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LU T V  T  CH C VÀ HOẠT Đ NG  

C A H I Đ NG TH M PHÁN T I CAO C NG HÒA PHÁP 

(Lu t s  94-100 ngày 5 tháng 2 năm 1994) 
  

Luật n y đã được,  

Hạ viện và Thượng viện thông qua, Hội đồng Bảo hiến tuyên bố phù hợp với Hiến pháp,  

và Tổng thống nước Cộng hoà Pháp công bố với nội dung như sau:  

Thiên 1 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TỐI CAO 

 Đi u 1  

Các thẩm phán thành viên Ban thẩm phán xét xử của Hội đồng thẩm phán tối ao được chỉ định 

theo u  định dưới đ :  

1. Một thẩm phán xét xử ngoại ngạch của Toà án tư pháp tối cao do Hội đồng thẩm phán xét xử 

ngoại ngạch của Toà án này bầu ra;  

2. Một Chánh án Toà án phúc thẩm do Hội đồng Chánh án Toà án phúc thẩm bầu ra;  

3. Một Ch h  To   sơ thẩm thẩm quyền rộng do Hội đồ g Ch h  To   sơ thẩm thẩm 

quyền rộ g, To   sơ thẩm thẩm quyền hẹp hoặc Toà án phúc thẩm của một số tỉnh và lãnh thổ 

hải ngoại bầu ra;  

4. Hai thẩm phán xét xử và một thẩm phán công tố được bầu theo u  định tại Điều 4.  

Đi u 2   

Các thẩm phán thành viên Ban thẩm phán công tố của Hội đồng thẩm phán tối ao được chỉ định 

theo u  định dưới đ :  

1. Một thẩm phán công tố ngoại ngạch của Toà án tư pháp tối cao do Hội đồng thẩm phán công 

tố ngoại ngạch của Toà án này bầu ra;  

2. Một Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Toà án phúc thẩm do Hội đồng Viện trưởng Viện công 

tố bên cạnh Toà án phúc thẩm bầu ra;  

3. Một Viện trưởng Viện công tố bên cạ h To   sơ thẩm thẩm quyền rộng do Hội đồng Viện 

trưởng Viện công tố bên cạ h To   sơ thẩm thẩm quyền rộng bầu ra;  

4. Hai thẩm phán công tố và một thẩm phán xét xử được bầu theo u  định tại Điều 4.  

Đi u 3  

Trong phạm vi quản hạt của mỗi Toà án phúc thẩm, toàn bộ các thẩm phán xét xử, trừ Chánh án 

Toà án phúc thẩ  v   Ch h  To   sơ thẩm, và toàn bộ các thẩm phán công tố, trừ Viện 

trưởng Viện công tố bên cạnh Toà án phúc thẩm và các Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Toà 
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 sơ thẩm, bầu các thẩm phán xét xử và các thẩm phán công tố vào hai nhóm. Nhóm thẩm phán 

xét xử gồm 160 thành viên và nhóm phẩm phán công tố gồm 80 thành viên.  

Các thẩ  ph  đươ g hức thuộc phạm vi quản hạt của Toà án phúc thẩ  được ghi tên vào 

danh sách cử tri của mỗi nhóm. Các thẩm phán do không có thời gia , đa g ghỉ việ  iê g, đa g 
nghỉ si h o , đa g ghỉ phép dài hạn hoặ  đa g ị tạ  đ h hỉ hoạt độ g, kh g được ghi tên 

vào danh sách cử tri trong thời gian tươ g ứng.  

Các thẩ  ph  sơ ấp và trung cấp của Toà án tư pháp tối ao được ghi tên vào danh sách thẩm 

phán xét xử của Toà án phúc thẩm Paris. Các công tố viên phụ t h Vă  ph g Viện công tố bên 

cạnh Toà án tư pháp tối cao, các thẩm phán là cán bộ của Bộ Tư pháp và các thẩm phán có quy 

chế cán bộ biệt ph i, được ghi tên vào danh sách thẩm phán công tố của Toà án phúc thẩm Paris.  

