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CHỦ ĐỀ 1 

A. Khái quát chung về công tác xây dựng pháp luật 

Công tác xây dựng pháp luật ở Đức có nhữ g t đặ  t ư g được thể hiện 

qua việc xây dựng chặt chẽ các quy phạ  t o g ước và việc chấp nhận các 

quy phạm quốc tế hoặc quy phạ  được xây dựng giữa các quốc gia (Cộng 

đồng Châu Âu). Mô hình xây dựng pháp luật này, với những lựa chọn khác 

nhau, l   h h điển hình cho các quốc gia thành viên Cộ g đồng Châu Âu. 

Xin giới thiệu dưới đ  a  h h sau: 

1. Thủ tục xây dựng pháp luật tiêu chuẩn của Đức 

1.1. Quá trình thủ tục 

Hoạt động xây dựng pháp luật tiêu chuẩn là cách thứ  th g thườ g được 

sử dụ g để xây dựng pháp luật liên bang ở Đức. đồng thời, hoạt động xây 

dựng pháp luật này cho thấ  được sự thống nhất v  đồng bộ trong việc soạn 

thảo và ban hành vă  bản pháp luật. Dưới đ , t i i  ph  thảo qua hoạt 

động xây dựng pháp luật  v  đưa a hững giải pháp về những khía cạnh 

được coi là quan trọ g đảm bảo tính thống nhất, việ  a  h h ũ g hư 
đưa a  khu ến nghị cho công tác lập pháp của Việt Nam. Tuy nhiên, 

trong lần này, tôi chỉ có thể khái quát một phần các khía cạnh có liên quan 

do thời gian có hạ . Hơ  ữa,  ý tưởng sẽ đượ  đưa a t o g Chủ đề 2. 

Hoạt động xây dựng pháp luật ở Đức được tiến hành theo những ước sau: 

i. Giới thiệu dự thảo luật tới Hạ nghị viện (Bundestag/BT); 

ii. Nghị viện quyết định về nội dung của dự thảo luật; 

iii. Do cấu t  h  ước liên bang của ước Cộng hòa Liên bang Đức, hoạt 

động xây dựng pháp luật phải có sự tham gia của Thượng nghị viện 

(Bundesrat/BR) nếu nội dung của dự thảo luật đ   li  ua  tới lợi ích của 

các bang; 

iv. Tổng thống sẽ ban hành vă  bản luật sau khi có chữ ký của Thủ tướng 

hoặc bộ t ưởng các bộ có liên quan; 

v. Công bố trên công báo pháp luật liên bang (Bundesgesetzblatt). 
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Thủ tục cụ thể như sau: 

Việc giới thiệu một dự luật ra Hạ nghị việ  được gọi là sáng kiến pháp luật. 

Theo Luật Hiến pháp (Grundgesetz, Điều 76.1), dự luật đ  có thể được trình 

bởi chính quyền liên bang với tư h l  ột hội đồ g sau khi đ   phi  thảo 

luận, bởi thành viên của Hạ Nghị viện (một đảng hoặ  h  đảng tại Nghị viện 

hoặc ít nhất 5% số nghị sĩ) và bởi Thượng Nghị viện. Luật Hiến pháp của Đức 

kh g u  định việ  gười d  ha  ơ ua  kh  đưa a s g kiến pháp luật. 

Theo tinh thần này, chỉ   ơ ua  được uỷ quyền thì mới  đủ tư h để 

đưa a s g kiến pháp luật. Điều đ g lưu ý ở đ ,  h  đảng tại Nghị viện 

ít tham gia nhất vào sáng kiến pháp luật. Mặ  d   đủ thẩm quyền, những 

nhóm này vẫn thiếu ơ sở về mặt hành chính. Theo khẩu hiệu bộ máy quản lý 

không thay đổi, chính phủ thay đổi , nguồ  h h đưa a  dự thảo luật là từ 

bộ máy hành chính của các bộ. Thậm chí, nếu chính phủ  tha  đổi do có sự 

tha  đổi về đảng phái, cán bộ hành chính vẫn giữ nguyên và bảo đảm tính 

thống nhất v  đồng bộ của hệ thống pháp luật do họ đượ  đ o tạo tốt về pháp 

luật. 

Do vậ , đa số các dự thảo luật đều do chính phủ liên bang giới thiệu. Các dự 

thảo luật của chính phủ do cán bộ tại các bộ soạn thảo. Các dự thảo luật đ  
được giao cho bộ t ưởng chịu trách nhiệm và sẽ được thảo luận trong các 

phiên họp. 

Việ   định tính phù hợp là rất quan trọ g đối với quá trình xây dựng pháp 

luật bởi vì việ   đị h  kh g đơ  thuần chỉ phục vụ ho đường lối, 

chính sách của đảng trong việc bỏ phiếu để xây dựng các quy phạm hợp lý 

cho nhữ g gười tham gia tại Hạ Nghị viện mà còn cho các chuyên gia và 

gười d . Hơ  ữa, việ   định tính phù hợp và việc lập luậ  ũ g hằm 

mụ  đ h đ p ứng quá trình thảo luận tại to  hư l  ột tiêu chí giải thích 

cho lý do tại sao nhà lập pháp lại đề xuất dự thảo luật đ . Ngo i i gọi lại 

việc giải thích mang tính lịch sử, việc giải thích về ngữ pháp, cú pháp và mục 

đ h luậ  ũ g đ g ột vai trò nhất định. Trong số này, việc giải thích 

mang tính mụ  đ h luận - cầu hỏi về đị h hướng của quy phạ  đối với một 

mục tiêu cụ thể - là biện pháp mang tính quyết định. 
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Ở khía cạnh này, chúng ta nê  lưu ý ằng, hệ thống tòa án ở Đức, cụ thể là 

 ơ sở về hiệu lực bắt buộc của tòa án cấp t , đặc biệt là tòa án hiến 

ph p li  a g, ũ g  ả h hưở g đ g kể về tính thống nhất của chính hệ 

thống này. 

Nếu dự thảo luật được thông qua tại phiên họp của mình, chính phủ liên 

bang sẽ trình dự thảo luật đ  l  Thượng Nghị việ  Bu des at , ơi, i 
được gọi là vòng thứ nhất  sẽ có những ý kiế  v  đưa a  đề xuất sửa 

đổi. Thượng Nghị việ  sau đ  sẽ đệ trình dự thảo luật đ  g với những ý 

kiế  v  đề xuất sửa đổi nêu trên lên Hạ Nghị việ  theo phươ g thức Chính 

phủ liên bang có thể sẽ bổ sung thêm một bả  đệ trình về nhữ g điể  đề 

xuất sửa đổi đ . 

Dự thảo Luật sau đ  được Hạ Nghị việ  đưa a thảo luận tại 3 phiên họp. Hạ 

Nghị viên có thể đưa dự thảo Luật đ  a ột hoặc một vài uỷ ban hoặc một 

số nhà cố vấ   go i để tham khảo ý kiế  dưới hình thứ  được gọi là thủ 

tục lấy ý kiến chuyên gia. Hình thứ   hu  động sự tham gia của gi o sư 
 t ườ g đại học, các tổ chức khoa họ  để đưa a  ua  điểm chuyên 

môn. 

Một điểm rất quan trọ g để đảm bảo tính thống nhất pháp luật đ  l  hất 

lượ g  u  định pháp luật đ  được giới khoa học chấp nhận. Chất lượng 

 u  đi h ph p luật được nhìn nhận theo một số cách kh  hau, đặc 

biệt đối với các luật liên bang có liên quan tới Thượng Nghị viện, hay nói 

cách khác chính là các bang. Chất lượng của  u  định pháp luật ũ g li  
quan tới việc các uỷ ban của Hạ Nghị viện xem xét các dự thảo luật. Mỗi uỷ 

ban sẽ xem xét các dự thảo luật liên quan tới lĩnh vực chuyên môn mà uỷ 

a  đ  phụ trách. Theo cách này, mọi khía cạnh của dự thảo luật được kiểm 

tra kỹ g. C  hu  gia được mời tới các buổi lắng nghe ý kiến . Khi kết 

thúc, một bản báo cáo, bao gồm cả đề xuất, đượ  đưa a v  gửi tới Nghị 
viện. Bản báo cáo này giải thích quá trình thảo luận dự thảo v  đưa a  lý 
do t o g t ường hợp  đề xuất sửa đổi. 

Tuy nhiên, ở cấp bang, rất nhiều nhóm công tác về xây dựng các dự thảo 

luật được hình thành. Các nhóm này bao gồm những chuyên gia và cán bộ 
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có trách nhiệm của các bộ. Họ cùng nhau thảo luận về dự thảo luật trong 

một khoảng thời gia  thường là tươ g đối dài, và họ phải xem xét tới những 

vấn mà các bang, liên bang và Cộ g đồ g Ch u Âu đa g ua  t . 

Việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành tại mỗi phiên họp. Một dự thảo luật được 

thông qua với đa số phiếu th g thường hoặ  t o g t ường hợp sửa đổi 

hiến pháp thì cần phải đạt được hai phần ba số phiếu. Dự thảo luật sau đ  
lại đượ  t h l  Thượng Nghị viện (Bundesrat). 

Bước tiếp theo trong thủ tục tại Nghị viện phụ thuộc - do cấu t  h  ước 

liên bang của Đức - vào việc liệu dự thảo luật đ   phải là dự thảo cần có sự 

phê chuẩn hay chỉ là một dự thảo luật không cần có sự phê chuẩn. 

Về các dự thảo luật liên quan tới các bang, cần có sự phê chuẩn tuyệt đối 

của Thượng Nghị viện (Bundesrat hay là nội các) bao gồ   đại diện có 

thẩm quyền ngang bằ g hau tươ g ứng với số lượng bang của Đức. Trong 

t ường hợp Thượng Nghị viên không phê chuẩn tuyệt đối một dự thảo luật 

mà dự thảo luật này cần phải có sự phê chuẩn, dự thảo luật đ  được coi là 

thất bại. Trong phạ  vi Thượng Nghị viện, việc bỏ phiếu phê chuẩn phải 

được thực hiệ  t  ơ sở đa số tuyệt đối theo u  định tại Điều 52 Abs của 

Luật Hiến pháp. 

Đối với các dự thảo luật không cần có sự phê chuẩ , Thượng Nghị viện có 

thể triệu tập cái gọi là uỷ a  t u g gia  để thống nhất về  điểm sửa đổi 

trong dự thảo luật đ . Hạ Nghị việ  v  Thượng Nghị vi    đại diện của 

mỗi viện trong ủy ban này. Phụ thuộc vào kết quả  được từ thủ tục trung 

gian này, hoạt động xây dựng  pháp luật có thể đi theo hữ g hướng khác 

nhau. 

T o g t ường hợp Thượng Nghị viên từ bỏ việc triệu tập uỷ ban trung gian 

hoặc ý kiế  tư vấn của uỷ ban này về dự thảo luật là tích cực, dự thảo luật sẽ 

được bộ t ưởng của bộ có liên quan hoặc thủ tướng tiếp ký và chuyển tới 

tổng thố g ướ  để thẩm tra tính hợp hiến của luật đ . 

Việc thẩm tra về tính hợp hiến của dự thảo luật thường do Vă  phòng Tổng 

thống tiế  h h. đối với những dự thảo luật phức tạp, việc thẩm tra sẽ mất 

vài tuần. Sau khi việc thẩm tra cho kết quả tích cực, luật đ  sẽ được Tổng 
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thống ký và công bố công khai trên công báo pháp luật của liên bang 

(Bundesgesetzblatt). 

Tôi sẽ trình bày lại về thủ tục xây dựng pháp luật ở Chủ đề 2 vì vấ  đề hài 

hòa hóa lợi ích liên bang với lợi ích các bang là một vấ  đề trọ g t  đối với 

bất kỳ hệ thống liên bang nào và vì quá trình cải cách liên bang hiệ  đa g 
được thực hiện nhằm vào các khía cạ h đầy thú vị. 

1.2. Các khía cạnh cá nhân 

a) Các vấn đề về hoạt động của nghị sĩ 

Ở Đức, các nghị sĩ làm việc chuyên trách. điều này không có nghĩa là họ 

không thể đảm nhận các công việc hay hoạt động khác, điều có thể khiến họ 

mang thêm nghĩa vụ, chẳng hạ  hư l  việc trong ngành công nghiệp. 

