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QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN BAN HÀNH  

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CỘNG HÒA PHÁP1
   

JEAN-FRANÇOIS MARY 

Thẩm phán Tham chính viện, Cộng hòa Pháp  

Trước hết tôi xin cảm ơn quý vị đã 
chào đón và tôi cũng rất vui mừng 
được cùng quý vị trao đổi trong hai 
ngày tọa đàm về một chủ đề pháp 
luật quan trọng - hệ thống thứ bậc 
quy phạm pháp luật, đây cũng sẽ là 
một thách thức lớn đối với Việt Nam 
trong bối cảnh đất nước các bạn đã 
và đang có những nỗ lực đáng kể 
nhằm hội nhập vào hệ thống pháp 
luật quốc tế. Ngày nay, pháp luật 
không còn là việc riêng của mỗi quốc 
gia nữa, đối với một nước như Pháp hay một nước như Việt Nam cũng vậy. Thực 
tế này tác động đến hệ thống trật tự thứ bậc các văn bản quy phạm pháp luật 
trong từng quốc gia.  

Trong phần trình bày sáng nay, tôi xin giới thiệu quan điểm của Pháp về hệ 
thống thứ bậc các quy phạm pháp luật, trong đó sẽ nhấn mạnh đến một số điểm 
đặc thù của hệ thống này ở Pháp.  

Trước hết, như quý vị đã biết, khác với các hệ thống pháp luật Ănglô Xắcxông, 
hệ thống pháp luật của Pháp là một hệ thống pháp luật thành văn, trong đó mỗi 
quy phạm pháp luật luôn được đặt trong mối quan hệ với những quy phạm có 
giá trị pháp lý cao hơn. Chúng tôi đặc biệt coi trọng giá trị của hiến pháp trong 
hệ thống thứ bậc quy phạm. Vai trò quan trọng của hiến pháp càng được nâng 
cao kể từ cuộc cải cách năm 1958, khi ban hành bản Hiến pháp hiện hành của 
Cộng hòa Pháp vào ngày 4/10/1958. Tuy nhiên, trong lịch sử lập pháp của nước 
Pháp, quan niệm về hiến pháp cũng có sự thay đổi theo thời gian. Trong suốt 
nền Cộng hòa thứ 3 và thứ 4, tức là từ năm 1875 đến năm 1958, pháp luật ở 
Pháp được coi là "biểu hiện của ý chí chung", theo cách gọi của nhà triết học nổi 
tiếng của Pháp thế kỷ 18 có tên JeanJacques Rousseau, và luật là quy phạm 
pháp luật duy nhất trong hệ thống pháp luật. Đến năm 1958, nước Pháp diễn ra 
những thay đổi lớn về chính trị, với sự trở lại nắm quyền của tướng De Gaulle, 
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cũng như thay đổi lớn về mặt thể chế. Sự thay đổi về thể chế này thể hiện ở 3 
khía cạnh chủ yếu sau đây:  
1. Thứ nhất, bản Hiến pháp của CH Pháp có thêm Lời nói đầu. Thực ra phần Lời 
nói đầu này đã được soạn thảo từ năm 1946 nhưng nó không được coi trọng 
trong nền Cộng hòa thứ 4. Với tư cách là một bộ phận của Hiến pháp, Lời nói 
đầu của Hiến pháp năm 1958 quy định các quyền tự do cơ bản và các quyền 
kinh tế-xã hội cơ bản của công dân và coi đó là nguyên tắc chỉ đạo đất nước kể 
từ nền Cộng hòa thứ 5. Nói như vậy không có nghĩa là nước Pháp trước năm 
1958 đã sống trong chế độ không có quyền tự do cơ bản hay không có những 
đảm bảo cơ bản cho công dân. Sự thay đổi là ở chỗ Hiến pháp Pháp từ 1958 đã 
chính thức ghi nhận toàn bộ những nội dung pháp lý đó.  
2. Thứ hai, sự phân biệt giữa lĩnh vực lập pháp (văn bản luật) và lĩnh vực lập 
quy (văn bản dưới luật). Tôi biết rằng đây cũng chính là vấn đề trọng tâm mà 
các bạn đang quan tâm. Như tôi đã nói, thời kỳ trước năm 1958, luật - "biểu 
hiện của ý chí chung" - là sản phẩm của Nghị viện, cơ quan duy nhất có quyền 
quyết định những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của mình (lĩnh vực điều chỉnh 
của luật) và những lĩnh vực nào có thể ủy quyền cho Chính phủ, tức cơ quan 
hành pháp. Nội dung cải cách theo Hiến pháp 1958 là nhằm chấm dứt tình trạng 
lộn xộn và bất ổn trong đó Nghị viện nắm giữ quá nhiều quyền hạn còn cơ quan 
hành pháp thì quá yếu (nhất là trong giai đoạn 1946 - 1958, vừa là giai đoạn tái 
thiết đất nước sau chiến tranh thế giới thứ 2, vừa là giai đoạn phi thực dân hóa, 
trong đó nước Pháp gặp vô vàn khó khăn về chính trị và kinh tế). Chính vì vậy, 
nhà lập hiến - tướng De Gaulle - đã quyết định phân định ranh giới giữa luật và 
văn bản dưới luật.   

Nội dung của việc phân chia ranh giới này là gì? Rất đơn giản: những vấn đề 
thuộc phạm vi điều chỉnh bằng những quy định cụ thể của luật, tức là thuộc 
thẩm quyền lập pháp, bao gồm: những đảm bảo cơ bản cho phép công dân thực 

hiện các quyền tự do, thuế, quyền sở hữu, các quyền dân sự, quyền của cá nhân, 

thông qua ngân sách, chế độ bầu cử Tổng thống, bầu cử Nghị viện, bầu cử chính 

quyền địa phương; tội phạm và hình phạt. Đồng thời, luật cũng quy định những 
nguyên tắc cơ bản trong nhiều vấn đề khác như: tổ chức nền quốc phòng (ví dụ, 
trong nhiệm kỳ 7 năm của mình, cựu Tổng thống Chirac khi muốn bãi bỏ chế độ 
nghĩa vụ quân sự để chuyên nghiệp hóa quân đội đã phải cần đến một đạo luật 
để thực hiện việc thay đổi này), quyền tự chủ quản lý của chính quyền địa 

phương (ví dụ, vào những năm 1982 - 1983, Chính phủ Maurois dưới thời Tổng 
thống F. Mitterand muốn thực hiện chính sách phân quyền với nội dung chuyển 
giao nhiều thẩm quyền từ Nhà nước trung ương cho các chính quyền địa phương 
cấp xã, tỉnh, vùng, và chính sách này được thể chể hóa và thực hiện thông qua 
một đạo luật), giáo dục, chế độ sở hữu, nghĩa vụ dân sự và thương mại, pháp 

luật lao động và nghiệp đoàn (ví dụ, Tổng thống mới đắc cử của nước Pháp muốn 
thay đổi một số điều trong quan hệ với các tổ chức nghiệp đoàn, nhất là liên 
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quan đến việc thực hiện quyền đình công, song đây lại là vấn đề thuộc về nguyên 
tắc cơ bản, thuộc thẩm quyền của Nghị viện).  