Các thẩ  ph  đươ g hức ở các lãnh thổ hải ngoại v   địa phươ g Sai t - Pierre - et - 

Miquelon và Mayotte, tập hợp thành một đơ  vị bầu cử và được ghi tên vào danh sách cử tri của 

hai nhóm của đơ  vị này.   

Các thẩm phán có tên trong danh sách cử t i v  ho đến ngày bầu cử,   ă  th  iê  g 
tác với tư cách thẩ  ph  v  đa g l  việc tại Toà án phúc thẩm hoặ  To   sơ thẩm thuộc 

phạm vi quản hạt của Toà án phúc thẩm, thì có quyền ứng cử.  

Số lượng thẩ  ph  được bầu cho mỗi nhóm trong phạm vi quản hạt của một Toà án phúc thẩm 

v  t o g đơ  vị bầu cử u  định tại khoản 4, do Chính phủ u  định trên ơ sở tham khảo ý kiến 

của Tham Chính việ , ă  ứ vào phạm vi quản hạt của Toà án phúc thẩm hoặ  đơ  vị bầu cử đ .  

Trong mỗi nhóm, các cử tri tiến hành bầu danh sách ứng cử viên theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, 

đại diện theo tỷ lệ và ưu tiên danh sách có số dư cử tri lớn nhất1,  kh g được trộn danh sách 

hoặ  tha  đổi thứ tự ứng cử viên trong danh sách.  

Mỗi danh sách có số lượng ứng cử viên tươ g ứng với số lượng thẩ  ph  được bầu cho mỗi 

nhóm trong phạm vi lãnh thổ liê  ua  Qu  định bị tuyên bố là không phù hợp với Hiến pháp tại 

Quyết định số 2001-  DC g   th g  ă   ủa Hội đồng Bảo hiến. 

C  da h s h kh g đạt 5% số phiếu bầu, trừ phiếu trắng và phiếu không hợp lệ, th  kh g được 

chấp nhậ  để được phân bổ ghế.  

Trong trường hợp để phân bổ một ghế mà các danh sách có số dư cử tri như nhau thì ghế được 

phân bổ ho da h s h đạt được nhiều số phiếu nhất. Nếu nhiều da h s h đạt cùng số phiếu 

như nhau thì ghế được phân bổ cho một trong số  da h s h đ  theo phươ g thứ  út thă .  

Các ứng cử viên trúng cử được chỉ định theo thứ tự ghi trong danh sách.  

Nhiệm kỳ của các ứng cử viên trúng cử l   ă . Tu  hiê , hiệm kỳ đ  hấm dứt nếu người 

trúng cử thôi giữ chức vụ tươ g ứng với h   h được bầu vào.  

                                                           
1 Người dịch: Số dư cử tri là số dư khi chia số phiếu mà mỗi danh s ch đạt được cho số lượng cử tri tối thiểu cho một ghế. Số dư cử 

tri l  căn cứ để phân bổ ghế giữa các danh sách. Ví dụ : có hai danh sách ứng cử viên, có 200 cử tri ghi danh và có 4 ghế. Danh sách 

1 đạt được 90 phiếu, danh s ch 2 đạt được 80 phiếu. Số lượng cử tri tối thiểu cho một ghế l  200/ = 0. Do đó, số dư cử tri của danh 

sách 1 là 90/50=40, số dư cử tri của danh sách 2 là 80/50=30.   
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Đi u 4 

Các thẩm phán xét xử được bầu theo u  định tại điều 3 bầu ra hai thẩm phán xét xử tham gia 

Hội đồng thẩm phán tối ao theo u  định tại khoản 4 Điều 1 và một thẩm phán xét xử tham gia 

Hội đồ g theo u  định tại khoản 4 Điều 2, theo phươ g thức bầu danh sách ứng cử viên, bỏ 

phiếu k , đại diện theo tỷ lệ và ưu tiên danh sách có số dư cử tri lớn nhất mà không trộn danh 

sách hoặ  tha  đổi thứ tự ứng cử viên trong danh sách.  

Các thẩm phán công tố được bầu theo u  định tại Điều 3 bầu a, theo u  định như trên, hai 

thẩm phán công tố tham gia Hội đồng thẩm phán tối ao theo u  định tại khoản 4 Điều 2 và một 

thẩm phán công tố tham gia Hội đồ g theo u  định tại khoản 4 Điều 1.  

