa, tranh 

tụng sẽ là lựa chọn số một giúp bạn trong các vụ án hình sự. Đồng thời, thực tiễn giải quyết vụ việc 

có thể khác khá nhiều so với quy định chung của pháp luậtđặc biệt là tùy vào từng địa phương và 

cách xử lý vụ việc của mỗi thẩm phán. Vì vậy, để giải quyết hiệu quả vụ việc, rất cần kinh nghiệm 

thực tế của luật sư tranh tụng giỏi. 

3. Trao đổi trực tiếp để có cái nhìn khách quan về luật sư 

Trong nhiều trường hợp, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giấy tờ có liên quan cùng câu hỏi để thảo luận khi 

đến văn phòng luật sư để gặp luật sư chính phụ trách vụ việc là một việc nên làm. Khách hàng nên 

hỏi luật sư một số câu hỏi căn bản liên quan tới vấn đề cần giải quyết như vụ việc này được điều 

chỉnh bởi bộ luật nào, thuộc chuyên ngành luật gì, vấn đề pháp lý căn bản ở đây là gì, có những 

hướng giải quyết nào và kết quả giải quyết có thể sẽ ra sao, các ưu và nhược của mỗi hướng giải 

quyết… Một luật sư giỏi với kinh nghiệm của mình có thể giải quyết được hầu hết các câu hỏi cơ 

bản của khách hàng dựa trên những tài liệu khách quan được cung cấp bởi khách hàng. 

4. Luôn kỹ lưỡng, sát sao và luôn cập nhật, trả lời vấn đề của bạn 

Ngoài việc có trình độ chuyên môn, một luật sư giỏi còn là người biết theo dõi sát sao vấn đề của 

khách hàng. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, luật sư giỏi cần thường xuyên trả lời, thông báo tình 

hình, kết quả giải quyết và gửi các giấy tờ, tài liệu mới liên quan tới khách hàng của mình. 
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5. Luôn nhìn vấn đề của bạn một cách khách quan và thành thật 

Khi tìm đến luật sư, khách hàng luôn mong muốn luật sư thực hiện được những vấn đề mà mình 

mong muốn. Tuy nhiên, yêu cầu của khách hàng với luật sư phải nằm trong khuôn khổ được pháp 

luật cho phép thực hiện.Một luật sư giỏi phải là người thành thật và khách quan đối với vấn đề của 

khách hàng. Đưa ra cho khách hàng những phương án khả thi, chứ không làm sai lệch sự thật 

khách quan vì muốn chiều lòng khách hàng. 

Từ những phân tích trên, có thể thấy việc tìm một luật sư tranh tụng giỏi là một điều không hề dễ. 

Quý khách hàng nên cẩn thận trong việc lựa chọn luật sư tranh tụng. 

Nếu đang khó khăn trong việc tìm kiếm luật sư tranh tụng giỏi, 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 tốt nhất đến khách hàng đối với các lĩnh vực nêu trên. 

 

https://phuoc-associates.com/vi/
https://phuoc-associates.com/vi/
https://phuoc-associates.com/vi/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/lao-dong-va-viec-lam/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/thue/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/mua-ban-sap-nhap/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/tranh-tung/