Đồng thời, ũ g  ua  điể  đa g được thảo luận cho rằng các hoạt động 

này và các khoản thu nhập của họ ũ g phải công khai hóa. Tuy nhiên, chúng 

tôi vẫ  hưa đi đến vấ  đề này. Công việc chuyên trách của nghị sĩ chính là 

do việc Nghị viện làm việc quanh ă  trừ kỳ nghỉ giữa chừng. 

Thực tế mà nói, công việc của một nghị sĩ tiêu tốn toàn bộ ă g lượng của 

gười đ  ởi lý do rằng công tác lập pháp là một hoạt độ g đ i hỏi khối 

lượng công việc lớn nếu gười nghị sĩ muốn nắm vững bối cảnh, nhu cầu, 

tính hiệu quả... của một luật. Do đ , điều  đặt ra một câu hỏi là liệu ở 

Việt Nam chỉ  % đại biểu quốc hội làm công việc chuyên trách. 

Nghị sĩ ở Đức có vă  ph g v  h  vi  ũ g hư được cung cấp mọi thông 

tin từ vă  phòng của Nghị viện. 

C  th g ti   được cung cấp thường rất ổ  định. Tuy nhiên, khi có thủ 

tục xây dựng pháp luật đặc thù cần phải thực hiện nhanh hoặc khối lượng 

quá lớn, sẽ có nhiều th g ti  đượ  đưa tới cùng lúc. 

Theo th g ti   t i được biết, ở Việt Na   tươ g đối ít thông tin bên lề 

ngoài các ấn phẩm hàng ngày của Quốc hội. Tuy nhiên, nếu các dự thảo luật 

đa g được thảo luậ  hư th g lệ, hàng ngày trong suốt quá trình họp, thì 

sẽ có rất ít thời gian cho việc thảo luận chi tiết các dự thảo luật. đồng thời 
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nếu kh g  đủ tài liệu phục vụ cho quá trình xây dựng pháp luật hoặc do 

thiếu thời gian, quá trình xây dựng pháp luật  l  kh g đầ  đủ. Tất cả 

những điều  đ   ả h hưởng nhất đị h đến chất lượng của các phiên 

thảo luận. 

Đây là một vấ  đề vướng mắ  ơ ản hiện nay. Tuy nhiên, cầ  đặc biệt quan 

tâm tới vấ  đề này trong bối cảnh Việt Nam gia nhập vào WTO bởi vì khi gia 

nhập WTO, sẽ cần tới một số lượng lớn các thông tin cần cung cấp. 

b) Xây dựng pháp luật khung 

Một vấ  đề khác nảy sinh ở Đức đ  l  việc xây dựng pháp luật khung. Điều 

này có nghĩa rằng quá trình xây dựng pháp luật này làm cho các vă  bản 

pháp luật không chi tiết v  đầ  đủ. Quá trình xây dựng pháp luật khung sẽ 

bắt đầu khi có nhu cầu  phát sinh cần phải xây dựng luật hay các quy phạm 

pháp luật. Tuy nhiên, nhữ g đối tượng tham gia vào quá trình soạn thảo luật 

lại không thể lườ g t ướ  được mọi hậu quả pháp lý mà dự thảo luật đ  g  
ra. Cách xây dựng pháp luật khung này có thể không cần thủ tục xây dựng 

pháp luật phức tạp. Các vă  bản hay dự thảo luật được xây dựng theo cách 

này có thể được sửa đổi dễ d g hơ  ột vă  bản hay dự thảo luật thông 

thường. Chẳng hạ  hư luật về các loại thuốc tiêm chứa đựng ít quy phạm 

do đ   thể được sửa đổi thường xuyên mà không phải động chạm tới 

chính bản thân luật đ . 

Mặt khác, các luật khung này cho thấ , v  dườ g hư điều  ũ g đ g 
với t ường hợp của Việt Na  theo hư t o g  i viết  đề cập, một vấn 

đề thường nả  si h đ  l  h  l  luật không suy nghĩ một cách thấu đ o về 

các quy phạm pháp luật hay các dự thảo luật. Điều này dẫ  đến sự bất ổn về 

mặt pháp luật mà có thể dẫn tới nhiều cách giải thích pháp luật khác nhau 

và hậu quả là dẫ  đến việc áp dụng pháp luật của ơ ua  h h ph p ũ g 
khác nhau. Ở quá trình xây dựng pháp luật khu g , dườ g hư kh g  
chỗ cho luật lợi thế sân nhà  ( home advantage law ) – phươ g thức xây 

dựng vă  bản pháp luật nhằ  th  đẩy phát triển kinh doanh (Trong các bài 

viết, tôi nhận thấy rằng ở các bộ của Việt Nam, hiện có khoảng 155 vă  bản 
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quy phạm pháp luật đa g t o g u  t h  dựng). Vi vậ , ũ g giố g hư 
ở Đức, tính thống nhất của pháp luật không chỉ là vấ  đề về h hướng dẫn 

thống nhất mà còn cả về thói quen hành chính nữa. 

Một khi các vă  bản luật khung trao thẩm quyề  ho  ơ ua  h h phủ 

th  ũ g l  l   tạo ra một khoảng trống về tự do pháp luật mà điều này 

không chỉ mở rộng về thẩm quyền quản lý mà còn có thể tạo ra việc lạm 

dụng quyền lự  v  tha  hũ g. Điều  ũ g ảy ra ở nhiều khu vực tại 

Châu Âu. Đức đ  đ h ất vị trí ở tốp đầu trong danh sách quốc tế. đối với 

Việt Nam, tôi thấy quốc gia này nằm ở vị trí 89 trong số 105 quốc gia. 

c) Tính minh bạch và phù hợp về mặt khoa học 

Một quá trình xây dựng pháp luật có hiệu quả có thể được hoàn thiện thông 

qua việc cung cấp dịch vụ mang tính khoa học cho các nghị sĩ (giố g hư ở 

Đức). Chẳng hạn, dịch vụ này bao gồm các kết quả nghiên cứu và cung cấp 

các kết quả này cho các nghị sĩ. Điều  đảm bảo tính minh bạch về thông 

ti . Theo hư th g ti   t i được biết, trung tâm thông tin hiện nay 

kh g đủ các tài liệu bởi vì trung tâm này chỉ chủ yếu tiến hành khảo sát về 

các vă  bản pháp luật hiệ  h h v  đa g t o g u  t h soạn thảo. Ở Nghị 
viện Đức, có Vă  ph g đ nh giá hậu quả kỹ 

thuật/Technikfolgenabschätzung. Các nghị sĩ có thể nêu ra các câu hỏi gửi 

tới vă  ph g  v  đề nghị vă  phòng cung cấp ý kiến chuyên môn về một 

chủ đề quan trọ g  sau đ  đượ  đưa a thảo luận với sự tham gia của các 

nghị sĩ v  được xuất bản. Các báo cáo của hu  gia đượ  đưa a theo u 
cầu của các bộ để ua đ   ộ có thể nắm bắt được kiến thức chuyên 

môn. Ở tầm Châu Âu, có hai uỷ a  thường trực (uỷ ban về các khu vực và 

uỷ ban về kinh doanh và các vấ  đề xã hội  đ  được thành lập để đưa a 
thông tin chuyên môn cho quá trình lập pháp thông qua việc sử dụng các 

chuyên gia và ý kiế  hu   ũ g hư việc tiến hành tổ chức hội thảo. 

Theo hư t i được biết, loại hình hoạt độ g  hưa  tại Việt Nam. Vấn 

đề cần quan tâm trong bối cảnh Việt Nam hiệ  a  l   ua  điểm khác 

với ua  điểm của bộ liệu  được quan tâm nhiều không bởi vì Điều này có 
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thể sẽ hạn chế ả h hưởng của một bộ tới dự thảo luật nếu hu  gia đ   
tiếp xúc với các bộ khác. 

d) Thẩm quyền 

Ở đ , vấ  đề về thẩm quyền giữa nghị viện và các bộ trong quá trình xây 

dựng pháp luật là quan trọng. Điều này có nghĩa rằng các vă  bản pháp luật 

sẽ chứa đựng nhữ g t đặ  t ư g o. Theo hư t i được biết, hiện nay có 

khoảng 14.000 vă  bản quy phạm pháp luật và trong số đ  chỉ có khoảng 

100 luật do Quốc hội a  h h th g ti  đến tháng 11/2005). Hiện nay, 

th g ti   đ   tha  đổi đ i h t. V  điều này một lần nữa lại ủng hộ 

ho ua  điểm của t i đượ  đề cập ở trên. 

Đồng thời, các bài viết ũ g ho thấy rằng, luật cần phức tạp và mang tính khái 

quát chung nếu có thể. Mặt kh ,  ua  điểm cho rằng các vă  bản pháp luật 

có thể được xây dựng với tố  độ ha h hơ  v  do đ   thể tạo ra sự chắc chắn 

về mặt pháp luật nếu  u  đi h định này ít phức tạp hơ  ở một chừng mực 

o đ . 

Khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành các pháp lệnh, sẽ nảy sinh vấ  đề là 

các vă  bản này chả đ g ấ  vai t  t o g đời sống thực tại. Con số 100 luật do 

Quốc hộị a  h h dườ g hư đ  hỉ ra ra những pháp lệnh này chính là luật. 

II. Học thuyết lập pháp và kỹ ă g lập pháp trong thực tế 

Cuốn số tay về việc soạn thảo các vă  bản pháp luật và hành chính và cách 

hướng dẫn soạn thảo bao gồ    ước xây dựng một vă  bản pháp 

luật, được bắt đầu bằng việc xem xét về sự cần thiết a  h h ho đến việc 

đưa a u ết định liệu vă  bản pháp luật đ  sẽ tiếp tụ  hư thế nào. Cuốn 

sổ ta  ũ g u g ấp ho gười sử dụng một cách nhìn khái quát ngắn gọn 

về các quy tắ  v  đề xuất ơ ản: 

. Đầu ra III 2.i) và ii) liên quan tới 1) xây dựng pháp luật và sửa đổi pháp 

luật nhằ  đảm bảo tính hợp pháp và thống nhất 

1.1. Đơ  giản hóa pháp luật và tránh ban hành quá nhiều luật 
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Trong nỗ lực nhằ  đơ  giản hóa pháp luật và tránh việc ban hành quá nhiều 

luật, chính phủ li  a g đ  đưa a hướng dẫn thông qua Cuốn về các câu 

hỏi thẩm tra (Blue Examination Question)1. Theo đ , đối với mỗi dự thảo 

luật, sẽ có những câu hỏi dưới đ  ần phải trả lời. Các câu hỏi này lại được 

chi ra làm các câu hỏi cụ thể, chi tiết: 

(1)  Liệu có cần thiết phải làm một điều g  đ  kh g; 

(2) C  phươ g  lựa chọn hiện có; 

(3) Liệu chính phủ liên bang có phải bắt tay vào; 

(4) Liệu có cần thiết phải xây dựng một luật mới; 

(5) Liệu bây giờ có phải là thời điể  để bắt đầu; 

(6) Phạm vi của vă  bản pháp luật có cần thiết; 

(7) Có thể giới hạn thời hạn có hiệu lực của vă  bản; 

(8) Liệu vă  bản pháp luật đ  điều chỉnh được các vấ  đề chung và dễ hiểu; 

(9) Liệu vă  bả  đ   t h thực tế; 

(10) Liệu có sự phù hợp vể tỷ lệ giữa chi phí và lợi ích. 

Các câu hỏi chi tiết (chia nhỏ các câu hỏi): 

(1.1) Nhằ  đạt được cái gì; 

(1.2) Các yêu cầu l  g ? đưa a hững lập luận gì; 

(1.3) Nhằm mụ  đ h so s h, thực trạng pháp luật hiện nay ra sao; 

(1.4) Có những khiếm khuyết gì; 

(1.5) Bối cả h đa g diễn ra, ví dụ như t o g hoạt động kinh doanh, khoa 

học, kỹ thuật và hành nghề luật, có liên qua gì tới vấ  đề hiệ  đa g gặp phải; 

(1.6) Số lượ g gười chịu sự t  độ g v   t ường hợp trên thực tế sẽ phải 

giải quyết ở mứ  độ nào; 

                                                             

1
 GMBl. 1990, 42 ff.; abgedruckt in BMI, Handbuch zur Vorbereitung von Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, Köln 1992, S. 11 ff. 
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(1.7) Điều gì xảy ra nếu không có gì phát sinh? Liệu các vấ  đề gặp phải, 

chẳng hạ  hư vấ  đề đ  ấu đi, kh g tha  đổi, đ  được giải quyết mà 

không cần có sự ả h hưởng của chính phủ hoặc sự tự điều chỉnh của xã hội? 

