
NHỮNG CỰU ĐỒNG NGHIỆP TRONG NGÀNH TƯ PHÁP VNCH VỪA MỚI RA ĐI 

  

LUẬT SƯ LÃO THÀNH PHÙNG VĂN TUỆ 

Khoảng năm 1968-1975, những ứng viên đã ghi danh và được chấp nhận là thành viên 

mới của luật sư đoàn Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn hẳn ai cũng biết LS lão thành Phùng 

Văn Tuệ, người có chân trong Hội Đồng Luật Sư vào thời đó. 

Chiếu theo thủ tục, mọi thành viên mới gia nhập đều phải do chính vị luật sư chủ văn 

phòng thân hành dẫn vị luật sư tập sự đến chào hỏi ra mắt các vị luật sư trong hội đồng 

luật sư đoàn. Sau đó là những lời khuyên bảo chân tình về đạo đức nghề nghiệp cho 

những vị luật sư trẻ mới chân ướt chân ráo bước vào ngành biện hộ. 

Lúc nào luật sư Tuệ cũng ân cần thăm hỏi và khuyến khích các đàn em . Dáng người cao 

gầy,  gương mặt quắc thước, giọng nói rành mạch dõng dạc ông vạch ra một con đường 

mà các đàn em nên noi theo.  

Trong luật sư đoàn Sài Gòn, ông là một luật sư lão thành có kiến thức uyên thâm, dầy dạn 

kinh nghiệm. Không những ông nổi tiếng trong những vụ tranh tụng về hộ luật mà các 

dồng nghiệp và quý vị thẩm phán còn quý mến và kính trọng ông về tư cách và đạo đức 

nghề nghiệp. 

Cuối tháng tư 1975, luật sư đoàn Sài Gòn phài giài thể dưới chế độ Cộng Sản, ông làm 

việc tại Trung Tâm Nghiên Cứu Luật Pháp, trụ sở dặt tại bộ Tư Pháp trên dường Thống 

Nhất. Anh em nhìn nhau ngơ ngác, không biết tương lai rồi dây sẽ ra sao.Số người tham 

dự tại trung tâm ngày một vắng dần, vì có nhiều người vượt biên. 

Khoảng năm 1987-1988, LS Tuệ cùng gia đình  định cư tại Quận Cam, vùng Little 

Saigon.  

Ông đã tham gia ngay vào Hội AHLK và có nhiều đóng góp tích cực cho hội. 

Hàng năm, trong những kỳ đại hội, Ls Tuệ và phu nhân đều có mặt và ông cũng là thành 

viên kỳ cựu trong ca đoàn áo đen.Ls Tuệ còn là cố vấn của hội trong rất nhiều nhiệm kỳ. 

Tháng 8 vừa qua, thình lình ông ngã bệnh, người  nhà gọi cấp cứu, nhưng đến nhà thương 

thì ông đã hôn mê , rồi vĩnh viễn ra đi. 

LS Tuệ từ giã cõi trần ở độ tuổi trên 80, dể lại nhiều nối tiếc cho gia đình, bạn hữu và các 

cựu đồng nghiệp. 

 

THẨM PHÁN PHẠM VĂN PHÚ 

Trên bục xử án  của tòa Sơ Thẩm Sài Gòn có  một khuôn mặt trẻ nổi bật vào thời trước 

1975. Đó là chánh án Phạm Văn Phú. 

Vóc dáng tầm thước, nho nhã, nụ cười tươi,  chánh án Phú chủ tọa những phiên tòa xét 

xử những vụ quả tang hay thẩm vấn với cung cách vừa nghiêm trang vừa hòa dịu. 

Cuối cùng có những phán quyết nhan đạo hợp tình lý tương xứng với từng hồ sơ nội vụ. 

Đặc điểm là ông không hề nổi nóng trước tòa vì những câu trả lời quanh co chạy tội vô lý 

của nghi phạm. 

Đối với giới luật sư biện hộ, lúc nào ông cũng ôn hòa, lịch sự và sẵn sàng lắng nghe luận 

điểm bào chữa của luật sư. 

Khoảng năm 1990, anh chị Phú tái định cư tại Mỹ theo diện HO và sinh sống tại Quận 

Cam trong một thời gian rất dài cho đến ngày qua đời. 

Với tính tình hiền hòa, anh được nhiều cảm tình cùa giới thẩm phán và luật sư thời 

VNCH. 

Đầu tháng 7, 2014, anh Phú đã thanh thản  từ giã cõi đời ở lứa tuổi 70. 



Nguyễn Viết Đĩnh 

Tùng Sơn Trang 29/8/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

      

     