Như vậy, nội dung thứ hai của cuộc cải cách năm 1958 là phân chia phạm vi 
những vấn đề thuộc thẩm quyền của Nghị viện và những vấn đề thuộc thẩm 
quyền của cơ quan hành pháp căn cứ theo tính chất của quy phạm liên quan. 
Quy phạm càng liên quan đến một khía cạnh quan trọng của cộng đồng dân tộc 
thì Nghị viện càng có thẩm quyền ban hành. - Nội dung cải cách thứ ba theo 
Hiến pháp 1958 là thành lập một tòa án hiến pháp. Đây là một cải cách quan 
trọng vì không phải nước nào cũng có loại hình tòa án này. Nước Anh không có 
tòa án hiến pháp. Hoa Kỳ thì có nhưng chức năng tòa án hiến pháp được trao 
cho Tòa án tối cao liên bang. Đức và Italia có tòa án hiến pháp. Sở dĩ tôi nói 
không phải nước nào cũng có tòa án hiến pháp là để chứng tỏ rằng vị trí, vai trò 
của Hiến pháp trong hệ thống trật tự thứ bậc của các quy phạm pháp luật không 
phải ở nước nào cũng giống nhau, và sự hiện diện của tòa án hiến pháp là một 
chỉ số cho phép hiểu được toàn bộ hệ thống pháp luật của một quốc gia cũng 
như giá trị của hiến pháp tại quốc gia đó.  
Thực ra vào thời điểm năm 1958, khi thành lập Hội đồng Bảo hiến, tướng De 
Gaulle không có khái niệm kiểm tra tính hợp hiến như quan điểm của chúng ta 
ngày nay, mà ông chỉ muốn có một cơ quan có thể hạn chế được vai trò của 
Nghị viện, khắc phục tình trạng Nghị viện có quyền hạn quá lớn, không tốt cho 
hoạt động của các thiết chế chính trị. Việc thành lập Hội đồng Bảo hiến nhằm 
hạn chế quyền hạn của Nghị viện cũng xuất phát từ việc phân chia giữa luật và 
văn bản dưới luật. Một khi đã phân định rõ lĩnh vực lập pháp và lĩnh vực lập quy 
trong Hiến pháp (Điều 34) thì đương nhiên cần có một cơ quan bảo đảm việc 
tuân thủ Hiến pháp. Theo cách tiếp cận của Hiến pháp năm 1958, các vấn đề 
thuộc phạm vi điều chỉnh của luật được giới hạn và liệt kê cụ thể; còn tất cả 
những vấn đề không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật thì thuộc phạm vi điều 
chỉnh của văn bản dưới luật. Như vậy, Hiến pháp năm 1958 đã nâng cao tầm 
quan trọng của văn bản dưới luật so với quy định của các bản hiến pháp trước 
kia. Cùng với việc phân định giữa luật và văn bản dưới luật, Hội đồng Bảo hiến 
được thành lập với vai trò ban đầu là theo dõi để bảo đảm rằng Nghị viện không 
ban hành luật điều chỉnh về những vấn đề thuộc thẩm quyền lập quy của Chính 
phủ.  

Vai trò của Hội đồng Bảo hiến phát triển theo thời gian. Kể từ thập niên 70 của 
thế kỷ 20 (cụ thể là từ năm 1971, sau một Quyết định của Hội đồng Bảo hiến 
liên quan đến quyền lập hội), Hội đồng Bảo hiến bắt đầu coi Lời nói đầu của Hiến 
pháp năm 1958 là một văn bản có giá trị hiến định mà tất cả các đạo luật đều 
phải tuân thủ. Có nghĩa là nhà lập pháp, tức Nghị viện, không thể ban hành luật 
có nội dung trái với những nguyên tắc đã được ghi nhận trong Lời nói đầu của 
Hiến pháp. Ví dụ như nguyên tắc liên quan đến quyền có nhà ở, quyền hoạt động 
nghiệp đoàn…  
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Như vậy, chỉ qua 3 nội dung cải cách trong Hiến pháp năm 1958, tôi đã đề cập 
đến vấn đề các bạn đang quan tâm, ít nhất là ở khía cạnh quan điểm của Pháp 
về hệ thống thứ bậc các quy phạm pháp luật. Có thể rút ra những điểm cơ bản 
như sau: thứ nhất là vai trò trung tâm dành cho Hội đồng Bảo hiến; thứ hai là 
sự phân định rạch ròi trong Hiến pháp giữa luật và văn bản dưới luật; thứ ba là 
cơ chế kiểm tra tính hợp hiến và tính hợp pháp, thuộc thẩm quyền của các tòa 
án là Hội đồng Bảo hiến và cả Tham chính viện. Về vai trò của Tham chính viện 
trong vấn đề này, tôi sẽ trình bày rõ hơn ở phần sau.  

Cuối cùng, xin nói rõ hơn về mối quan hệ giữa luật và văn bản dưới luật. Theo 
quan niệm truyền thống của Pháp, do luật là biểu hiện của ý chí chung nên cơ 
quan lập pháp có thể giao cho cơ quan hành pháp trách nhiệm ban hành một số 
quy phạm. Từ đó dẫn đến quan niệm theo đó, ngay trong thẩm quyền lập quy 
cũng cần phân biệt giữa văn bản dưới luật được ban hành để hướng dẫn thi hành 
luật (theo yêu cầu của cơ quan lập pháp) và văn bản dưới luật độc lập.  

Văn bản dưới luật độc lập là tất cả những văn bản do cơ quan lập quy ban hành 
để quy định về những vấn đề không được liệt kê tại Điều 34 của Hiến pháp năm 
1958. Theo quy định tại Điều 37 của Hiến pháp năm 1958, "tất cả các vấn đề 
không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật thì thuộc phạm vi điều chỉnh của văn 
bản dưới luật". Thẩm quyền ban hành văn bản dưới luật độc lập đã có ở Pháp từ 
trước năm 1958. Ví dụ, theo thực tiễn xét xử của Tham chính viện trước đây, cơ 
quan cảnh sát cũng có thể được coi là có thẩm quyền lập quy, có nghĩa là ban 
hành văn bản dưới luật trong lĩnh vực cảnh sát, ví dụ như quy định liên quan 
đến giấy phép lái xe (độ tuổi có thể được cấp giấy phép lái xe, thi lấy bằng lái 
như thế nào, trường hợp nào bị thu hồi giấy phép…), biện pháp điều tiết giao 
thông trong những thành phố lớn, lập trạm thu phí giao thông, quy hoạch khu 
vực đỗ xe có thu phí…; những văn bản này là văn bản dưới luật độc lập, do cơ 
quan hành pháp ban hành mà không cần có yêu cầu hoặc sự cho phép của cơ 
quan lập pháp.  