Hậu quả là gì; 

(2.1) Sau khi tiến hành phân tích vấ  đề, nguyên nhân gây ra vấ  đề đ  l  g ? 
Những nhân tố nào có thể bị ả h hưởng; 

(2.2) Cần có những công cụ phù hợp o để đạt được trọn vẹn mụ  ti u đề 

a ha  đạt được sự thoả hiệp có thể chấp nhậ  được? Chẳng hạ  hư  
biện pháp áp dụng và thi hành có hiệu quả  u  định pháp luật hiện 

hành, công tác quan hệ công chúng, các thỏa thuậ , đầu tư,  hươ g 
trình khuyế  kh h,  đề xuất và hỗ trợ cho nhữ g gười chịu sự t  động 

có khả ă g tự lực một cách hợp lý, việc tòa án làm rõ các vấ  đề; 

(2.3)… (2.4) Để tránh việc xây dựng các vă  bản mới thì cần có thủ tục gì; 

(3.1)…(6.1) Liệu dự thảo vă  bản pháp luật sẽ không chứa những câu hay sự 

mô tả dư thừa và mang tính lập t h t ước; 

(6.2) Liệu có thể hạn chế việc vă  bản pháp luật u  định quá sâu (chi tiết và 

vụn vặt) bằng việc sử dụng một mẫu chung (quy về các nhóm, có tính chất 

chung chung, các thuật ngữ pháp lý chung, các Điều khoản chung chung, cho 

phép có thẩm quyền riêng); 

(6.3) Liệu có thể để các vă  bản pháp luật u  định chi tiết, có thể sửa đổi 

được hoặc biế  h g th h  u  định hành chính; 

(6.4) Liệu có vă  bản pháp luật o đ  Điều chỉnh về lĩnh vự  , đặc biệt là 

luật, chẳng hạ  hư  vă  bản luật có ở cấp độ hiệu lự  ao được ban 

hành thông qua việc chuyể  h a  u  định pháp luật quốc tế; 

(6.5) Liệu đ   dựng các quy tắc kỹ thuật về cùng một lĩnh vực pháp luật; 

(6.6) Liệu có vă  bản hiện hành nào trùng với các vă  bản dự kiến sẽ được 

ban hành? Liệu các vă  bản này có thể bị huỷ bỏ không; 

(6.7)…(7.1) Liệu vă  bản pháp luật cầ  được xây dựng lại chỉ đ p ứng trong 

một khoảng thời gian nhất định có thể lườ g t ước; 
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(7.2) Liệu có chấp nhận việc xây dựng  u  định mang tính thử nghiệm  

trong một thời hạn nhất định; 

(8.1) Liệu vă  bản pháp luật  được công dân nắm bắt và chấp nhận; 

(8.2) Liệu có thể t h được các hạn chế hay nghĩa vụ phải tham gia hoặc 

chúng có thể được thay thế bằng các nghĩa vụ nhẹ hơ  kh g? Chẳng hạn, 

thực hiện nghĩa vụ đăng ký thay cho hình thức cấ  dưới hình thức cho 

phép, áp dụng chế tài hay phạt tiền; 

(8.3)…(8.4) Liệu nhữ g gười chịu sự t  động có khả ă g hiểu được các 

vă  bản pháp luật dưới g  độ lựa chọn từ, ngữ ph p độ dài và cấu trúc 

u , độ dài của từng u  định pháp luật, phân loại, tính lô gíc, trừu tượng; 

(9.1)…(9.3) Liệu vă  bản pháp luật có thể trực tiếp gắn liền với hoặc làm 

phát sinh nhu cầu cần có các vă  bản pháp luật kh  để có thể thi hành 

được pháp luật; 

(9.4) Liệu  u  định pháp luật hành chính và các điều cấm có thể được thi 

hành bằ g  phươ g tiện hiện có? Chẳng hạ  hư ật độ kiểm tra dầy 

đặ , ơ ua  thi h h; 

(9.5) Liệu một gười có thể thực hiện hành vi của mình mà không cần các 

u  đị h đặc biệt về thủ tục và về bảo hộ pháp luật? Tại sao  u  định 

hu g hu g l  kh g đầ  đủ; 

(9.6) …(9.7) Cơ ua  thi h h ha  ơ ua  g u ền nào chịu trách nhiệm 

thi hành;  

(9.8)…(10.1) Nhữ g gười chịu sự t  động hoặ   đối tượ g đượ  hướng 

tới phải chịu mức hi ph  đế  đ u; 

(10.2) Liệu nhữ g gười chịu sự t  động hoặ   đối tượ g đượ  hướng 

tới, đặc biệt là các công ty quy mô vừa và nhỏ, có thể chịu các khoản chi phí 

bổ sung; 

(10.4) Đã tiến hành các cuộc nghiên cứu về chi phí-lợi ích? Tại sao lại hưa? 
Kết quả là gì; 
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Mỗi bộ t ưởng phải đảm bảo đơ  vị của mình rằ g, đối với các câu hỏi về 

thẩ  định, các dự án lập quy hay lập pháp phải được thẩ  định một cách 

tổng thể ũ g hư đối với từ g u  định thông qua việc sử dụng các câu hỏi 

chung và các câu hỏi chi tiết về sự cần thiết, tính hiệu quả và khả ă g hiểu 

được. Bộ Tư ph p li  a g ũ g tiến hành thẩm tra các dự thảo vă  bản 

pháp luật bằng việc sử dụng các câu hỏi chung và câu hỏi chi tiết trong phạm 

vi kiểm tra tính thống nhất của vă  bản pháp luật 

Các câu hỏi chung và câu hỏi chi tiết được nêu ra ở t  ũ g hứa đựng, về 

nguyên tắc, các câu hỏi điển hình về việ  đ h gi  hậu quả pháp luật (PALC)2 

1.2. Thẩm tra về tính phù hợp với Hiến pháp và pháp luật quốc tế, một 

thành tố quan trọng công tác lập pháp 

Thủ tục về quá trình lập pháp ở Đức đ  được mô tả ngắn gọn ở phầ  đầu 

của nội dung 3) Nội luật hóa các quy phạm quốc tế3. Khi vă  bản pháp luật 

mới được giới thiệu, việc thẩm tra về tính hợp hiến và tính phù hợp với 

pháp luật quốc tế của các vă  bả   đ ng một vai t  đặc biệt. Như đ  
nêu ở t , điểm kiểm soát cuối cùng của công tác thẩm tra sẽ do nhân viên 

của tổng thố g li  a g đảm nhậ  t ước khi tổng thống ký và ban hành. 

Tuy nhiên, vấ  đề đầu tiên cần quan tâm trong quá trình thẩm tra tính hợp 

hiến và phù hợp với pháp luật quốc tế của các vă  bản pháp luật đ  h h l  
bộ chịu trách nhiệm soạn thảo và Bộ nội vụ Liên bang và Bộ Tư ph p li  
bang.4 

Điều 25, Mục 2, GOBReg trao cho hai bộ này một vị trí cao trong bộ máy 

chính quyền liên bang. Các bộ này có thể có quyền phủ quyết dự thảo vă  

bản pháp luật do không phù hợp với pháp luật hiệ  h h. để tránh tình 

trạng này, Điều , A s , GGO II u  định chi tiết: 

                                                             

2
 Vgl. dazu ausführlich Böhret/Konzendorf, Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung (GFA), Baden- Baden 2001. 

3
 Siehe dazu meine Ausarbeitung zur Transformation, Abschnitt A 1: Ablauf der deutschen 

4
 Siehe dazu im einzelnen BMI, a.a.O., S. 47 ff. 
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"Sự hợp tác chặt chẽ thông qua việc sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của 

chuyên gia từ các bộ hữu quan là điều kiện tiên quyết cho một quyết định 

cân bằng. Điều này đảm bảo tính thống nhất t ong  ước do chính phủ 

liên bang thực hiện v  nên được thực hiện sớm . 

Theo u  định tại Điều 80, Mục II, GGOII, bộ t ưởng của bộ chịu trách nhiệm 

soạn thảo có tránh nhiệm liên lạc và phối hợp đầ  đủ và kịp thời với các bộ 

nêu trên. Thủ tục thẩ  định về tính hợp hiến và phù hợp với pháp luật quốc 

tế được thực hiện theo một trong hệ thống sau:5 

A/ Kiểm tra theo Luật Hiến pháp 

(1) Thẩm quyền lập pháp liên bang 

(2) Thẩm quyền hành pháp 

(3) Thẩm quyền tài chính 

(4) Yêu cầu có sự thông qua 

(5) Thừa nhận về việc giao quyền lập pháp 

(6) Các quyề  ơ ản 

(7) Các câu hỏi khác về pháp luật hiến pháp 

Dưới đ  là ví dụ về  ước thẩ  đị h đượ  đề cập ở trên:6 

(1.1) Các câu hỏi về giao và hạn chế thẩm quyền của liên bang và các bang; 

(1.2) Có lẽ chỉ có luật khung là cho phép có khoảng trố g để ơ ấu pháp lý ở 

các cấp thấp hơ  d  ho đ    u  định hoàn chỉnh liên quan tới vấ  đề 

đ ; 

(1.3) Sự tồn tại mang tính lịch sử, bất thành vă  của  ơ ua  u ền lực 

của  chính phủ liên bang, ví dụ trong các mối liên hệ cụ thể; 

                                                             

5
 Vgl. a.a.O., S. 49 f. 

6 Vgl. a.a.O., S. 50 ff. 
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(2.1) Câu hỏi về trách nhiệm của  ơ ua  g u ền trong quá trình thi 

hành luật; 

(2.2) Quản lý gián tiếp bởi các thực thể, việ , ơ sở chịu trách nhiệm; 

(2.3) C  u  định pháp luật đặc biệt, ví dụ hư về lự  lượ g vũ trang, giao 

thông đường sắt, đường biể  v  đường hàng không, xa lộ, đường cao tốc liên 

bang; 

(3.1) Phân chia thẩm quyền giữa các cấp (liên bang, bang, cộ g đồng) liên 

quan tới chi phí thi hành pháp luật. Các nguyên tắ  ơ ả : hi ph  tươ g 
ứng với nhiệm vụ. Do đ , đưa a Điều cấm về tài chính hỗn hợp; 

(3.2) C  u  đị h đặc biệt, ví dụ về gi p đỡ tài chính, hỗ trợ tài chính công, 

chi phí về lự  lượ g lao động; 

(4)…(5.1) X  đị h đ g thẩm quyền thông qua các vă  bản pháp luật hay 

quy chế (các quy chế riêng, ví dụ quy chế với cộ g đồ g, t ườ g đại học, 

cộ g đồ g t  gi o,  ơ sở về pháp luật công); 

(5.2) Nội dung chỉ trong phạm vi khuôn khổ được uỷ quyền; 

(5.3) Việc uỷ quyền trong thời hạn thực tế; 

(6.1) Kh g được can thiệp vào các quyền dân sự; 

(6.2) Sự cần thiết, tính phù hợp của các hành vi can thiệp được pháp luật cho 

phép; 

(6.3) Dù cho phép có sự can thiệp thì một phần quyền dân sự có liên quan 

vẫn phải được tôn trọng; 

(6.4) Cấm xây dựng luật chỉ Điều chỉnh  t ường hợp đơ  lẻ và có phạm vi 

hạn chế; 

(7.1) T h  g v  ki  định của một u  đi h ph p luật là nguyên tắc của 

h  ước pháp quyền; 

(7.2) Tuân thủ nguyên tắc về tính tỷ lệ; 

(7.3) Xem xét tới tính ổ  định pháp luật và việc bảo vệ lòng tin, và khả ă g 

 u  định trung gian phù hợp. 