Mỗi danh sách bao gồm 3 ứng cử viên Qu  định bị tuyên bố là không phù hợp với Hiến pháp tại 

Quyết định số 2001-  DC g   th g  ă   ủa Hội đồng Bảo hiến.  

C  da h s h kh g đạt 5% số phiếu bầu, trừ phiếu trắng và phiếu không hợp lệ, th  kh g được 

chấp nhậ  để được phân bổ ghế.  

Trong trường hợp để phân bổ một ghế mà các danh sách có số dư cử tri như nhau thì ghế được 

phân bổ ho da h s h đạt nhiều số phiếu nhất. Nếu nhiều danh s h đạt cùng số phiếu như 

nhau thì ghế được phân bổ cho một trong số  da h s h đ  theo phươ g thứ  út thă .  

Da h s h được phân bổ nhiều ghế nhất lựa chọn các ghế mà mình muố  được phân bổ lần lượt 

vào hai Ban của Hội đồng thẩm phán tối ao. Sau đ , ác danh sách khác sẽ lần lượt lựa chọn các 

ghế của mình theo thứ tự giảm dần của số ghế   da h s h đ   u ề  được phân bổ và 

theo u  định như trên.   

Trong trường hợp số ghế đạt được ngang nhau, thứ tự lựa chọ  đượ   định theo số phiếu đạt 

được của các danh sách liên quan. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì thứ tự lựa chọn 

đượ   định theo phươ g thứ  út thă .  

T ê  ơ sở tham khảo ý kiến của Tham chính viện, Chính phủ hướng dẫn thi hành Điều 3 và 

Điều , đặc biệt là các phươ g thức bỏ phiếu từ xa khi tiến hành các hoạt động bầu cử 

u  định tại Điều 3.  

Đi u 5 

Thẩm phán Toà án hành chính tối cao tham gia vào hai Ban của Hội đồng thẩm phán tối cao, do 

hội đồng toàn thể Toà án hành chính tối cao bầu ra.   

Đi u 6 

Thành viên Hội đồng thẩm phán tối cao có nhiệm kỳ  ă , kh g được tái bổ nhiệm ngay lập tức. 

Kh g th h viê  o đượ  được hành nghề luật sư hoặc với tư cách nhân viên công quyền hoặc 

nhân viên tư pháp công quyền, hoặ  đảm nhiệm một chức vụ do bầu cử, trong thời gian là thành 

viên Hội đồng thẩm phán tối cao.   
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Th h viê  o đảm nhiệm một chức danh bị cấm kiêm nhiệm với chức danh thành viên Hội 

đồng thẩm phán tối ao  kh g th i đảm nhiệm chứ  da h đ  t o g thời hạn 1 tháng kể từ 

ngày nhậm chức tại Hội đồng thì bị Hội đồng miễn nhiệm.   

Đi u 7 

Phải tiến hành thay thế thành viên Hội đồng thẩm phán tối cao trong thời hạn ít nhất 15 ngày 

trước khi hết nhiệm kỳ.  

Trong trường hợp khuyết một th h viê  u  định tại các khoả   đến 3 của Điều 1 hoặc Điều 2 

trước khi hết nhiệm kỳ theo u  định thì phải tiến hành chỉ định thành viên bổ sung trong thời 

hạn 3 tháng và theo các phươ g thứ  u  định tại  điều nêu trên.  

Trong trường hợp khuyết một th h viê  u  định tại khoản 4 của Điều 1 hoặc Điều 2 trước 

khi hết nhiệm kỳ theo u  định thì thẩm phán có tên trong danh sách ứng cử viê  u  định 

tại Điều 4 và ở vị trí tiếp sau thẩm phán bị khuyết, được chỉ đị h để tiếp tục nhiệm kỳ của 

thẩm phán này. Nếu da h s h êu t ê  kh g  đủ người cần thiết thì tiến hành chỉ 
định thành viên bổ sung theo phươ g thức bầu đ h da h ột vòng và bỏ phiếu kín Quy 

định bị tuyên bố là không phù hợp với Hiến pháp tại Quyết định số 200 - 445 DC ngày 19 

th g  ă   ủa Hội đồng Bảo hiến.  