Về thẩm quyền ban hành văn bản dưới luật để hướng dẫn thi hành luật, theo 
quy định thì đối với một vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của luật (quy định tại 
Điều 34 của Hiến pháp), nhà lập pháp có quyền tự xác định những nội dung nào 
sẽ do mình quy định cụ thể và những nội dung nào có thể ủy quyền cho Chính 
phủ ban hành văn bản dưới luật để cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành. Nhưng 
trên thực tế nảy sinh một điểm bất cập trong hoạt động của các thiết chế nhà 
nước ở Pháp, theo Tham chính viện, đó là các văn bản luật "nói quá nhiều", có 
nghĩa là quy định quá chi tiết, đi vào những nội dung kỹ thuật mà không phải 
lúc nào cơ quan lập pháp cũng có thẩm quyền quy định, đồng thời khiến cho vai 
trò của cơ quan hành pháp không được phát huy đầy đủ. Một trong những 
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do người Pháp, cũng như tất cả những 
người dân khác, đều mong đợi một văn bản luật có thể giải quyết cụ thể mọi 
khó khăn, dự kiến được mọi trường hợp, đáp ứng được mọi tình huống khác 
nhau. Thế nhưng với quy định tại Điều 34 của Hiến pháp năm 1958, nhà lập hiến 
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lại tránh điều đó vì không muốn Nghị viện can dự vào quá nhiều việc. Song hiện 
nay mục tiêu này đã không đạt được, vì theo thực tiễn xét xử, Hội đồng Bảo hiến 
vẫn tránh lên tiếng chỉ trích Nghị viện khi cơ quan này vượt quá giới hạn quy 
định tại Điều 34 của Hiến pháp. Sự phân định ranh giới giữa luật và văn bản 
dưới luật được đảm bảo tuân thủ bằng nhiều cơ chế, trong đó có vai trò của 
Tham chính viện. Nếu Tham chính viện  được yêu cầu xem xét một nghị định và 
xét thấy nghị định đó quy định về vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của luật thì 
Tham chính viện có thể ra quyết định hủy nghị định đó. Nhưng Hội đồng Bảo 
hiến thì không bao giờ ra quyết định hủy một đạo luật quy định về vấn đề thuộc 
phạm vi điều chỉnh của văn bản dưới luật. Như vậy, đây cũng là một vướng mắc 
đối với chúng tôi, liên quan đến việc phân định giữa luật và văn bản dưới luật.   

Tuy nhiên, nguyên tắc đặt ra vẫn là đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực điều 
chỉnh của luật thì nhà lập pháp có quyền xác định phạm vi thẩm quyền của 
mình. Ví dụ: khoảng chục năm trở lại đây, chúng tôi đã tiến hành thể chế hóa 
nhiều nội dung quan trọng trong lĩnh vực y sinh, bao gồm mọi vấn đề liên quan 
đến việc cho, hiến mô, bộ phận cơ thể người, nghiên cứu sinh học (như nghiên 
cứu về tế bào gốc, nghiên cứu về các hình thức sinh sản mới như thụ tinh trong 
ống nghiệm…). Đây là những vấn đề liên quan đến sự sống con người, đến các 
quyền cơ bản, cho nên thuộc phạm vi điều chỉnh của luật, chỉ Nghị viện mới có 
quyền ban hành quy phạm pháp luật để điều chỉnh, chẳng hạn như quy định về 
điều kiện lấy mô, bộ phận cơ thể người, quy định cấm lấy mô, bộ phận cơ thể 
người vì mục đích thương mại. Nhưng nhà lập pháp cũng có thể quy định rõ 
trong luật về trách nhiệm ban hành văn bản dưới luật để cụ thể hóa những quy 
định về cơ quan cấp phép, điều kiện cấp phép tiến hành một số thí nghiệm sinh 
học về tế bào.  

Qua ví dụ trên, các bạn có thể thấy mối quan hệ giữa Nghị viện và Chính phủ 
trong việc ban hành quy phạm pháp luật điều chỉnh một vấn đề thuộc thẩm 
quyền lập pháp. Trong một số lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, quy trình này còn 
có sự tham gia của một số thiết chế khác ở cấp quốc gia như Hội đồng Kinh tế-
xã hội (cơ quan có vai trò tham vấn) hoặc ở cấp địa phương (cơ quan của vùng, 
tỉnh, xã). Ví dụ, khi cơ quan lập pháp muốn ban hành quy định mới liên quan 
đến tài chính của chính quyền địa phương, thì bắt buộc phải tham vấn ý kiến 
của một số cơ quan liên quan, như Ủy ban Tài chính công đại diện cho các đại 
biểu dân cử địa phương. Tương tự như vậy, muốn ban hành luật hoặc văn bản 
dưới luật về các tỉnh hải ngoại thì cơ quan ban hành buộc phải tham vấn ý kiến 
của Hội đồng tỉnh ở các tỉnh hải ngoại có liên quan. Chúng tôi gọi đó là những 
cơ quan có thẩm quyền tham vấn trong quy trình ban hành quy phạm pháp luật.   

Trong mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp và cơ quan lập quy còn có sự tham 
gia của một số cơ quan khác, ví dụ điển hình là Tham chính viện. Tham chính 
viện có vai trò đáng kể trong việc soạn thảo và ban hành văn bản dưới luật ở 
Pháp. Đây là một thiết chế khá đặc biệt, vừa là cơ quan phối hợp hoạt động với 
Chính phủ, vừa là tòa án của Chính phủ.  
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Về chức năng phối hợp hoạt động với Chính phủ, theo quy định của Hiến pháp, 
mọi dự án luật hoặc dự án pháp lệnh đều bắt buộc phải trình hỏi ý kiến Tham 
chính viện. Theo một quyết định mới đây của Hội đồng Bảo hiến, Hội đồng Bảo 
hiến đã hủy một đạo luật do Chính phủ Raffarin đề xuất với nội dung sửa đổi, 
bổ sung phương thức bỏ phiếu trong thủ tục bầu cử đại biểu Hội đồng vùng, lý 
do hủy chính là vì  

Chính phủ Raffarin đã không chuyển dự thảo luật cuối cùng cho Tham chính viện 
để hỏi ý kiến. Nói một cách chính xác là Chính phủ đã chuẩn bị một dự thảo luật 
và chuyển cho Tham chính viện để hỏi ý kiến. Sau đó Chính phủ đã đổi ý, xây 
dựng một dự thảo khác với nhiều thay đổi cơ bản, nhưng lại quên trình bản dự 
thảo mới đó cho Tham chính viện xem xét cho ý kiến trước khi đưa ra thống 
nhất tại phiên họp Chính phủ và trình Nghị viện thông qua.  