B/ Pháp luật quốc tế và mối quan hệ quốc tế 
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1. Kiểm về u g đột với các thoả thuậ  v  u  định pháp luật quốc tế trong 

quá tình soạn thảo vă  bản pháp luật t o g ước 

2. Kiểm tra các dự thảo luật  được xây dự g dưới hình thức chuyển hóa 

 u  định quốc tế dưới g  độ tính phù hợp với hiế  ph p t o g ước 

3. Các biện pháp khác về đ h gi  hậu quả pháp luật7 

3.1. Phươ g thức kiểm tra và thẩm định 

Dự thảo luật và vă  bản pháp luật được thẩ  định thông qua việc áp dụng 

kiến thức của các chuyên gia và kinh nghiệm của gười sử dụng trong và 

ngoài phạ  vi  ơ ua  h h h h hoặ  dưới các biện pháp thẩ  định 

phù hợp, ví dụ hư kiểm tra qua thực tế. Kinh nghiệ   được từ các 

phươ g thức kiểm tra và thẩ  định tại Đức, ví dụ t o g t ường hợp xây 

dựng một luật về tiền trợ cấp, có thể được coi là mang tính tích cực.8 

Cũ g  thể đ h gi  tốt hơ  về t  động và khả ă g thực hiện trong thực 

tế của các vă  bản dự kiế  được xây. Công tác này sẽ cho ta thấ  được liệu 

 u  định mới có làm tă g lên số vụ khởi kiện tại tòa án không. Cần phải 

tránh làm phát sinh các vụ  đưa a t ước tòa. 

Có thể làm giảm các khoản chi phí và thời gian thực hiện các biện pháp thẩm 

định thông qua hình thức chỉ tập trung thẩ  định những điểm quan trọng 

cần quan tâm trong vă  bản pháp luật ngắn hạn. 

3.2. Thành lập các nhóm công tác 

Việ  đưa hữ g gười sử dụng pháp luật tham gia vào quá trình xây dựng pháp 

luật có thể được thực hiệ  dưới hình thức thành lập các nhóm công tác bao 

gồ  đại diện của các giới liên quan, chẳng hạ  hư hu  gia từ ơ ua  h h 
pháp. 

                                                             

7
 Zur prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung im einzelnen siehe Böhret/Konzendorf, a.a.O., S. 6 ff. 

8
 Vgl. BMI, a.a.O., S. 16 und 68 ff. 
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Sau khi các dự thảo hay một phần dự thảo vă  bản pháp luật được gửi tới 

các chuyên gia trong những lĩnh vực cụ thể, chẳng hạ   t ườ g đại học, 

các vă  phòng hành chính cao cấp hoặ  đại diện phù hợp của gười sử dụng 

pháp luật, theo thủ tục lấy ý kiến chuyên gia, tất các nhữ g đối tượng này sẽ 

tiến hành thẩ  định và thảo luận về dự thảo đ  ở cấp chuyên gia. 

Ở Đức, ũng áp dụng cả hình thức mời các chuyên gia có kinh nghiệm tham gia 

vào quá trình thẩ  định.9 Mứ  độ và cách thức tham gia của chuyên gia vào quá 

trình thẩ  đị h được Điều chỉnh phù hợp với từng dự thảo vă  bản pháp luật. 

Sự phối hợp 

C  t  động tích cực c  được là nhờ sự giao thao giữa các lĩnh vực ở nội 

dung 1 và 3. Các nhà lập ph p t o g ước có thể đưa  u  định pháp luật 

quốc tế vào trong pháp luật t o g ước và nhiều khi còn giữ nguyên các quy 

định này. 

Ở đ  ũ g ần mối quan hệ đặc biệt giữa các quốc gia thành viên. Thậm chí, 

có thể sử dụ g đến một hay một số phươ g thức hỗ trợ đượ  đề cập tại nội 

dung 3 - biện pháp hỗ trợ cho việc chuyể  h a  u  định một cách dễ 

dàng, hay nói một cách kh  đ  h h l  sự hài hòa hóa các u  định ước 

ngoài, sử dụng các mẫu tiêu chuẩ … 

Mặt khác, hiệ  đa g  u hướng nội luật h a u  định trong các thoả thuận 

quốc tế bởi vì với tư h l  ột quốc gia thành viên, quố  gia đ  phải có 

nghĩa vụ ngay từ đầu chuyể  h a  u  định của thỏa thuận quốc tế vào 

trong ua  điểm lập pháp và lập hiến. 

Việ  e  t đến các điều kiện pháp lý bắt buộ  t o g ước có thể hỗ trợ 

cho hệ thố g  u  định quốc tế và cho tất các các chủ thể khác tham gia 

v o đ  ởi vì hoạt động này sẽ làm cho việ  điểu chỉnh pháp luật trở nên 

nhanh chóng, ổ  định, không gặp phải vấ  đề. 
                                                             

9
 Vgl. BMI, a.a.O., S. 17 
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CHỦ ĐỀ 2 

Bảo đảm tính thống nhất v  tí h đồng bộ trong soạn thảo và ban hành vă  

bản pháp luật của địa phươ g 

A. Cấu t ú  h  ước Đức 

Nh  hu g, ước Đức được tổ chức theo hình thứ  h  ước liên bang, chỉ 
duy nhất vào thời kỳ xã hội chủ nghĩa quố  gia dưới đế chế của Hitler, 

gu  lý h  ướ  li  a g khi đ  ho  to  ị xóa bỏ. M  h h h  ước 

li  a g được miêu tả bao gồm một số quố  gia độc lập liên kết lại với 

nhau theo nguyên tắ  h  ướ  li  a g li  a g  ũ g hư  uốc gia 

th h vi  a g  đều a g đặ  điểm của một h  ước. Mỗi a g đều có 

những quyền lự  h  ước của riêng mình và quyền lự  đ  được liên bang 

công nhận, mặc dù các quyền này bị hạn chế theo loại lĩnh vực nhất định. 

Mứ  độ của việc hạn chế về phạm vi quyền lực - tức là trọng tâm chính trị 
đượ  đặt vào việ  ph  đị h h  ước liên bang hay bang có thẩm quyền gì 

- phụ thuộc vào việc hình thành hiến pháp. Xuất phát từ kinh nghiệm lịch sử 

và áp lực của các thế lực liên minh, nhữ g gười sáng lập ước Cộng hòa 

Liên bang Đức đ  ố gắng tìm cách giải quyết theo phươ g thức dung hòa 

giữa mô hình quyền lự  h  ước tập t u g t o g ta  h  vua hư thời nhà 

ước Đức quân chủ ă  1871 và mô hình quyền lự  h  ướ  t u g ươ g 
tập quyề  hư thời Cộng hòa Weimar. 

Vì lẽ đ , theo ti h thần của luật hiến pháp, các bang của ước Đức luôn 

đượ  oi l   a g độc lập, và từ h h  để gọi các bang này - hư đ  
được sử dụng trong Hiến pháp, là "nh  nước" (Land) của Cộng hòa Liên 

bang. Ngoài 3 bang là các thành phố Berlin, Hamburg và Bremen, còn có 13 

bang khác. Tất cả  a g đều có hiến pháp riêng - có luật lệ phù hợp và các 

a g được quyền cân nhắc và ban hành các luật lệ của h ũ g hư uyết 

định mô hình cấu t  h  ước của a g. đồng thời, quyền lự  h  ước 

ũ g được chia sẻ giữa toàn liên bang và từng bang riêng lẻ theo nhiệm vụ 

và chức ă g. đối với lĩnh vực nhiệm vụ cụ thể được phân công, liên bang 
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hoặc mỗi bang riêng lẻ được trao quyền lự  h  ước hoặc thẩm quyền tối 

cao và không chia sẻ. 

T o g t ường hợp một nhiệm vụ hoặc một lĩnh vực trách nhiệ  đ  được 

phân công rõ cho toàn liên bang, có nghĩa là sự đồng bộ của hệ thống pháp 

luật đượ  đảm bảo. Tuy nhiên, sẽ có một hệ quả khác nếu hư ột lĩnh vực 

trách nhiệm lại đượ  giao ho  a g. T o g t ường hợp đ , sự không 

thống nhất t o g  u  định sẽ dẫ  đến sự cạnh tranh giữa hệ thống pháp 

luật của các bang, và điều này là cần thiết và hiển nhiên. 

Một hệ thống pháp luật thống nhất chỉ tồn tại khi  a g đều bị giới hạn 

bởi các nguyên tắ  ơ ản của Hiế  ph p ước Đức, bất chấp các nguyên tắc 

ơ ản của hiến pháp của từng bang riêng lẻ. 

B. Hệ thống pháp luật 

Điều 28 Hiế  ph p u  đị h  u  định trong hiến pháp của các bang phải 

tuân thủ các nguyên tắc của một h  ước pháp quyền cộng hòa, dân chủ và 

xã hội hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp. Ở mỗi bang, mỗi quận và 

mỗi , gười dân phải đượ  đại diện bởi một ơ ua  được bầu cử phổ 

thông. Hình thức bầu cử là trực tiếp, tự do, h đẳng và bỏ phiếu kín. Trong 

các cuộc bầu cử ở quận và ở xã, nhữ g gười có quyền công dân ở bất cứ 

bang nào trong cộ g đồ g h u Âu đều có quyền tham gia bầu cử v  được 

bầu cử theo luật của cộ g đồ g h u Âu. đối với cấp xã, hội đồng xã có thể là 

một ơ ua  d  ử. 

Chính quyề   được bảo đảm quyền quyết định mọi vấ  đề của địa phươ g 
theo trách nhiệm của h đ  được giới hạ  theo u  định của pháp luật. 

Trong phạm vi chức ă g u  định, các liên hiệp chính quyề   được quyền 

tự trị theo u  định của pháp luật. Việc bảo đảm quyền tự trị của chính 

quyề   được mở rộng tới vấ  đề về tự chủ tài chính, bao gồm quyền của 

chính quyề  địa phươ g đối với nguồn thuế thu dựa theo khả ă g kinh tế 

và quyền ban hành các mức thuế suất đối với các lĩnh vực chịu thuế. 
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Chính quyền liên bang có trách nhiệm bảo đảm rằ g  u  định hiến pháp 

của các bang tuân thủ các nguyên tắ  ơ ả  u  định tại Điều 28 Hiến pháp 

Liên bang. Điều   được gọi là nguyên tắc thống nhất bảo đảm tiêu chí 

t u g h a t o g ơ ấu chính trị của h  ước cộng hòa, dân chủ và xã hội 

và hoạt động trong khuôn khổ hiế  ph p theo tư tưởng của luật Hiến pháp 

(Grundgesetz). Nguyên tắ   được bảo đảm thông qua mối tươ g uan 

giữa các nguyên tắ  hướng dẫn của các bang (BVerfGE 24, 367 (390); 27, 44, 

(56); 90, 60 (84ff). 

Một yếu tố quan trọ g đối với t h đồng bộ của hệ thống pháp luật là thứ 

bậc hiệu lực của quy phạm pháp luật. Xuất phát từ thực tế là có cả hai hệ 

thống pháp luật độc lập cùng tồn tại, đ  l  luật của liên bang và luật của 

bang - vì vậy, pháp luật u  định rõ rằ g t o g t ường hợp cả luật của liên 

bang và luật của a g  u  định khác về một vấ  đề, thì luật của liên bang 

có giá trị ưu ti , luật của bang trở nên không có hiệu lực. 

Nguyên tắ  t  đ  dẫ  đến yêu cầu có sự ph  đị h đ g đắn về nhiệm vụ 

cho từ g a g ũ g hư sự phân công phù hợp về thẩm quyền và trách 

nhiệm giữa chính quyền liên bang và từng bang. Sự ph  hia  được quy 

định trong luật hiến pháp. 

C. Tí h đồng bộ của hệ thống pháp luật 

Như t  đ  t h , t h đồng bộ của hệ thống pháp luật về ơ ả  được 

đặt a đối với tất cả các bên ràng buộc bởi luật v  u  định. Sự sai lệch có 

thể bị phán quyết bởi tòa án, và cao nhất là Tòa Hiến pháp Liên bang. Tuy 

nhiên, mỗi công d  đều có quyền khởi kiệ  đối với những quyết định gây 

bất lợi cho mình của  ơ ua  h h h h t ước tòa hành chính. Nguyên 

tắ   được áp dụ g đối với sự can thiệp của cả h s t ũ g hư  lệnh 

cấm xây dựng hoặ  u  định các loại e  t  đượ  ph p lưu h h t o g giao 
thông. Các chỉ thị về việc soạn thảo các quy phạ  được áp dụ g đối với cả 

cấp bang và cấp liên bang. Vì vậy, không thể  u  định mới được thêm vào 

cho các bang hoặc cấp thấp hơ  t o g ộ g đồng và cấp xã. 
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Tu  hi , đ   hiều cuộc tranh luận ở Đức v  đặc biệt là vào những ă  

t ướ  đ  khi  ước Đức tă g ường hội nhập, đ p ứng các khuôn khổ 

của cộ g đồng châu Âu và sự phát triển của toàn cầu hóa. Những cuộc tranh 

luận phần lớn tập trung vào những vấ  đề hư: để tă g ường hiệu quả 

hoạt động, liệu có cần phải nhanh chóng hạn chế mô hình liên bang hay 

không? Bên cạ h đ , t h t ạ g ua  li u ũ g ha h h g phải xoá bỏ để 

thu h t  h  đầu tư t o g ước và quốc tế. Cả hai hướ g t  đều có tác 

động trực tiếp đến hệ thống pháp luật v  t h đồng bộ của nó bởi việc xoá 

bỏ tình trạng quan liêu dẫ  đến việc có khoảng 25% các dự thảo quy phạm 

đa g được thảo luận sẽ bị bác bỏ. Trọng tâm của các tranh luận về chế độ 

li  a g ũ g hướng vào việc giả  hi ph  v  đơ  giản hóa các thủ tục 

thông qua luật. 