C  u  định của khoản 1 Điều 6 không áp dụ g đối với các thành viê  được chỉ đị h để tiếp tục 

nhiệm kỳ của thẩm phán bị khuyết.  Nếu một thành viên của Hội đồng thẩm phán tối cao xin từ 

chức thì việc chỉ định thành viên thay thế phải được tiến hành trong thời hạn chậm nhất là 3 

tháng sau khi từ chức. Quyết định từ chức có hiệu lực kể từ ngày bổ nhiệm thành viên thay thế.                        

Đi u 8 

Các thẩm phán thành viên Hội đồng thẩm phán tối ao kh g được nâng ngạch bậc và 

không bị thuyên chuyển trong thời gian nhiệm kỳ tại Hội đồng. Thành viên Hội đồng thẩm 

phán tối ao được hưởng quy chế cán bộ biệt phái hoặ  được miễn một phần hoạt động 

chuyên môn trong thời gian nhiệm kỳ tại Hội đồng, nếu có yêu cầu. Thành viên Hội đồng 

thẩm phán tối cao hưởng quy chế thẩm phán danh dự thì tiếp tục làm việc tại Hội đồng 

thẩm phán tối ao ho đến khi hết nhiệm kỳ.                                              

Đi u 9 

Thành viên Hội đồng thẩm phán tối cao hưởng phụ cấp chức vụ theo u  định của Chính phủ 

t ê  ơ sở tham khảo ý kiến của Tham chính viện và phụ cấp đi lại, nếu có.  

Đi u 10 

Thành viên Hội đồng thẩm phán tối cao và những người tham gia vào các quyết định của Hội 

đồng với bất kỳ tư h o,  ghĩa vụ bảo đảm bí mật nghề nghiệp.   

Đi u 11 

Tổng thống nước Cộng hoà Pháp bổ nhiệm một thẩ  ph    ă  th  iê  g tác với tư 

cách thẩ  ph , để quản lý công tác hành chính của Hội đồng thẩm phán tối cao. Cán bộ quản 
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lý hành chính của Hội đồng thẩm phán tối cao có quy chế cán bộ biệt phái trong thời gian nhiệm 

kỳ của các thành viên của Hội đồng.  

Cán bộ quản lý hành chính không thể kiêm nhiệm bất kỳ chức vụ nào khác và có thể được tái bổ 

nhiệm một lần. Cán bộ quản lý hành chính có thể được sự trợ giúp của một hoặc nhiều trợ lý 

được chỉ đị h theo  điều kiện tươ g tự như trên.   

Phươ g thức hoạt độ g v  ơ ấu tổ chức hành chính của Hội đồng thẩm phán tối cao do Chính 

phủ u  đị h t ê  ơ sở tham khảo ý kiến của Tham chính viện.  

Đi u 12  

Kinh phí cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thẩm phán tối ao đượ   định cụ thể trong 

ngân sách của Bộ Tư pháp.   

Thiên II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TỐI CAO 

Đi u 13  

Chủ tịch Hội đồng thẩm phán tối cao hoặc Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng, triệu 

tập phiên họp của Hội đồng thẩm phán tối cao.  

Đi u 14 

Quyết định của mỗi Ban của Hội đồng thẩm phán tối cao hợp lệ khi Ba  đ   t hất 5 thành 

viên tham gia phiên họp, ngoài Chủ toạ phiên họp.  

C  đề nghị và ý kiến của mỗi Ban của Hội đồng phải đượ  đưa ra theo nguyên tắ  đa số.  

Mục 1 

B  nhi m th m phán 

Đi u 15 

Hồ sơ ứng cử viên cho các vị t  được bổ nhiệ  theo đề nghị của Hội đồng thẩm phán tối cao, 

được nộp đồng thời cho Hội đồng thẩm phán tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp.   