Chính phủ trình dự án luật lên Tham chính viện là để hỏi ý kiến đánh giá độc lập 
về tính phù hợp của văn bản đó so với Hiến pháp - văn bản có giá trị pháp lý 
cao hơn luật trong hệ thống pháp luật quốc gia. Trên thực tế, Tham chính viện 
còn xem xét tính phù hợp của dự luật so với các điều ước quốc tế mà Pháp đã 
ký kết hoặc gia nhập, tuy nhiên, để đơn giản hóa vấn đề thì trong khuôn khổ 
bài trình bày hôm nay, tôi chỉ đề cập đến tính hợp hiến. Chính phủ có lợi khi 
trình văn bản lên hỏi ý kiến pháp lý độc lập của Tham chính viện (xin lưu ý đây 
không phải là ý kiến về mặt chính trị, Tham chính viện không xem xét việc thực 
hiện chính sách đó có căn cứ hợp lý hay không, mà chỉ nhìn nhận từ góc độ pháp 
lý, xem dự thảo văn bản đó có phù hợp với quy phạm pháp luật có giá trị cao 
hơn hay không), bởi vì nếu Chính phủ trình dự án luật mà vi phạm hiến pháp thì 
có thể sẽ bị Hội đồng Bảo hiến chỉ trích (sau khi văn bản luật đã được Nghị viện 
thông qua).   

Tham chính viện còn có thẩm quyền cho ý kiến về các dự thảo nghị định. Ở 
Pháp, giữa các văn bản dưới luật cũng có trật tự thứ bậc giá trị pháp lý, được 
quy định tại Điều 20 (về quyền hạn của Chính phủ) và Điều 21 (về quyền hạn 
của Thủ tướng Chính phủ) của Hiến pháp năm 1958. Điều 21 quy định: "Thủ 

tướng Chính phủ thực hiện quyền ban hành văn bản dưới luật". Như vậy, hệ 
thống thứ bậc các văn bản dưới luật đã được quy định ngay trong Hiến pháp: 
Chính phủ có quyền ban hành các văn bản dưới luật để hướng dẫn thi hành luật 
hoặc để thực hiện quyền lập quy độc lập của Thủ tướng Chính phủ. Về nguyên 
tắc, các Bộ trưởng không có quyền lập quy (quyền ban hành văn bản dưới luật). 
Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo tính gắn kết của Chính 
phủ. Đây cũng là mục đích của những người soạn thảo Hiến pháp năm 1958: 
mọi văn bản dưới luật, đặc biệt là những văn bản quan trọng nhất, cần phải do 
một chủ thể duy nhất ban hành, đó chính là người lãnh đạo Chính phủ (Điều 21 
quy định "Thủ tướng điều hành hoạt động của Chính phủ"). Trong hệ thống thứ 
bậc giữa các văn bản dưới luật và liên quan đến vai trò của Tham chính viện, 
một số nghị định được ban hành sau khi tham khảo ý kiến Tham chính viện (ý 
kiến tư vấn), hoặc trên cơ sở ý kiến thuận của Tham chính viện (trong trường 
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hợp này, Tham chính viện sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong quá trình 
xây dựng văn bản).  

Tóm lại, trong hệ thống pháp luật của Pháp, giữa các hình thức văn bản pháp 
luật (từ luật cho đến nghị định độc lập hoặc nghị định hướng dẫn thi hành luật) 
có mối liên hệ chặt chẽ về tính chất của văn bản, về cấp ban hành (Nghị viện, 
Thủ tướng Chính phủ…), đồng thời có sự tham gia của một số cơ quan khác (Hội 
đồng Bảo hiến, Tham chính viện) với chức năng tham vấn hoặc xét xử, vào thời 
điểm trước hoặc sau khi thông qua văn bản, dưới hình thức đưa ra ý kiến về văn 
bản hoặc giải quyết yêu cầu của một hoặc một nhóm công dân nhằm hủy văn 
bản vì lý do không phù hợp với quy phạm pháp luật có hiệu lực cao hơn.   
Hội đồng Bảo hiến khác với Tham chính viện ở chỗ các chủ thể có quyền yêu cầu 
Hội đồng Bảo hiến xem xét chỉ bao gồm các nghị sĩ, Tổng thống, Thủ tướng, Chủ 
tịch Thượng nghị viện, Chủ tịch Hạ nghị viện, trong khi đó, Tham chính viện có 
thể thụ lý giải quyết yêu cầu của mọi công dân. Giữa hai cơ quan này cũng có 
sự phân chia thẩm quyền nhất định, bởi vì, như các bạn đã biết, Hội đồng Bảo 
hiến chỉ xem xét tính phù hợp của một đạo luật so với Hiến pháp; trong khi đó, 
Tham chính viện có thẩm quyền kiểm tra tính phù hợp của mọi loại quyết định 
hành chính (cả quyết định quy phạm lẫn quyết định cá biệt) so với các quy phạm 
có giá trị pháp lý cao hơn. Ví dụ, đối với một quyết định của thị trưởng về bãi đỗ 
xe trong thành phố, Tham chính viện sẽ kiểm tra xem quyết định đó có phù hợp 
với các nghị định, luật liên quan và có thể cả với Hiến pháp hay không. Nếu văn 
bản cần xem xét là một nghị định về lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp hay 
thương mại, Tham chính viện sẽ xem xét tính phù hợp của nghị định đó so với 
luật và có thể so với cả những cam kết quốc tế của Pháp và các chỉ thị hoặc quy 
định của Liên minh châu Âu trong lĩnh vực liên quan. Nếu có khiếu kiện đối với 
một đạo luật, Tham chính viện không xem xét tính hợp hiến của đạo luật đó (vì 
việc này thuộc thẩm quyền của Hội đồng Bảo hiến), mà xem xét tính phù hợp 
so với các cam kết quốc tế của nước Pháp.  