Tuy nhiên, về ơ ản, cần phải nhấn mạnh rằng hệ thống chính quyền Liên bang 

Đức v  đặc biệt là tổ chức của các bang và cấp địa phươ g đ  kế thừa Hiến 

hương Ch u Âu về Quyền tự trị địa phương  của Hội đồng Châu Âu ă  1985. 

Có một số ước bảo lưu vấ  đề này, ví dụ hư Ph p gầ  đ  hỉ chấp nhận một 

số các nguyên tắc của Hiế  hươ g, hứ không phải tất cả (3 trong 46). 

Hiể  hi  l  u hướng tập quyề  hư ở Pháp tạo ra nhiều khả ă g hơ  
cho sự đồng bộ của hệ thống pháp luật bởi vì sự đa dạ g thường dẫ  đến xu 

hướng xé lẻ  hệ thống pháp luật. đ  h h l  gu  nhân của những chỉ 
trích ở Đức bởi vì ở Đức, các bang có thể u  định khác nhau về một vấ  đề 

và a  h h  u  định này trong phạm vi quyền ă g của riêng mình. Tuy 

hi , đa dạ g ũ g đồng nghĩa với cạnh tranh, ví dụ, đối với  h  đầu tư 
Đức ũ g hư h  đầu tư ước ngoài, họ sẽ  ơ hội được lựa chọn nhiều 

hơ  lời chào mời của các bang và khu vực, chẳng hạ  hư so s h ức thuế 

suất thuế thu nhập mà các khu vự  u  định. 

Về vấ  đề này, luôn có nhiều tranh luận xảy ra về  h h h  ước liên 

bang với mục tiêu hạn chế ở mức cao nhất quyền lực thông qua việc kiểm 

soát nhiều tầng với sự tham gia tích cực của các bên liên quan, và điều này 

ũ g hỉ đơ  thuầ  hư l   h h ần có của nền kinh tế thị t ường xã hội. 
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Vì vậy, kinh nghiệm của ước Đức hơ  ột thế kỷ qua cầ  được chuyển hoá 

vào việc tổ chứ  h  ước và áp dụng một cách lâu dài. 

D. Cải cách của chế độ liên bang ở Đức 

Theo u  định của luật hiến pháp và trong thực tiễn áp dụng, hệ thống nhà 

ướ  li  a g đ  t ải qua một số giai đoạn phát triển. 

(1) Trong 20 ă  đầu ti ,  h h h  ướ  được cấu t  theo hướng 

t u g ươ g tập quyền (thẩm quyền giao cho chính quyền liên bang, nhất thể 

chính quyền liên bang). 

(2) Trong những ă  70, công cụ nhiệm vụ công xã  được thiết lập (chính 

quyền liên bang liên hiệp). 

(3) Ngày nay, nội dung chủ yếu được coi là sự phát triển của chế độ liên bang là: 

(3.1) Nỗ lực phân cấp quyền lực và tháo gỡ những khó khă , vướng mắc, nỗ 

lự  đổi mới và cạnh tranh (tái chế độ liên bang) và 

(3.2) Nghiên cứu sự gia tă g của các vấ  đề phức tạp, đặc biệt là sự gia tă g 

nhanh của u hướng quốc tế hoá. 

Hệ thố g h  ướ  li  a g hư  h h ở Cộng hoà Liên bang Đức thay 

đổi liên tụ , do đ , hững sự biến chuyển về  h h ũ g thường thấy ở 

Đức. Th g thường, sự biến chuyển về  h h h  ướ  được nhập cùng 

với sự tha  đổi của các chính quyền theo một hướng nhất định hoặc theo 

một chiều hướng mới. Sự tha  đổi lớn gầ  đ  hất diễn ra vào ă  2006 

khi ước Đức tiến hành công cuộc cải cách liên bang với mụ  đ h l  ph  
đị h  hơ  t h hiệm, hoạt động minh bạch và hiệu quả hơ . Như g kết 

quả cho thấy rằng do cấu trúc phức hợp của  h h h  ước liên bang, 

những kết quả đạt được là rất hạn chế. động lực của công cuộc cải cách chế 

độ liên bang xuất phát từ mối quan hệ giữa nhà ước liên bang và các bang: 

nhà ước liên bang sử dụng quyền lực của mình một cách quá cụ thể và chi 

tiết, thậm chí ngay cả trong nhữ g t ường hợp chỉ cầ  a  h h u  định 

khung hoặc chỉ cần chủ độ g hơ  t o g hoạt động. để đối lại u hướng 

t u g ươ g tập quyền, các quyền trong lĩnh vực lập pháp của các các bang 

được nâng lên. Tỉ lệ các luật yêu cầu đồng thuận tă g l  đ g kể, trong 
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thực tế, thượng việ  u des at  đ  thực hiện chức ă g của một ơ ua  
có quyền phủ quyết. Điều  đ  l  tă g vai trò quan trọng của uỷ ban hoà 

giải, hư g lại không làm tă g tính rõ ràng trong các thủ tục của Quốc hội. 

Trong hàng loạt các lý do của cuộc cải cách chế độ li  a g, gười ta thấy 

rằng quyền ă g quá lớn của các bang trong việc chấp thuận các chính sách 

của li  a g đ  li  tục gây nên những chậm trễ hoặc tránh né các luật 

quan trọng hoặc thậm chí dẫn tới sự bất nhất trong các cam kết  t o g đ  
ít thấy trách nhiệm chính trị. Những bất cập hư vậy sẽ không thể bị đẩy lùi 

chỉ bằng việc xem xét sự u g đột về mặt lợi ích, hay thông qua những quy 

định pháp luật có vẻ rõ ràng và chi tiết. 

C  u  định hiến pháp và các thủ tục hành chính là cửa vào  quan trọng 

có sức ả h hưởng ngày càng gia tă g của các bang. Mặc dù ngay cả khi các 

bang phải thi  hành luật của li  a g, th  ho đến nay, chính quyền liên 

bang không thể quyết định việc thành lập các vă  phòng công và các thủ tục 

hành chính mà không có sự đồng thuận của Thượng viện (Bundesrat). Chẳng 

hạ ,  u  định về lệ phí hành chính hoặc các điều kiện giao nhận là 

những vấ  đề buộc phải có sự đồng thuận của Thượng việ . T o g tươ g lai, 
chính quyền liên bang có thể thực hiện các công việc này mà không cần có 

chấp thuận của các bang. Mặt khác, các bang lại được trao quyền ban hành 

 u  định khác với u  định của chính quyền liên bang, ngoại trừ một số 

t ường hợp – đ  l   t ường hợp chính quyền liên bang, với sự đồng 

thuận của thượng viện có thể u  định thủ tục hành chính và không cho 

ph p  a g đượ  u  định khác. Nhữ g gười chỉ trích cho rằng việ  đưa 
thêm lựa chọn mới này cho các bang có thể sẽ dẫn tới luật liên bang không 

hoàn chỉnh, và thậm chí có thể dẫn tình trạ g hư hu ền bóng qua lại giữa 

chính quyền liên bang và các bang. 

Cuộc cải h kh g đe  lại kết quả số lượng các luật yêu cầu cần có sự 

đồng thuận giảm, mà nó còn mở rộng quyề  được tham gia vào quy trình 

làm luật của Thượng viện (Bundesrat). Điều  đặc biệt  đối với những 

luật li  ua  đến các chi phí lớ  đối với  a g. T o g tươ g lai, phải có 

sự đồng ý của thượng việ  Bu des at  đối với các luật u  định các nghĩa 
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vụ li  ua  đến chi tiêu tài chính hoặc các khoả  đ g g p   a g 
phải thực hiện. 

Li  ua  đến việc phân bổ quyền hạn, nguyên tắ  ơ ản áp dụng là các 

bang có quyền ban hành luật nếu hư luật hiế  ph p kh g u  định quyền 

lập pháp trong lĩnh vự  đ  thuộc về chính quyền liên bang. Hệ thống luật 

khu g đ  ị xoá bỏ - hệ thống luật  đ  từ g hướng tới điều chỉnh mối 

quan hệ pháp lý giữa các công chức và nguyên tắc chung của  t ườ g đại 

học. Mục đ h ph  ổ quyền hạn ở đ  l  sự phân công rõ ràng về trách 

nhiệm. Hệ thống luật khu g đ  dẫn tới sự lộn xộn về tiêu chuẩn trong các 

giải pháp mà các nhà làm luật đưa a v  đ  li  tiếp bị Toà hiến pháp liên 

bang chỉnh sửa. Hơ  ữa, tình trạ g ũ g  hứng tỏ một điều là việc 

chuyển hoá từ luật châu Âu sang luật Đức chỉ mang lại hiệu quả rất thấp bởi 

vì ở cấp a g đ   hệ thống luật pháp về rất nhiều lĩnh vự  đa g tồn tại. 

Sự phù hợp với các luật hiến pháp của châu Âu là mục tiêu tiếp theo của 

cuộc cải cách. Sắp tới, các luật của Đức sẽ được giới thiệu ra cộ g đồng châu 

Âu bởi một đại diệ  do thượng viện (Bundesrat) chỉ định. Vấ  đề  được 

thực hiệ  khi  u  định mới về giáo dụ  t ường học, vă  hoá hoặc các 

vấ  đề truyề  th g được giao thuộc thẩm quyề  u  định của các bang. 

Ngo i a, ũ g ần phải đợi xem liệu nhữ g u  đị h   l  tha  đổi 

ua  điểm bầu cử (bầu cử không minh bạch) ở Brussels, chẳng hạ  hư vị trí 

trong Ủy ban Châu Âu - một ua  điểm bầu cử luôn bị chỉ trích. 

Hệ thống pháp luật mang tính cạnh tranh sẽ đượ  du  t  v  kh g tha  đổi. 

Nguyên tắ  ơ ản sẽ được tiếp tục là: các bang sẽ được quyền thông qua 

các luật khi chính quyền liên bang không can thiệp. đổi lại, chính quyền liên 

bang có quyền lập ph p v  ho đến nay Điều này là thích hợp nhằm cân 

bằng các Điều kiện sống ở cộng hoà hoặ  để bảo vệ t h đồng nhất của luật 

pháp hay các hoạt động vì lợi ích của liên bang thông qua việc ban hành quy 

định của chính quyề  li  a g. điểm mới ở đ  ũ g đồng thời là vấ  đề đ  
được tranh cãi rất nhiều trong các cuộc tranh luận về chế độ liên bang: khi 

nào thì cần một đạo luật thống nhất do chính quyền liên bang ban hành? 

Vấ  đề này hiệ  a  được giới hạn trong các lĩnh vực cụ thể hư l  luật dân 
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sự, luật hình sự, quyề  hư g d  đối với gười ướ  go i. đối với một 

số lĩnh vự  được chỉ rõ khác, sẽ có các lựa chọ  ho  a g được quyền 

u  đị h kh  u  định của chính quyền liên bang. Ví dụ, t o g t ường hợp 

chính quyền liên bang sử dụng quyền lập pháp của mình, các bang có thể 

u  định khác về việc họ  đại học. Luật của chính quyền liên bang trong các 

lĩnh vực này sẽ có hiệu lự  t o g  th g đầu sau khi ban hành, trừ t ường 

hợp được quy định khác với sự chấp thuận của thượng viện (Bundesrat). 

Vấ  đề này thiếu sự rõ ràng và rất có thể sẽ bị Toà hiến pháp liên bang bãi 

bỏ vào thời gian tới đ . 