Trong trường hợp bổ nhiệm thẩm phán xét xử ở Toà án tư pháp tối cao, Chánh án Toà án phúc 

thẩm hoặ  Ch h  To   sơ thẩm thẩm quyền rộng, Ban có thẩm quyền của Hội đồng thẩm 

phán tối cao, sau khi xem xét hồ sơ ứng cử viê  v  t ê  ơ sở báo cáo của một thành viên của 

Ba , th g ua đề nghị bổ nhiệm trình Tổng thống nước Cộng hoà Pháp.  

Trong trường hợp bổ nhiệm thẩm phán xét xử, Ban thẩm phán xét xử của Hội đồng thẩm phán 

tối cao cho ý kiến về đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sau khi có báo cáo do một thành viên 

của Ban lập ra.   

Đi u 16  

Trong trường hợp bổ nhiệm thẩm phán công tố ngoài các vị t  được bổ nhiệm tại Hội đồng Bộ 

trưởng, Ban có thẩm quyền của Hội đồng thẩm phán tối cao cho ý kiến về đề nghị của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sau khi có báo cáo do một thành viên của Ban lập ra.  
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Đi u 17 

Đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư ph p được chuyển cho Hội đồng thẩm phán tối cao kèm theo danh 

sách các ứng cử viên cho mỗi vị trí liên quan.  

B o o viê  được xem hồ sơ ứng cử viên. Báo cáo viên có quyền yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

bổ sung mọi thông tin cần thiết. Những thông tin này và những ý kiến nhận xét của ứng cử viên, 

nếu , đượ  đưa vào hồ sơ.  

Theo đề nghị của báo cáo viên, Hội đồng thẩm phán tối cao có thể trình bày với Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp mọi ý kiến nhận xét mà mình cho là cần thiết liê  ua  đến nội dung của hồ sơ được xem 

xét. 

Hồ sơ ủa các học viên thẩ  ph  được lưu giữ tại Trườ g đ o tạo thẩm phán quố  gia được 

chuyển cho Hội đồng thẩm phán tối cao trong trường hợp Hội đồ g được tham vấn về lần bổ 

nhiệ  đầu tiên của các ứng cử viê . Sau đ ,  hồ sơ  được trả lại cho Trườ g đ o tạo thẩm 

phán quốc gia.   

Mục 2 

Th m quy n kỷ lu t c a H i đ ng th m phán t i cao 

Đi u 18 

Tổng thống nước Cộng hoà Pháp và Bộ trưởng Bộ Tư pháp không tham gia các phiên xử 

lý kỷ luật thẩm phán.  

Trong trường hợp Ban có thẩm quyền của Hội đồng thẩm phán tối cao họp phiên xử lý kỷ luật, 

phiên họp này do Chánh án Toà án tư pháp tối cao hoặc Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Toà 

án tư pháp tối cao triệu tập.  

Trong trường hợp không thể tham gia phiên xử lý kỷ luật, Chánh án Toà án tư pháp tối cao hoặc 

Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Toà án tư pháp tối cao có thể được thay thế bởi thẩm phán 

xét xử hoặc thẩm phán công tố ngoại ngạch của Toà án tư pháp tối cao là thành viên của Ban có 

thẩm quyền của Hội đồng Thẩm phán tối cao.  

Đi u 19 

Luật về quy chế thẩ  ph  u  định các biện pháp và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật thẩm phán.   

Mục 3 

Các ch c năng, nhi m v  khác c a H i đ ng th m phán t i cao 

Đi u 20 

Mỗi Ban của Hội đồng thẩm phán tối cao có thể giao cho một hoặc nhiều thành viên của Ban 

nhiệm vụ t ao đổi thông tin với Toà án tư pháp tối cao, các Toà án phúc thẩ ,  To   sơ thẩm 

và Trườ g đ o tạo thẩm phán quốc gia.  

H g ă , Hội đồng thẩm phán tối cao công bố công khai báo cáo hoạt động của mỗi 

Ban của Hội đồng.  

Đi u 21 
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Pháp lệnh số 58-  g   th g  ă   về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm 

phán tối cao bị bãi bỏ.  

Tuy nhiên, trước khi hai Ban của Hội đồ g được thành lập, Hội đồng thẩm phán tối cao tiếp tục 

thực hiện các chứ  ă g, hiệm vụ của mình theo Pháp lệnh số 58-  g   th g  ă  
1985. 
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