Tiếp theo, tôi sẽ trình bày rõ hơn về một số vấn đề mới đặt ra trong quy trình, 
thủ tục soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Pháp. Liên quan 
đến phạm vi thẩm quyền điều chỉnh của luật và phạm vi thẩm quyền điều chỉnh 
của văn bản dưới luật, mặc dù trong Hiến pháp đã có quy định rõ, nhưng trên 
thực tế vấn đề không đơn giản như vậy. Ở Pháp cũng như ở tất cả các nước có 
nghị viện khác, các luật gia không thể làm thay công việc của nghị sĩ, có nghĩa 
là những quy định trong luật không bao giờ được rõ ràng đúng như mong muốn 
của các luật gia. Vào thời điểm soạn thảo Bộ luật Dân sự Pháp hồi đầu thế kỷ 
19, nước Pháp chủ yếu là nước nông nghiệp, cho nên những người soạn thảo chỉ 
đặt ra vài vấn đề đơn giản về quyền sở hữu, chuyển giao quyền sở hữu, cá nhân, 
tên, kết hôn, một số giao dịch cơ bản. Ngày nay, trong một xã hội phức tạp hơn 
nhiều và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, Nghị viện và Chính 
phủ vẫn phải ban hành quy phạm pháp luật để điều chỉnh, nhưng chúng tôi gặp 
phải khó khăn liên quan đến tính dễ tiếp cận và tính dễ hiểu của pháp luật. Thực 
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tế trong vòng 30 năm qua, với việc thành lập thị trường chung châu Âu, đã 
chứng minh điều đó.   
Như các bạn đã biết, Chính phủ các nước thành viên Cộng đồng châu Âu (nay là 
Liên minh châu Âu) mong muốn thành lập một khu vực mậu dịch tự do rộng lớn, 
trong đó xóa bỏ mọi hàng rào thuế quan giữa các nước thành viên. Nhưng để 
làm được điều đó thì cần phải thống nhất các điều kiện sản xuất hàng hóa và 
cung ứng dịch vụ áp dụng đối với các doanh nghiệp trong Cộng đồng châu Âu, 
từ đó đòi hỏi các cơ quan của Cộng đồng phải nỗ lực rất lớn trong việc hài hòa 
hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật. Ví dụ, hệ thống phanh trong tất cả các ô tô bán 
trong không gian kinh tế châu Âu phải đáp ứng cùng một tiêu chuẩn kỹ thuật; 
các sản phẩm nông nghiệp trên thị trường chung cũng phải đáp ứng cùng tiêu 
chuẩn về vệ sinh thực vật… Tất cả hệ thống quy tắc, chuẩn mực chung của Cộng 
đồng châu Âu đó phải được đưa vào nội luật Pháp. Ngày càng có nhiều quy định 
của châu Âu cần được chuyển hóa vào pháp luật trong nước, những quy định đó 
cũng ngày càng cụ thể và mang tính kỹ thuật cao, đòi hỏi phải có kiến thức 
chuyên ngành chứ không phải là kiến thức của luật gia hoặc của người quản lý 
hành chính thông thường, đến mức việc chuyển hóa quy định của Liên minh 
châu Âu vào nội luật đã trở thành một trong những mối quan tâm chính trong 
mọi lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của luật cũng như của văn bản dưới luật. 
Từ đó càng làm tăng tính phức tạp, tính kỹ thuật của quy định pháp luật và gây 
bất ổn cho hệ thống thứ bậc các quy phạm pháp luật, khiến người ta không thể 
chắc chắn khi xác định những cơ quan nào có khả năng nhất về mặt kỹ thuật và 
chính trị trong việc xây dựng một loại quy phạm pháp luật nào đó.  
Các thiết chế của Cộng đồng châu Âu cũng như Chính phủ các nước thành viên 
đã nhận thức được nguy cơ này và tìm cách hạn chế tối đa những vấn đề mà 
các cơ quan Cộng đồng có thể ban hành quy phạm để điều chỉnh. Nỗ lực này 
được thể hiện qua nguyên tắc bổ trợ, theo đó, chỉ trong trường hợp những biện 
pháp do mỗi Quốc gia thành viên quy định không đủ để thực hiện mục tiêu của 
Cộng đồng thì các cơ quan cộng đồng mới can thiệp. Tuy vậy, trên thực tế, dư 
luận ở Pháp cũng như ở nhiều nước châu Âu khác đều nhận thấy rằng phần lớn 
quy định trong các văn bản luật cũng như văn bản dưới luật trong nước chỉ là 
kết quả của những nỗ lực hài hòa hóa pháp luật giữa các nước thành viên Liên 
minh châu Âu. Chính vì vậy, theo một quyết định gần đây của Hội đồng Bảo 
hiến, Hội đồng Bảo hiến đã xác định "đảm bảo tính dễ hiểu của pháp luật là một 
mục tiêu mang tính hiến định" và Hội đồng Bảo hiến tự dành cho mình quyền 
hủy bỏ đạo luật nào không phù hợp với mục tiêu này. Trên thực tế cho đến nay, 
Hội đồng Bảo hiến chưa lần nào thực hiện án lệ đó.  
Về khâu thẩm định trước và hậu kiểm đối với các văn bản pháp luật:  

Hai khâu này liên quan mật thiết đến vai trò của Tham chính viện. Như tôi đã 
nói ở trên, Tham chính viện vừa có chức năng tư vấn, vừa có chức năng xét xử 
về tính hợp pháp của các quyết định hành chính.  



Hội thảo “Sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” 
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Trước hết xin nói qua một chút về lịch sử của Tham chính viện. Tham chính viện 
vốn là sản phẩm của quyền lực nhà vua chứ không phải là sản phẩm của quyền 
tư pháp. Trong cơ quan tiền thân của Tham chính viện vào thế kỷ 19, các thành 
viên mặc đồng phục và có quyền mang kiếm, mà thời kỳ đó, kiếm là biểu tượng 
của quyền hành pháp chứ không phải của quyền tư pháp. Còn Nghị viện trong 
chế độ quân chủ ở Pháp trước năm 1789 là đại diện cho quyền tư pháp và các 
thành viên Nghị viện không được quyền mang kiếm. Như vậy, khác với hệ thống 
tòa án thuộc ngạch tư pháp hiện nay (tức là hệ thống tòa án sơ thẩm, tòa án 
phúc thẩm và Tòa án Tư pháp tối cao), Tham chính viện chúng tôi không có gốc 
gác từ Nghị viện trong chế độ cũ, nhưng thông qua Tham chính viện, một hệ 
thống tòa án khác được thành lập bên cạnh hệ thống tòa án tư pháp, đó là hệ 
thống tòa án hành chính. Xuất phát từ ấn tượng xấu về Nghị viện trong chế độ 
cũ (theo đó Nghị viện chỉ toàn cản trở cải cách), nên những nhà cách mạng Pháp 
năm 1789 đã muốn thành lập một hệ thống tòa án chuyên xét xử khiếu kiện đối 
với các quyết định, hành vi của cơ quan hành chính. Chính Napôlêông là người 
thành lập Tham chính viện với chức năng ban đầu là cơ quan tư vấn. Do đế chế 
Pháp khi đó tăng cường hoạt động xây dựng pháp luật, nên Napôlêông muốn có 
một cơ quan chuyên soạn thảo luật. Nhưng vì bản thân cơ quan tiền thân của 
Tham chính viện có chức năng xét xử, giải quyết khiếu kiện của dân chúng về 
hoạt động của cơ quan hành chính hoặc quyết định hành chính, nên cuối cùng, 
hai chức năng này được kết hợp trong cùng một thiết chế là Tham chính viện.  