Cuộc cải cách là nỗ lực tìm kiếm một nguyên tắc mới về trách nhiệm trong 

h  ướ  li  a g. Tu  hi , điểm mấu chốt nhất lại hưa đượ  t  a: đ  
là cuộc cải h  hưa hướng tới các vấ  đề về thiết lập tài chính hay 

nhữ g u  định mới cho nền cộng hoà. 

Đ. Kết quả 

T ước hết, nhân tố quyết đị h ơ ản của một hệ thống pháp luật đượ  định 

h h l  h   h h ướ  được cấu t  hư thế o, t u g ươ g tập quyền 

hư ở ước Pháp hay phức tạp hơ  hư  h h h  ước liên bang. Mô 

hình liên bang hiển nhiên là sẽ phù hợp hơ  hơ  ếu đi đối với mô hình tự 

trị địa phương . M  h h  đ  được phát triể  h đ  kh g l u ở các 

khu vự  v  đ  được thảo luận trên toàn cầu hư l  ột  h h ơ ản. 

Điều ă  bản ở đ  kh g phải là việc thiếu tính hiệu quả, mà là quyền tự 

tạo lập Điều kiện sống của công dân theo u  định của pháp luật. Theo hình 

ảnh của chính châu Âu, đ  l  quá trình e  t t h đặc thù về t h độ 

phát triể  ũ g hư ph  ho  vă  hoá của từ g địa phươ g v  khu vực. 

Các nghiên cứu cho thấy rằng, ngay cả nhữ g  h h h  ước tỏ ra không 

hiệu quả ũ g  thể khá hiệu quả nếu nó phù hợp với nền vă  hoá. Tất cả 

đều phụ thuộc vào tiêu chuẩ  được sử dụ g để đ h gi  t h hiệu quả. Vì 

vậy, ngay cả khi có quyết định rõ ràng về việc lựa chọn một mẫu hình nhà 

ướ  kh  hư g  h h ũ  thể vẫn hiệu quả  đối với công dân và xã 

hội. 
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CHỦ ĐỀ 3 

Đảm bảo tính thống nhất trong xây dựng pháp luật thông qua việc rà soát, 

hệ thố g hóa v  ph p điển hóa  u  định pháp luật 

A. Qu  định pháp luật rải rác và việ  u  định quá mức 

Lợi thế của hệ thống pháp luật Đức đối với giới doanh nghiệp hiệ  đa g hoạt 

động chủ yếu chính là tính ổ  định của . X t dưới g  độ các cấp của nhà 

ước, tính ổ  đị h   được nhờ truyền thố g l u đời của một quốc gia 

lập hiến và quốc gia hành chính cùng với  u  định pháp luật tố tụng. Các 

u  định pháp luật tố tụng này không cần hàm chứa nhữ g t đặ  t ư g ủa 

Anh - Mỹ, Điều có thể gây ra những hậu quả không thể t h to  v  lường 

t ướ  được. 

Tại Đức, yếu điểm của hệ thống luật thự  định chính là hệ thống áp dụng 

pháp luật và xây dựng pháp luật bị phân mả h, đặc biệt có một số lượng lớn 

các vă  bản pháp luật cần phải có sự phê chuẩn. Số lượng vă  bả   đ  
giả  đi đ g kể nhờ cuộc cải cách liên bang. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một vấn 

đề đ  l   a g tại Đức lại phải chịu quá nhiều trách nhiệm. Điều này có 

thể dẫ  đến sự phân tách pháp luật ngày càng lớn. Chẳng hạ , dưới g  độ 

kinh doanh quốc tế thì rất lấy làm khó hiểu với vấ  đề về thuế xuyên biên 

giới. để giải đ p được vấ  đề này, cần có sự tham gia của sáu ơ ua  thuế 

khác nhau. Ở khía cạnh này, việc tập trung hóa và thống nhất quyền lực lại là 

một lợi thế. 

Một vấ  đề khác nảy sinh từ việ  u  định quá mứ  đối với nhiều lĩnh vực 

kinh doanh là do bắt nguồn từ các Điều kiệ  được hình thành tại Brussels, 

đ  h h l  Cộ g đồng Châu Âu. Chủ ý tốt trong việ  kh g u  định kiểm 

t a định kỳ về tính phù hợp của  u  định pháp luật v  đưa a g  hết 

hiệu lực của vă  bản pháp luật đ  kh g a g lại nhiều kết quả. Thay vào 

đ , ả Đức lẫn các uỷ ban mới ở Ch u u đ  được thành lập để bắt tay vào 

hoạt động. 

B. Việc mở rộng: cấp Châu Âu 
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Ở Đức, h g t i dườ g hư ũ g vấp phải vấ  đề k p đ  l  ả Đức và Cộng 

đồ g Ch u Âu đều hướng tới mục tiêu phát triể  đồng thời hệ thống pháp 

luật và ki h doa h. Do đ  l  ột vấ  đề phức tạp và dễ làm nảy sinh các 

vấ  đề khác, tôi chỉ đề cập một cách ngắn gọn: 

(1) Một mặt, h h  u  định của Cộ g đồ g Ch u Âu đ  khiến cho Đức 

lâm vào tình trạ g đưa a  u  định quá mức. Việc xây dựng pháp luật 

của Cộ g đồng Châu Âu cấp diễn ra rất nhanh với số lượng lớn các quy 

phạ  được hình thành. Tuy nhiên, các quy phạm này lại khó có thể áp dụng 

trong thực tế. Các chuyên gia pháp lý phải giành nhiều thời gia  để nắm bắt 

chồng uy định   v  thường xuyên bị quá tải khi họ phải để mắt tới 

nhữ g điểm giao thoa với các lĩnh vực pháp luật khác. 

(2) Đã có bài họ  ươ g u t o g việc xây dựng mô hình công ty cổ phần 

Châu Âu, điều mà phải mất tới 30 ă  g để đạt được. Hiện nay, chẳng 

hạn ở Đức, bạn có thể lựa chọn hình thứ  g t  TNHH, đ  là hình thức 

công ty của Anh. Điều này dẫ  đến cuộc cạnh tranh giữa hệ thống pháp luật 

và hệ thống kinh doanh, ơi mô hình công ty này có thể đ  hiến thắng và 

điều này cho thấy sự hài hòa hóa pháp luật một cách hiệu quả. 

Cuộc cạnh tranh giữa hệ thống pháp luật và hệ thống kinh doanh hiệ  đa g 
diễn ra trên quy mô toàn cầu và giữa các quốc gia với nhau. Các nguyên tắc 

về hoàn thiện hệ thống pháp luật có thể được chuyển giao trên nguyên tắc. 

Về ơ ả , đ  h h l  sự thống nhất hệ thống pháp luật và tính ổ  định 

pháp luật, tính minh bạch và giảm thiểu chi phí giao dịch. 

X t dưới g  độ 16 bang ở Đức (ở cấp độ thấp hơ   ậc so với cấp độ liên 

bang), mỗi bang tự biến mình thành một Châu Âu thu nhỏ để có thể theo 

kịp sự phát triển pháp luật và kinh doanh của Châu Âu. 

C. Nhậ  định về pháp luật hồi tố Retrospective Law Observations 

Dưới đ ,  nhận định  này sẽ đượ  e  t theo ua  điể  đ h gi  
pháp luật hồi tố. Thực tế mà nói, việc nhậ  định về hoạt động kinh doanh và 

lập pháp ở cấp độ Ch u Âu đ g vai t  ua  t ọng trọng việc ban hành các 

vă  bản pháp luật bởi vì các vă  bản pháp luật dự kiến xây dựng của Châu 
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Âu có thể chứa đựng các quy phạm ở cấp độ chung hoặc ở cấp độ nhà 

ước.Chẳng hạn, cái gọi là sách trắng  hoặc các khuyến nghị chỉ a định 

hướ g  EC đa g hướng tới để gây ả h hướng tới quá trình lập pháp trong 

tươ g lai. 

Việc thẩ  định các vă  bản pháp luật đ  đượ  th g ua được hiểu là việc 

đ h gi  hồi tố hậu quả pháp luật (RALC/rGFA)10. Hầu hư  ti u huẩn 

thẩ  đị h đ  đề cập sẽ được sử dụ g t ước khi quá trình xây dựng pháp 

luật. 

Việ  đ h gi  hồi tố các hậu quả pháp luật có thể được sử dụ g để: 

- Thẩ  định tính hợp pháp và hợp hiến của một vă  bản pháp luật; 

- Ghi nhận việ  đạt được mụ  ti u t ướ  đ  ủa một vă  bản pháp luật t ước 

đ ; 

- X  định hậu quả phụ v   t  động khác của một vă  bản pháp luật; 

- Ghi nhận nhu cầu sửa đổi và mứ  độ sửa đổi đối với một vă  bản pháp luật 

cụ thể; 

Các câu hỏi điển hình về việ  đ h gi  hồi tố hậu quả pháp luật: 

- Đ  đạt được các mục tiêu lập ph p t  ơ sở  u  định có hiệu lực hiện 

hành; 

- Có nhữ g t  động phụ? và mứ  độ của t  động phụ có lớn không; 

- Gánh nặng và giải ph p đưa a ở mứ  độ nào; 

- Liệu vă  bản pháp luật đ  a g t h thực thế và có thể áp dụ g được hoặc 

có thể thi h h được không; 

- Liệu có cần phải sửa đổi hay bãi bỏ không. 

RALC 

- Chỉ ra sự thành công của  u  định hiện hành; 

                                                             

10 Để biết thêm chi tiết, xem Böhret/Konzendorf, trang 255 ff 
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- L   điểm xuất phát trong việc hoàn thiệ   u  định hiện hành; 

- Đưa a lý do ầ  được sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ. 

RALC có thể sử dụ g hư l  g ụ để đ h gi : 

- So sánh mục tiêu/thực tế; 

- So s h t ước/sau; 

- Ph  t h giai đoạ  t ước và sau khi ban hành pháp luật thông qua việc sử 

dụng bảng biểu sau khi vă  bản pháp luật có hiệu lực pháp luật; 

- Nghiên cứu các tình huống và tiến hành so sánh pháp luật về  u  định 

pháp luật và hậu quả pháp luật tại  ước có khả ă g so sánh; 

Ở ước cuối cùng của việ  đ h gi  hồi tố hậu quả pháp luật, sẽ đươ  a 
một tài liệu bao gồm bả  đ h gi  v   khu ến nghị ũ g hư kết luận về 

mặt chính trị phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc giữ nguyên các 

vă  bản pháp luật. 

D. Chồng tréo v  u g đột… 

Đối với từng vă  bản pháp luật, d  đ  l  vă  bản pháp pháp luật t o g ước 

hay các thỏa thuận quốc tế được nội luật hóa nếu thấy cần thiết, việc thẩm 

định tính hợp hiến của vă  bả  đ  l  ần phải có. Thậ  h  đối với các vă  

bản không phải là vă  bản quy phạm pháp luật ũ g phải được kiểm tra về 

tính hợp hiến trừ khi các vă  bả   đ  được thẩ  định. 

Dù cho không có yêu cầu kiểm tra về tính hợp hiến thì các vă  bản pháp luật 

d  đa g l  dự thảo hay vă  bản có hiệu lực pháp luật phải được Điều chỉnh 

cho phù hợp với các thỏa thuận quốc tế. để mô tả  hơ  vấ  đề này, cho 

phép tôi trích các câu hỏi ở mục 6.2 và 6.4 trong Cuốn về các câu hỏi thẩm 

đị h đ  được nêu ở trên. 

Ở đ , h g ta ần giải quyết về chiều sâu của  u  định pháp luật và 

tránh trùng lặp  u  định 

Ở nội dung tiếp theo dưới đ  - nội luật hóa các quy phạm quốc tế - tôi sẽ 

trình bày rõ về việ  kh g được mở rộng quá mức thẩm quyền riêng của ơ 
quan các quố  gia th h vi . T o g t ường hợp các quốc gia này có chủ 
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t ươ g ở rộng thẩm quyền riêng của mình, họ sẽ tìm cách ngĂn cản việc 

xây dự g  u  đị h ưu ti  ha  sẽ gây khó khă  cho hoạt động này. 

Ngược lại, tình thế tươ g tự ũ g sẽ xảy ra nếu xây dự g  u  định quá 

cụ thể, chitiết. Điều này sẽ làm nả  si h a  u g đột giữa  u  định 

pháp luật t o g ướ  v   u  định quốc tế. 

Vấ  đề u  định trùng lặp không chỉ là vấ  đề t o g ướ . đối với việc thực 

hiệ   u  định quốc tế, gười ta có thể nói rằ g đ  l  việc xây dựng 

pháp luật mang tính lặp lại , Điều có thể làm nảy sinh các vấ  đề cả ở trong 

ước lẫn quốc tế. 

