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        Một thực trạng hiện nay xảy ra đối với quá trình giải quyết các vụ án hành chính như: 

  

Đơn kiện gửi đến các Toà hành chính rất nhiều nhưng có những  yêu cầu không thuộc thẩm 
quyền của Toà hành  chính  hoặc đã quá thời hiệu khởi kiện, không được Toà án thụ lý. Những
người "dân đi kiện quan" đa phần không thể tự chuẩn bị đủ căn cứ pháp luật để bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp cho bản thân mà chủ yếu đưa ra những lý lẽ theo nhận thức chủ quan.

  

Những vấn đề trên phải chăng là biểu hiện sự thiếu vắng vai trò của Luật sư trong lĩnh vực khiếu
kiện hành chính?

  

Hiện nay, khi khả năng cập nhật các quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp
pháp của các cá nhân, tổ chức còn hạn chế thì sự tham gia tư vấn của Luật sư về thủ tục khiếu
nại trở nên rất cần thiết. Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính cũng quy định rõ :
"Đương sự có thể uỷ quyền bằng văn bản cho Luật sư hay người khác đại diện cho mình tham
gia tố tụng. Đương sự tự mình hoặc có thể nhờ Luật sư hay người khác bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp cho mình" (Điều 6). Như vậy, cũng như vụ án dân sự, kinh tế, lao động,...  đương sự
trong các vụ án hành chính cũng có thể mời Luật sự đại diện hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp cho mình. Đặc thù của các vụ án hành chính: người khởi kiện là cá nhân, tổ chức - đối
tượng của quyết định hành chính và hành vi hành chính, còn người bị kiện là cơ quan hành
chính - nhà nước. Xuất phát từ đặc thù ấy, sự tham gia của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp cho người khởi kiện càng có ý nghĩa quan trọng.

  

Vậy, Luật sư với tư cách là người tư vấn trong giai đoạn tiền tố tụng hoặc là người bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp, người đại diện cho đương sự trong giai đoạn tố tụng hành chính tại Toà án,
sẽ có thể làm những gì ?

  

Thứ nhất, Luật sư tư vấn cho khách hàng khiếu kiện đến đúng cơ quan có thẩm quyền và đúng
trình tự, thời hiệu theo quy định của pháp luật. Không loại trừ trường hợp những quyết định
hành chính hành vi hành chính là hợp pháp nhưng do chưa nhận thức đúng, cá nhân, tổ chức
vẫn muốn khiếu kiện. Luật sư có thể giải thích cho khách hàng hiểu để từ bỏ ý định khiếu kiện
vừa đỡ tốn kém cho bản thân họ vừa tránh gây khó khăn, phức tạp cho cơ quan giải quyết khiếu
kiện.
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Thứ hai, Luật sư là người có trình độ chuyên môn pháp lý có thể giúp khách hàng chuẩn bị các
căn cứ pháp lệnh để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho họ, Đồng thời, Luật sư đưa ra các lý lẽ
chứng minh sự vi phạm tính hợp pháp trong nội dung cũng như hình thức của một quyết định
hành chính hay hành vi hành chính.

  

Thứ ba, trong trường hợp cần thiết, Luật sư có thể trực tiếp gửi văn bản kiến nghị đến cơ quan
có thẩm quyền. Văn bản kiến nghị dựa trên những phân tích có căn cứ pháp luật chắc hẳn sẽ
phát huy hiệu quả cao hơn, giúp cho yêu cầu của khách hàng được cơ quan có thẩm quyền
chấp nhận. Một ví dụ điển hình là : có Văn phòng Luật sư  đã bảo vệ thành công cho 23 doanh
nghiệp lắp ráp và kinh doanh xe máy. Các doanh nghiệp, này truy thu thuế nhập khẩu không
đúng với quy định pháp luật về thuế. Các doanh nghiệp đã khiếu nại đến nhiều nơi nhưng
không được giải quyết. Tuy nhiên, khi có văn bản kiến nghị của Văn phòng Luật sư  và có ý
kiến thẩm định của Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ (Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà nội) ngày
14/4/2003, Chính phủ đã có văn bản số 438/CP - KTKH chấp nhận yêu cầu của 23 doanh
nghiệp theo kiến nghị của Luật sư .
Tóm lại, vai trò của Luật sư tư vấn và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các đương sự trong
lĩnh vực khiếu kiện hành chính là không thể phủ nhận. Để nâng cao vai trò ấy, về phía Luật sư
cần nắm vững các quy định của phát luật về khiếu nại và tố tụng hành chính. Mặt khác, xã hội
cần có nhận thức đúng đắn hơn về sự tham gia của luật sư trong lĩnh vực này.
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