Về vai trò xét xử của Tham chính viện, trong suốt thế kỷ 19 và 20, Tham chính 
viện đã tạo ra án lệ của chính mình. Ví dụ, trước đây, không thể khiếu kiện đối 
với nghị định của Chính phủ lên Tham chính viện, nhưng sau đó, Tham chính 
viện đã thay đổi quan điểm và chấp nhận thụ lý giải quyết khiếu kiện đối với loại 
văn bản này. Dần dần, Tham chính viện có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện 
đối với cả quyết định cá biệt lẫn quyết định quy phạm của cơ quan hành chính. 
Chính vì thế, hiện nay, các thành viên Tham chính viện tham gia đồng thời vào 
cả hai chức năng tham vấn và tài phán. Ví dụ như tôi là thành viên Ban Xã hội, 
với nhiệm vụ xem xét cho ý kiến về mọi dự thảo văn bản về luật lao động, pháp 
luật về đào tạo nghề và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia vào 
mảng tài phán, tức là tham gia vào các hội đồng xét xử, xem xét căn cứ của 
một đơn yêu cầu nào đó. Tuy nhiên, chúng tôi có một nguyên tắc, đó là khi thực 
hiện vai trò xét xử, tôi không được tham gia vào hội đồng xét xử về vụ việc liên 
quan đến tính hợp pháp của những văn bản pháp luật mà tôi đã từng được yêu 
cầu cho ý kiến tham vấn. Có nghĩa là tôi có hai nhiệm vụ tham vấn và xét xử 
nhưng tôi không được thực hiện cả hai công việc đó trong cùng một vụ việc, liên 
quan đến cùng một văn bản. Do các thành viên Tham chính viện độc lập với 
nhau trong công việc nên có thể xảy ra bất đồng ý kiến giữa ban tài phán với 
một ban có chức năng hành chính của Tham chính viện, ví dụ như trường hợp 
một văn bản đã được một ban có chức năng hành chính ra ý kiến thuận nhưng 
sau đó lại bị ban tài phán tuyên hủy.   
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Nhà Pháp luật Việt - Pháp  

   Hà Nội, ngày 30-31/5/2007            

Thongtinphapluatdansu.edu.vn                                                                 10 | Civillawinfor 
 

Về vai trò tư vấn cho Chính phủ, Tham chính viện có chức năng tham vấn về 3 
hình thức văn bản là luật (tất cả các loại luật, kể cả luật sửa đổi bổ sung Hiến 
pháp), pháp lệnh và nghị định của Chính phủ.  

Đối với văn bản luật, ở Pháp áp dụng nguyên tắc theo đó Nghị viện có quyền tối 
cao. Vì vậy, khi Chính phủ trình một dự án luật lên Nghị viện thì Nghị viện phải 
xem xét trên bản dự thảo đó, nhưng Nghị viện có quyền sửa đổi dự thảo luật 
mà không tính đến ý kiến phản đối của Tham chính viện đối với văn bản đó, cho 
dù những ý kiến này luôn đưa ra dưới góc độ pháp lý, trên cơ sở xem xét tính 
phù hợp của văn bản luật so với Hiến pháp cũng như với các cam kết quốc tế 
của Pháp.  

Đối với các nghị định thì thủ tục có khác, bởi vì theo truyền thống, Tham chính 
viện có vai trò đặc biệt đối với những nghị định mà pháp luật quy định phải xin 
ý kiến Tham chính viện. Như tôi đã nói ở trên, Nghị viện có thể quy định rõ trong 
luật việc giao nhiệm vụ cho Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thi hành 
hoặc quy định chi tiết một số nội dung của luật (có thể bổ sung về điều kiện 
hưởng quyền, hướng dẫn thi hành quy định nào đó, cụ thể hóa chế độ cấp 
phép…). Luật có thể quy định rõ nghị định hướng dẫn thi hành sẽ được ban hành 
theo thủ tục đơn giản hay trên cơ sở tham vấn ý kiến Tham chính viện. Trong 
trường hợp theo thủ tục đơn giản thì Chính phủ hoàn toàn tự do xem xét thông 
qua nghị định mà không cần tham vấn ý kiến Tham chính viện. Còn trong trường 
hợp thứ hai, Chính phủ bắt buộc phải chuyển dự thảo văn bản cho Tham chính 
viện xem xét cho ý kiến; nếu Chính phủ không tham vấn Tham chính viện thì 
Tham chính viện, trong vai trò là cơ quan tài phán hành chính theo yêu cầu của 
công dân, có thể hủy văn bản đó với lý do văn bản được ban hành theo thủ tục 
trái luật.  

Bên cạnh nghĩa vụ tham vấn Tham chính viện, Chính phủ còn có nghĩa vụ áp 
dụng một số phương thức phối hợp hoạt động với Tham chính viện. Khi luật đã 
quyết định Nghị định của Chính phủ phải được ban hành trên cơ sở tham khảo 
ý kiến Tham chính viện, thì xét ở góc độ nào đó, có thể nói Chính phủ phải tuân 
theo một khuôn khổ nhất định: Chính phủ đề xuất dự thảo lên Tham chính viện 
để xem xét cho ý kiến; hội đồng do Tham chính viện lập để xem xét dự thảo đó 
sẽ có quy mô lớn hay nhỏ (trong phạm vi một Ban hay toàn bộ hội đồng thẩm 
phán) tùy thuộc vào tầm quan trọng của văn bản cần xem xét; sau khi xem xét, 
Tham chính viện sẽ soạn thảo một bản dự thảo mới, trong đó có thể sử dụng lại 
một số điều khoản trong bản dự thảo của Chính phủ, hay không sử dụng lại hoặc 
sửa đổi một số điều khoản mà Tham chính viện đánh giá là trái với các quy phạm 
pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn (như Hiến pháp, luật, điều ước quốc tế, chỉ 
thị của Liên minh châu Âu). Tuy nhiên, đối với loại Nghị định này thì ý kiến của 
Tham chính viện không ràng buộc Chính phủ, bởi vì sau khi nhận được văn bản 
dự thảo phản hồi từ Tham chính viện, nếu Tham chính viện có ý kiến khác với 
Chính phủ thì Chính phủ có thể lựa chọn giữa 2 phương án: chấp nhận dự thảo 
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của Tham chính viện, hoặc giữ nguyên bản dự thảo của mình, chứ không có giải 
pháp thứ 3 (soạn thảo bản dự thảo mới).  

Xin nêu một ví dụ về tính chất của hoạt động kiểm tra, thẩm định trước của 
Tham chính viện. Ở Pháp có một đạo luật quy định cấm hoàn toàn việc hút thuốc 
lá ở nơi công cộng. Về nguồn gốc ban hành quy phạm cấm này, Chính phủ là cơ 
quan đã đề xuất quy định cấm hút thuốc trong một dự án luật, bởi vì đây là một 
nguyên tắc cơ bản vừa liên quan đến sức khỏe cộng đồng, vừa liên quan đến 
các nghĩa vụ dân sự, có ảnh hưởng đến pháp luật về lao động (ví dụ, chủ doanh 
nghiệp có thể bị phạt tiền nếu để cho nhân viên của mình hút thuốc tại công ty, 
do vậy sẽ phải sửa đổi Nội quy công ty). Khi dự luật này được thông qua, văn 
bản luật quy định rõ Chính phủ phải ban hành một nghị định để cụ thể hóa luật 
này. Do trong thành phần Chính phủ có đại diện của một số nhóm lợi ích kinh 
tế bị ảnh hưởng bởi quy định cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng (chủ yếu là các 
chủ nhà hàng, khách sạn, quán bar - cà phê…), nên qua vận động hành lang 
của họ, dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành luật có xu hướng thu hẹp phạm 
vi áp dụng quy định cấm nói trên (ví dụ: cho phép một thời gian chuyển đổi khá 
dài, xác định một số nơi không bị coi là nơi công cộng nên được phép hút thuốc 
ở đó…). Với trường hợp này, công việc của Tham chính viện là nhắc nhở Chính 
phủ về nghĩa vụ tuân thủ luật một cách nghiêm ngặt, triệt để. Vì thế, một số 
điều khoản có tính chất "mềm dẻo" trong dự thảo Nghị định của Chính phủ đã 
không được Tham chính viện giữ lại trong bản dự thảo của mình và cuối cùng, 
Chính phủ đã thông qua bản dự thảo có ý kiến của Tham chính viện.  