Nhữ g t ường hợp nêu trên có thể ả h hướng tới giá trị pháp lý của quyết 

định hay phán quyết của t a  v   ơ ua  g u ề  t o g ước. 

Đ. Các biện pháp hoàn thiệ  u  định về lập pháp và hành pháp 

C  đề xuất dưới đ  dựa trên thủ tục lập pháp, việc thẩ  định các vă  bản 

quy phạm pháp luật được nêu ở trên và việc nội luật h a  u  định quốc 

tế. C  đề xuất  được tập hợp nhằm phục vụ cho việc phát triển và sửa 

đổi  u  định về lập pháp và hành pháp:11 

C  đề xuất về công tác lập ph p t o g tươ g lai đ  ho thấ  được kết quả 

của việc sử dụng các biện pháp lập ph p…D  được chứng mình là thành 

công và cầ  được tă g ườ g hơ  ữa, các biện pháp này vẫ  hưa được 

triển khai hoặ  đa g được lập kế hoạch tại các bộ, ngành hữu quan ở Việt 

Nam. Luật Ban hành vă  bản quy phạm pháp luật đ  u  đị h đầ  đủ về các 

biện pháp này. Vấ  đề ở đ  l  liệu   được áp dụng vào trong thực tế 

hay không. 

1. Các biện pháp nâng cao công tác chuẩn bị và kiểm soát các vă  bản pháp 

luật hiện hành 

                                                             

11 Siehe dazu weiterführend auch BMI, a.a.O., S. 15 ff 
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1.1. Tă g cường bồi dưỡng 

Luật Ban hành vă  bản quy phạm pháp luật và các vă  bản pháp luật khác 

đều chỉ ra tầm quan trọng của việc bồi dưỡng và nâng cao chất lượng của 

các chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật. Ở đ , kh a ạnh này 

một lần nữa cầ  được nhấn mạnh. 

Về nội dung này, mỗi bộ nên quan tâm tới việc nâng cao công tác xây dựng, 

thẩ  định hoặc chuyển hóa các vă  bản pháp luật một cách phù hợp. Hoạt 

động này  bao gồm việc tập hợp các quyết đị h v  đề xuất về soạn thảo luật 

thành một cuốn cẩm nang. Cuốn cẩm nang này có thể được bổ sung hoặc 

sửa đổi thường xuyên. Hoạt độ g  ũ g ao gồm cả quá trình Điều chỉnh 

lâu dài cho phù hợp với thủ tục của từng quốc gia. Vấ  đề cuối g ũ g 
cầ  đượ  ua t  đ  h h l  hi ph  ho g t  . 

1.2. Tă g cường thẩ  định vă  bản pháp luật 

Từng bộ nên có chuẩn bị cần thiết sớm nhất có thể về mặt tổ chứ  để tiến 

hành thẩ  định các dự thảo luật, pháp lệnh hay vă  bản pháp luật khác và 

phải tiếp tục duy trì trong suốt quá trình xây dựng pháp luật, chẳng hạ  hư 
bằng việ  đưa a phiếu câu hỏi. Thậ  h  t o g t ường hợp các vă  bản luật 

được kiểm tra thậm chí ngay sau khi ban hành, Điều  được làm rất 

thường xuyên tại Đức và EC thì cần phải có các biện pháp cần thiết để đảm 

bảo hoạt động kiể  t a được diễn ra liên tụ , thường xuyên. Với tinh thần 

này, ngoài các biện pháp hành chính, cầ  hu  động các nhà khoa họ  đưa a 
các ý kiến chuyên môn của mình (Thậm chí những biệ  ph p  ũ g được 

sử dụ g thườ g u  đối với các phán quyết của Toà án Hiến pháp Liên 

bang ở Đức để thẩ  định tính cần thiết và hiệu lực của phán quyết tòa án). 

1.3. Nâng cao sự tham gia của gười sử dụng các vă  bản pháp luật mới 

- Giới thiệu/phát triển các biện pháp kiểm tra và thẩ  định 

Nếu các dự thảo vă  bản quy phạm pháp luật được tă g ường kiểm tra về 

khả ă g áp dụ g t ước khi thông qua, thì hoạt độ g  ũ g  được 

tiến hành kể cả khi các vă  bản quy phạm pháp luật đ  đượ  th g ua. để 

l  được Điều  đ i hỏi phải có sự áp dụng kiến thức chuyên môn hoặc 
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thông qua kinh nghiệm của nhữ g gười trong cuộc và ngoài cuộc của ơ 
quan quản lý hoặc bằng các biện pháp thẩ  định phù hợp hư l   t  
hơi ki h doa h usi ess ga es  ha   uộc kiểm tra qua thực tế… 

- Nâng cao việc xây dựng các nhóm công tác 

Việc áp dụng kiến thức của gười sử dụng pháp luật có thể được thực hiện 

thông qua hình thức nâng cao việc xây dựng các nhóm công tác. 

2. Nâng cao việc kiểm soát về tính hiệu quả và thành công của hệ thống các 

vă  bản quy phạm pháp luật hiện có hiệu lực 

Các vă  bản pháp luật hiệ  h h i hu g đều phải được theo dõi xem các 

vă  bản này có cầ  được mở rộ g ha  kh g t  ơ sở các nhu cầu phát 

sinh mới, liệu có cần bổ su g  u  định mới hay bãi bỏ  u  định 

không còn cần thiết nữa. Do việc sửa đổi hay huỷ bỏ các vă  bản pháp luật 

ũ g l  ột biện pháp lập pháp nên công tác này về nguyên tắ  ũ g ần 

được thẩ  đị h theo  ước giố g hư việc thẩ  định dự thảo vă  bản 

pháp luật mới. Ở khía cạnh này, chúng ta có thể tham khảo thên các thông 

ti  đượ  đề cập ở trên. 

Đối với các vă  bản pháp luật hiện hành, việc thu thập kinh nghiệm thực tế 

áp dụng các vă  bản pháp luật là một điểm nữa cầ  đượ  lưu ý. Người ta 

không nên ngoảnh mặt với những kinh nghiệ   h đ  thu được. Do 

đ , tốt nhất l  ta  hu  động sự tham gia của nhữ g gười làm công tác 

soạn thảo, áp dụng và thi hành pháp luật và thảo luận về những Điều mà họ 

đưa a t o g g t   dựng pháp luật. 

3. Tă g ường áp dụng các biện pháp làm nhẹ bớt gánh nặng của công tác 

xây dựng pháp luật 

Tính hiệu quả cao trong công tác chuyể  h a  u  định của các thỏa 

thuận quốc tế có thể đạt được bằng việc tă g ường áp dụng các biện pháp 

được nêu ở trên. Các biệ  ph p  ũ g  thể được áp dụng trong việc 

ban hành các vă  bản pháp luật t o g ước. Thật sự  i, d  đ  kh g 
phải là biện pháp gì mới trong công tác xây dựng pháp luật những các hình 
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thức và vă  bản pháp luật mà tốt và phù hợp thì nó sẽ tươ g th h với hệ 

thống pháp luật t o g ước. 

Chân thành mà nói, việ  oi gươ g l  ột hình thức đ g đắn nhất đ g 
được ca ngợi. Bộ luật dân sự của Đức, đượ  oi l  đặc biệt tốt t dưới khía 

cạnh học thuyết ph p lý, đ  được sử dụng ít nhiều nhằ  đ p ứng các yêu 

cầu t o g ước và phù hợp với pháp luật t o g ước của nhiều quốc gia 

khác. Ở Hy Lạp, hình thức chuyể  h a  u  định của bộ luật dân sự này 

đượ  oi hư l  sự thanh toán lại khoản vay chất xám  mà họ đ  hi ho 
Châu Âu trong thời kỳ cổ đại, khoảng 2000 ă  t ướ  đ . 

CHỦ ĐỀ 4 

Tính thống nhất của pháp luật quốc tế 

A. Luật của Cộ g đồng Châu Âu 

1. Áp dụng trực tiếp  u  định của EC - pháp luật siêu quốc gia 

Theo u  định tại Điều 189, Khoả  , EGV,  u  định của EC sẽ được áp 

dụ g hu g. C  u  đị h  được áp dụng toàn bộ và trực tiếp tại mỗi 

quố  gia th h vi . đ  l   u  định mang tính trừu tượng chung và hầu 

hư ph  hợp với  pháp luật t o g ướ . C  u  định của EC không cần phải 

có bất kỳ hình thức chuyể  h a o v  được áp dụng trực tiếp tại các quốc 

gia thành viên sau khi có hiệu lự . Sau đ , phải làm sao cho công dân, các ơ 
quan công và tòa án của các quố  gia th h vi  lưu ý tới  u  định này. 

2. Đưa  hỉ thị của EC vào pháp luật t o g ước của Đức 

Theo u  định tại Điều 189, Khoản 3, EGV, các chỉ thị của EC, tuy khác với 

 u  định của EC, có thể áp dụng trực tiếp đối với các quốc gia thành 

viên. Theo khái niệ  ơ ản, các chỉ thị không trực tiếp làm phát sinh quyền 

hoặc nghĩa vụ đối với công dân của các quốc gia thành viên. Các chỉ thị này 

đơ  giản chịu u  định các nghĩa vụ của chính các quốc gia thành viên phải 

làm cho mụ  đ h ủa các chị thỉ này có hiệu lực. 
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Nhìn chung, các quốc gia thành viên phải đưa  hỉ thị nào vào trong pháp 

luật quốc gia trong một thời hạn nhất định. Ở đ ,  uốc gia thành viên 

có thể tự do lựa chọn hình thứ  v  phươ g thứ  để làm cho mụ  đ h ủa 

các chỉ thị này phù hợp với hệthống pháp luật hiệ  đa g  hiệu lực. Tuy 

nhiên, việc chuyển hóa này phải đảm bảo được chất lượng và ở một cấp độ 

giố g hư  đạo luật t o g ướ , ua đ  được áp dụ g để tiêu chuẩn hóa 

lĩnh vực pháp luật mà các chỉ thị của EC hướng tới. 

B. Chuyển hóa các thoả thuận quốc tế về luật của các quốc gia vào trong 

pháp luật t o g ước 

Không có một tổ chức siêu quốc gia nào lại có thể làm cho pháp luật có hiệu 

lực áp dụng trên toàn thế giới. Do đ , ph p luật quốc tế được hình thành 

chủ yếu, ngoài pháp luật thông lệ, từ pháp luật theo thỏa thuận. Mối quan 

hệ giữa các quố  gia th h vi  được Điều chỉnh bởi các thoả thuận quốc tế. 

Các thoả thuận quốc tế chỉ có hiệu lự  đối với các quốc gia có liên quan. 

Th g thường, các thỏa thuận quốc tế đượ  gười đứ g đầu h  ước với 

tư h l  đại diện của h  ước ký kết (ở Đức, xem Điều 59, khoản 1, điểm 

2 trong Luật Hiến pháp). Theo thủ tục phê chuẩn của Nghị viện, thoả thuận 

quốc tế được trình ra Nghị việ  để được chấp thuậ  hư l   u  định 

hiến pháp của quốc gia (Điều 59, khoản 2, Luật Hiến pháp). 

Việc chấp thuận hay phê chuẩn của Nghị việ  đối với thỏa thuận quốc tế 

đồng thời ũ g ao gồm cả việc chuyể  h a, đ  l  ội luật hóa thỏa thuận 

quốc tế. 

Việc áp dụng trực tiếp  u  định pháp luật quốc tế và cấp độ hiệu lực của 

 u  định pháp luật quốc tế so với các quy phạm pháp luật t o g ước 

ũ g phụ thuộc vào quố  gia đ . Ở Ph p, gười ta áp dụng thuyết nhất 

nguyên luậ  ha  hư ở Đức, gười ta lại sử dụng thuyết nghị nguyên luận. 

1. Thuyết nhất nguyên luận 

Theo thuyết nhất nguyên luận về mối quan hệ giữa pháp luật t o g ước và 

pháp luật quốc tế, pháp luật quốc tế và hệ thống pháp luật t o g ước cấu 
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thành một hệ pháp luật thống nhất. Lý do lý giải cho học thuyết này chính là 

bản thân các quốc gia lại dựa trên các quy phạm pháp luật quốc tế. Pháp 

luật quốc tế trao thẩm quyền cho các quốc gia. 