Đó là công việc hàng ngày của bộ phận tham vấn của Tham chính viện: xem xét 
tính hợp pháp và cho ý kiến về một dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về bất 
kỳ lĩnh vực nào, từ nông nghiệp, y tế cho đến hình sự. Riêng về lĩnh vực hình 
sự, sắp tới ở Pháp sẽ có tranh luận sôi nổi về vấn đề tội phạm chưa thành niên, 
bởi vì Tổng thống mới đắc cử đã đưa vào chương trình của mình việc soạn thảo 
luật hình sự mới liên quan đến người chưa thành niên tái phạm. Theo dự kiến, 
dự án luật do Tổng thống đề xuất lên Nghị viện thông qua sẽ có quy định rằng 
khi xét xử tội phạm chưa thành niên mà tái phạm thì thẩm phán hình sự không 
được tuyên hình phạt thấp dưới một mức nhất định (hình phạt tối thiểu). Dự luật 
này sẽ được chuyển xin ý kiến Tham chính viện. Tham chính viện sẽ phải xem 
xét trên cơ sở so sánh với những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự như 
nguyên tắc độc lập của thẩm phán, tính cần thiết của hình phạt (hình phạt phải 
tỷ lệ với mức độ nghiêm trọng của tội phạm)…   
Ý kiến tham vấn của Tham chính viện sẽ không được công bố công khai, mà chỉ 
lưu hành trong nội bộ giữa Tham chính viện và Chính phủ. Điều này nhằm bảo 
đảm cho quan hệ phối hợp giữa 2 cơ quan được thuận lợi. Vả lại, Tham chính 
viện cũng không có vai trò khơi gợi vấn đề cho công chúng tranh luận. Chính 
phủ sẽ phải tự mình quyết định có dựa trên ý kiến của Tham chính viện hay 
không. Lưu ý đây là ý kiến về khía cạnh pháp lý của văn bản, chứ không phải 
về tính hợp thời, hợp lý của quy định, nhưng sẽ giúp nâng cao chất lượng của 
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quy phạm pháp luật - một trong những mục tiêu mà chúng tôi cũng như các bạn 
hướng tới khi phân định trật tự thứ bậc giữa các quy phạm pháp luật. Cho dù 
chính sách trong lĩnh vực nào và đi theo hướng nào, thì vẫn có một giá trị cần 
đảm bảo, đó là chất lượng của quy phạm pháp luật.   

Bên cạnh việc đáp ứng những yêu cầu về tính rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp cận của 
pháp luật, quy phạm pháp luật cũng phải cho phép phân chia công việc rõ ràng 
giữa các cấp khác nhau. Quy phạm càng mang tính khái quát thì càng ở vị trí 
cao trong hệ thống thứ bậc và về mặt nội dung, càng phải đặt ra những nguyên 
tắc chung (như phạm vi áp dụng). Trong hệ thống thứ bậc các quy phạm pháp 
luật, càng xuống dần phía dưới là càng đi vào những quy định về trường hợp cụ 
thể. Ví dụ, luật có quy định cấm hút thuốc lá, phạm vi áp dụng là tất cả mọi nơi 
công cộng. Đến các Nghị định sẽ quy định cụ thể hơn về từng trường hợp ở 
trường học, nhà ga, công ty, cơ quan hành chính, v.v. Tiếp đó sẽ có văn bản 
hướng dẫn chi tiết hơn nữa (ví dụ, quyết định của Bộ trưởng) về việc thi hành 
quy định cấm hút thuốc tại văn phòng, tại xưởng sản xuất trong các ngành khác 
nhau. Tuy nhiên, trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy, đến một lúc nào đó cần 
phải ngừng ban hành quy định chi tiết. Thời điểm nào thì phụ thuộc vào sự sáng 
suốt của nhà lập pháp hoặc Chính phủ hoặc các cơ quan tham vấn. Nếu không 
sẽ dẫn đến tình trạng lạm phát quy phạm pháp luật hoặc can thiệp quá sâu vào 
hoạt động của các tổ chức, cá nhân. Ví dụ, luật, nghị định có thể yêu cầu doanh 
nghiệp phải bố trí phòng dành riêng cho người hút thuốc, lắp đặt hệ thống hút 
khói. Nhưng liệu có cần thiết phải quy định cụ thể đến tiêu chuẩn kỹ thuật của 
ống hút khói hay không? Dù sao thì chúng ta cũng cần có niềm tin vào ý thức 
chấp hành của các chủ doanh nghiệp. Vả lại, dư luận hiện nay cũng đã khá nhạy 
cảm với vấn đề tôn trọng người khác và sức khỏe cộng đồng. Vì thế có lẽ không 
cần phải đi quá xa vào những quy định quá chi tiết, quá kỹ thuật. Tuy nhiên, 
luật cũng không nên quy định quá chung chung vì như vậy sẽ khó hiểu, khó áp 
dụng và nếu muốn áp dụng lại phải cần nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, 
khiến cho hệ thống pháp luật trở nên cồng kềnh, càng khó giải thích và khó áp 
dụng, thậm chỉ trở nên vô dụng. Như vậy, có thể nói rằng ở Pháp gần như mọi 
quy định đều xuất phát từ luật, bởi vì nếu chất lượng luật không được đảm bảo 
(quá mơ hồ, chung chung, không phân định rõ ràng, hoặc quá đi vào chi tiết) 
thì cả hệ thống thứ bậc quy phạm pháp luật sẽ gặp khó khăn.   
Vấn đề pháp điển hóa:  

Pháp điển hóa là một khía cạnh quan trọng của hoạt động xây dựng quy phạm 
pháp luật. Đây là thời điểm rất thích hợp để đề cập đến vấn đề này bởi vì từ vài 
năm trở lại đây, Pháp - nước đã phát minh ra pháp điển hóa thông qua việc xây 
dựng và ban hành Bộ luật dân sự (Bộ luật Napôlêông) vào đầu thế kỷ 19 - bắt 
đầu tiến hành nghiên cứu việc soạn lại toàn bộ các bộ luật cơ bản hiện hành và 
xây dựng các bộ luật mới.   

Thực tế cho thấy nước Pháp đã phải đối mặt với tình trạng "lạm phát luật", bộ 
ngành nào cũng muốn có luật điều chỉnh lĩnh vực mình phụ trách. Nhiều luật chỉ 
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Nhà Pháp luật Việt - Pháp  

   Hà Nội, ngày 30-31/5/2007            

Thongtinphapluatdansu.edu.vn                                                                 13 | Civillawinfor 
 

quy định mang tính định hướng, mục tiêu rồi giao Chính phủ hướng dẫn thi hành 
hoặc bổ sung, cụ thể hóa, từ đó dẫn đến hệ quả là luật bị chậm phát huy hiệu 
lực do không có văn bản hướng dẫn thi hành. Thêm vào đó, nhiều luật ban hành 
chồng chéo nhau, có khi do nhà lập pháp làm việc trong điều kiện khó khăn với 
khối lượng công việc quá tải, đến mức quên bãi bỏ những văn bản đã ban hành 
trước đó. Hậu quả là tồn tại cùng lúc nhiều văn bản luật có quy định mâu thuẫn 
nhau nhưng về lý thuyết thì đều có hiệu lực áp dụng; có văn bản trở nên vô giá 
trị, chẳng hạn trong một bộ luật vẫn còn một số quy định nhắc đến Nhà vua 
nước Pháp, hoặc quy định về thời điểm văn bản có hiệu lực chênh nhau 1 - 2 
ngày giữa Paris và các thủ phủ tỉnh khác. Tóm lại là còn tồn tại khá nhiều văn 
bản không được áp dụng nữa, trở nên vô dụng, gây vướng mắc cho hoạt động 
của các luật gia và nghiêm trọng hơn là cho bản thân người sử dụng.  

Trước khi đề cập đến vấn đề pháp điển hóa, tôi muốn bổ sung một ý nữa, đó là 
khi nói đến mục tiêu làm cho văn bản quy phạm pháp luật dễ hiểu và dễ tiếp 
cận, cần cảnh giác với tư tưởng đơn giản hóa quá mức và mỵ dân. Đối với Bộ 
luật Dân sự, khi quy định về những vấn đề gần gũi với bất kỳ cá nhân nào như 
kết hôn, hôn nhân, thì ngôn ngữ sử dụng cần hết sức đơn giản, rõ ràng. Song 
đối với Bộ luật Môi trường, khi quy định về các cơ sở thuộc diện phải quản lý về 
môi trường, như nhà máy điện hạt nhân, cơ sở lưu giữ chất thải công nghiệp…, 
thì ngôn ngữ sử dụng không thể đơn giản như trong Bộ luật Dân sự, vì đây là 
một lĩnh vực kỹ thuật, mang tính chuyên môn cao. Do vậy, nếu lấy Bộ luật Dân 
sự trước đây cũng như hiện nay ra làm thước đo để đánh giá tất cả các Bộ luật 
khác thì sẽ không hợp lý.  

Hoạt động pháp điển hóa hiện nay ở Pháp là việc soạn lại các bộ luật (bộ pháp 
điển) hiện hành, nhằm khắc phục tình trạng quá nhiều quy định pháp luật và 
xây dựng những bộ luật mới. Ví dụ, chúng tôi đã có Bộ luật Tài chính tiền tệ mới, 
tập hợp toàn bộ các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng (hiểu 
theo nghĩa rộng). Những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo hoạt động pháp điển hóa 
hiện nay ở Pháp là gì? Thứ nhất, pháp điển hóa phải nhằm vào phần các quy 
định do cơ quan lập pháp ban hành. Thứ hai, pháp điển hóa phải đảm bảo không 
làm thay đổi nội dung của pháp luật hiện hành mà chỉ làm cho pháp luật dễ hiểu 
hơn.   
Lấy ví dụ pháp điển hóa đối với Bộ luật Lao động, công việc đầu tiên là rà soát 
để đưa vào Bộ luật Lao động tất cả các văn bản điều chỉnh về lĩnh vực này nhưng 
còn nằm ngoài Bộ luật Lao động, đồng thời loại ra tất cả những quy định nào 
không còn giá trị vì đã bị bãi bỏ bởi các văn bản ban hành sau. Công việc thứ 
hai là công nhận chính thức và thống nhất thuật ngữ.   

3. Thứ ba, khi có văn bản mới cần đưa vào Bộ luật, chúng tôi sẽ phải sắp xếp 
các điều khoản trong Bộ luật theo từng phần: phần quy phạm luật - do cơ quan 
lập pháp ban hành - và phần quy phạm dưới luật. Tuy nhiên, để có một bộ luật 
tốt thì phải có một bố cục tốt. Chẳng hạn, đối với Bộ luật Lao động thì phải có 
chương tập trung quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động, chương quy 
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định về quyền của người lao động, chương quy định về nghiệp đoàn, về an toàn 
lao động, về các tổ chức đại diện cho người lao động trong doanh nghiệp. Vấn 
đề là ở chỗ có những văn bản (luật hoặc dưới luật) chứa một số quy định chung 
liên quan đến nhiều phần nội dung của Bộ luật Lao động. Ví dụ, một văn bản 
quy định về an toàn lao động vừa liên quan đến nội dung của các tiêu chuẩn an 
toàn lao động, vừa liên quan đến vai trò của chủ doanh nghiệp và tổ chức đại 
diện người lao động trong công tác giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn này. 
Trong trường hợp này, công việc của người làm công tác pháp điển hóa sẽ là 
phân loại và sắp xếp các điều khoản của văn bản mới vào Bộ luật Lao động sao 
cho phù hợp nhất và dễ hiểu nhất. Tương tự như vậy, pháp luật về lao động còn 
có một mảng quy định rất quan trọng về hình sự, bởi vì trong lĩnh vực lao động, 
chủ doanh nghiệp có nhiều nghĩa vụ mà nếu không thực hiện sẽ bị đưa ra xét 
xử tại tòa án hình sự (ví dụ tội cản trở hoạt động công đoàn, vi phạm nghĩa vụ 
đảm bảo an toàn lao động…). Do vậy, người làm công tác pháp điển hóa phải 
tìm ra những căn cứ để phân bố các điều khoản và sử dụng cách thức dẫn chiếu 
sao cho khi các chủ doanh nghiệp mở Bộ luật Lao động ra là họ biết được ngay 
nghĩa vụ của họ là gì, họ sẽ bị xử lý như thế nào nếu vi phạm những nghĩa vụ 
đó.  
Nguyên tắc pháp điển hóa phải đảm bảo không làm thay đổi nội dung của pháp 
luật có một ngoại lệ liên quan đến tính hợp hiến. Như tôi đã nói, Hiến pháp đã 
phân định tương đối rõ giữa các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của luật và 
các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản dưới luật (Điều 34, 37 Hiến 
pháp 1958). Tuy nhiên trên thực tế có trường hợp Chính phủ ban hành văn bản 
dưới luật lấn sân sang lĩnh vực điều chỉnh của luật hoặc ngược lại, Nghị viện ban 
hành luật trong lĩnh vực ngoài phạm vi thẩm quyền của mình. Một trong những 
mục tiêu của pháp điển hóa là rà soát lại toàn bộ các bộ luật và chuyển những 
quy phạm dưới luật lấn sân đó lên phần quy phạm luật. Hoạt động này có thể 
dẫn đến sửa đổi nội dung pháp luật nhưng việc đó là cần thiết để bảo đảm cho 
Hiến pháp được tôn trọng và đảm bảo chất lượng của các quy phạm pháp luật.  
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