Pháp luật quốc tế ao hơ  ph p luật t o g ước. Pháp luật quốc tế u  định 

rằng pháp luật quố  được áp dụng trong phạm vi khuôn khổ pháp luật quốc 

gia và có hiệu lự  th g ua t a  ha   ơ ua   thẩm quyền. Theo 

thuyết nhất nguyên luận, pháp luật quốc tế có cấp độ hiệu lự  ao hơ  ph p 
luật t o g ướ . Do đ , ph p luật t o g ước mà trái với pháp luật quốc tế 

sẽ bị vô hiệu và huỷ bỏ. 

2. Thuyết nghị nguyên luận 

Chủ nghĩa nhị nguyên luận cho rằng pháp luật quốc tế đứng ngay cạnh, 

hư g kh g được cao hơ , ph p luật quốc gia. Các quốc gia có thẩm quyền 

pháp luật i g v  đặc thù của mình mà thẩm quyền này lại không xuất phát 

từ pháp luật quốc tế ha  kh g được pháp luật quốc tế trao cho. 

Theo học thuyết nhị nguyên luận, pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế là 

hai hệ thống pháp luật độc lập với nhau xuất phát từ các nguồn pháp luật 

khác nhau. Pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế lại hướng tới các chủ thể 

pháp luật khác nhau. 

Nguồn pháp luật quốc tế là các thoả thuận quốc tế, pháp luật thông lệ quốc 

tế và các nguyên tắc pháp luật chung của pháp luật quốc tế. Nguồn pháp 

luật quốc gia lại là hiến pháp, luật và các vă  bả  dưới luật. 

Pháp luật quốc tế điều chỉnh mối quan hệ pháp lý giữa các chủ thể của pháp 

luật quốc tế, đặc biệt là giữa h  ước với các tổ chức quốc tế. Pháp luật 

quốc gia điều chỉnh mối quan hệ giữa h  ước với cá nhân (giữa pháp nhân 

và thể nhân) và giữa cá nhân với nhau. 

Thuyết nghị nguyên luận cho phép pháp luật quốc tế có hiệu lực trong phạm 

vi pháp luật t o g ước và điều chỉnh các tổ chứ  t o g ướ  hư l  việc 

xây dựng pháp luật, t a  v   ơ ua  g  hừng nào pháp luật quốc 

tế được pháp luật quốc gia thừa nhận (quá trình chuyển hóa) hoặc cho phép 
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pháp luật quốc tế có hiệu lực nếu  đạo luật t o g ướ  ho ph p ơ ua  
tro g ước áp dụng pháp luật quốc tế (lệnh thi hành). 

T o g  hai t ường hợp trên, pháp luật quốc tế có thể có vị trí trong hệ 

thống pháp luật t o g ước nếu  được pháp luật t o g ước thừa nhận. 

Hệ thống nhị nguyên luậ   kh g  đị h được tiêu chuẩn pháp luật 

quốc tế điều chỉnh vị trí của pháp luật quốc tế trong phạm vi hệ thống pháp 

luật quố  gia. Dườ g hư vị trí của pháp luật quốc tế trong hệ thống pháp 

luật quốc gia lại do chính hiến pháp và luật t o g ướ  u  định. 

Theo học thuyết nghị nguyên luậ  được áp dụng ở Đức, cần thiết phải tiến 

hành chuyể  h a  u  định pháp luật quốc tế vào trong pháp luật quốc 

gia. Do cần thiết phải có sự chuyể  h a  dườ g hư  sự tha  đổi trong 

việc áp dụ g  u  định pháp luật. Ở đ , tu  ph p luật quốc tế không có 

mấ  li  ua  hư g điều này vẫn buộc phải tiến hành xây dựng pháp luật 

t o g ước sao cho phù hợp với pháp luật quốc tế. 

3. Tập quán pháp lý theo thuyết nhất nguyên luận và nghị nguyên luận 

Trong cuộc sống, cả hai học thuyết  đều có sự tiếp xúc với nhau. Ở các 

quốc gia chủ t ường theo hệ nhất nguyên luậ  hư Ph p, Bỉ, Lúc-xăm-bua..., 

các thoả thuận pháp luật quốc tế, cho dù học thuyết nhất nguyên luận lại rất 

khắt khe trong vấ  đề này, sẽ có hiệu lực sau khi có sự công nhận của pháp 

luật trong ước và sau khi các thỏa thuậ   được thông báo trên công 

báo. 

Ở các quố  gia theo t ường phái nhị nguyên luậ  hư Đức, có thể nhận thấy 

rõ là pháp luật quốc tế, đặc biệt là pháp luật siêu quốc gia của EC, đa g điều 

chỉnh các vấ  đề t o g ước ở nhiều lĩnh vự  kh  hau v  đ i khi  hỗ 

dành cho pháp luật t o g ước. 

Điều này nhiều lúc dẫ  đến trình trạng các cá nhân lại l  đối tượng mà pháp 

luật quốc tế hướng tới. Tuy nhiên, việc áp dụng trực tiếp hư vậy lại phải đối 

mặt với vấ  đề về chủ quyền quốc gia trong khi pháp luật quốc tế có thể vẫn 

hưa đ i hỏi mấy về quyền ă g của mình trong phạm vi pháp luật quốc gia. 
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Về Luật Cộ g đồng Châu Âu và mối quan hệ của Luật này với pháp luật trong 

ước của các quốc gia thành viên, không học thuyết áp dụng pháp luật quốc 

tế o l  đượ  ưu ti  t o g t ường hợp . T  ơ sở t  động khác nhau 

của  u  định EC và các chỉ thị của EC sẽ có những giải pháp riêng cho vấn 

đề này. 

C. Thông lệ chuyển hóa – Cách thức xây dựng pháp luật 

1. Nguyên tắc "hiệu lực áp dụng" (effet utile) trong quá trình xây dựng pháp luật 

Tòa án Pháp luật Châu Âu12 đ   dựng nguyên tắc "hiệu lực áp dụng" được 

áp dụng trong việc việc chuyển hóa các thỏa thuận quốc tế và pháp luật 

quốc tế để đảm bảo sự an toàn pháp lý theo cách phù hợp nhất cho những 

ả h hưởng trên thực tế của các quy phạm quốc tế. Do vậ , theo u  định về 

chuyển hóa các chỉ thị của EC, việc chuyển hóa này phải đảm bảo được chất 

lượng và ở một cấp độ giố g hư  đạo luật t o g ướ , ua đ  được áp 

dụ g để tiêu chuẩn hóa lĩnh vực mà việc chuyể  h a hướng tới. 

Nếu một thoả thuận quốc tế có phạm vi bao trùm một lĩnh vực pháp luật đ  
có luật, việc chuyể  h a kh g được làm giảm bớt cấp độ hiệu lực của vă  

bản luật đ  theo gu  tắc "effet utile". Việc chuyển hóa phải được thực 

hiện theo cách phù hợp với vă  bản pháp luật đ  đ g theo hủ ý của bên 

ký kết thoả thuận quốc tế. 

Bên cạ h đ ,  uốc gia phải xây dự g tươ g đối tốt g t  đ h gi  về 

việc làm thế o để chuyển hóa thành pháp luật t o g ước. Trên thực tế, 

các thoả thuận quốc tế ũ g  thể chứa đự g  u  định chi tiết mà ý 

nghĩa của  u  định này chỉ có thể đạt được thông qua việc chuyển hóa 

về mặt ngôn từ vào trong pháp luật t o g ướ . Do đ , kh g phải lúc nào 

                                                             

12 Vgl. EuGHE 1976, 498 (517) – Royer. 
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ũ g  thể tách bạch giữa mục tiêu của thỏa thuận quốc tế với  phươ g 
thức chuyển hóa.13 

2. Các điều khoả  hưa kí  kẽ 

Trong quá trình chuyển hóa, có thể sẽ nhận thấy các Điều khoả  hưa k  kẽ 

tồn tại trong các vă  bản và thoả thuận quốc tế. Các Điều khoả  hưa k  kẽ 

cho phép các quốc gia thành viên có thể áp dụng ngay ở t o g ước, Điều 

này khiến cho hầu hết các u  định trở nên chặt chẽ hơ . Ở cấp Châu Âu, 

Điều 5 của Quy chế về sử dụng vào hai mụ  đ h Dual-Use-Regulatio – DUV) 

là một ví dụ về Điều khoả  hưa k  kẽ. 

Quy chế EC số 3381/94 của Hội đồng Châu Âu về u  định hàng hóa liên 

quan tới việc kiểm soát xuất khẩu hàng hóa sử dụng vào hai mụ  đ h kh  
nhau (mụ  đ h d  sự và quân sự) vẫn còn ở mức kém xa mức yêu cầu 

kiểm soát cao của Đức. Các quốc gia thành viên khác không muốn áp dụng 

Quy chế này. Đức vẫn bám vào các điều khoả  hưa k  kẽ này. 

3. Xây dựng pháp luật theo nguyên tắ   u  định ngoại lệ 

3.1. Quy định cấ  dưới hình thức điều khoản cho phép 

Các thoả thuận quốc tế chứa đựng Điều cấm hoặc lệnh cấ  dưới hình thức 

các Điều khoản cho phép nghiêm cấm các bên ký kết kh g được thực hiện 

bất kỳ hành vi trừ khi h h vi đ  được cho phép thực hiệ . C  u  định 

pháp luật t o g ướ  kh g được vi phạ   u  định cấm nói chung này. 

Ở khía cạnh quốc gia mà nói, thủ tục cho phép, có thể là cho phép chung, có 

thể đượ  u  định. Tuy nhiên, phải lưu ý kh g được hoán chuyển việc cấm 

nói chung thành việc có thể cho phép. 

3.2. Nguyên tắc tự do và cho phép can thiệp 

                                                             

13 Vgl. so auch EuGHE 1977, 2203 (2212) – Enka. 
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Đối lập với nguyên tắc cấ  dưới hình thức các điều khoả  ho ph p được 

đề cập ởtrên, hầu hết các thoả thuậ  đều mà cho phép các bên ký kết được 

tự do h h động lại  u  định hạn chế sự tự do  dưới dạng những 

ngoại lệ. Một ví dụ về loại hình thoả thuận này: 

Việc tự do đượ  h h động nêu trên phải đượ  đảm bảo tốt nhất có thể bởi 

pháp luật t o g ước. Mặt kh , ũ g phải đưa a  g ụ pháp lý nhằm 

can thiệp một cách linh hoạt và kịp thời đối nhữ g tha  đổi không ngừng và 

nhanh chóng, chẳng hạ  hư  vấ  đề chính trị hay kinh doanh. 

Lấy ví dụ về Luật Ngoại thươ g ủa Đức (AWG), hình thứ  điền hình trong 

việc xây dự g  u  định ngoại lệ. 

D. Luật Ngoại thươ g AWG/FTL  ột ví dụ cho nguyên tắ  u  định ngoại 

lệ 

Luật ngoại thươ g hứa đự g  u  định cho phép liên quan tới, ở cấp 

quốc gia, các hoạt động tự do hóa và những hạn chế, Điều ũ g được quy 

định trong pháp luật Ch u Âu. C  u  định về tự do h a ũ g hư  u  
định hạn chế này Điều chỉnh các hành vi thanh toán, tài chính, dịch vụ, 

thươ g ại tự do nói chung và các hành vi thươ g ại khác trong lĩnh vực 

ngoại thươ g. Hơ  ữa, Luật  ũ g điều chỉnh bất kỳ hoạt động kinh 

doanh về vàng và các tài sả  ướ  go i. C  u  định của Luật  đ  động 

chạm với   h  sau khi   u  định khác bổ sung thêm. 

Hoạt động ngoại thươ g u ở trên về nguyên tắc là không bị vướng vào 

nhữ g u  định hạn chế của bang và của quố  gia theo u  định tại Điều 1 

của AWG. Nguyên tắc này lại bị hàng loạt các hành vi kinh doanh và các 

doanh nghiệp phá vỡ. Trong Điều 1, khoản 1 của AWG hoạt động ngoại 

thương về nguyên tắc là tự do  chứa đựng rất ít từ, Điều t i gược hẳn với 

khoảng gần 4000 từ trong Luật . Hơ  ột nửa từ trong Luật này lại quy 

định những hạn chế về tự do và đặt ra các nghĩa vụ. Khoảng 1800 từ tập 

t u g u  định về chế tài. 
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Tham khảo 

XÂY DỰNG PHÁP LUẬT Ở PHÁP 

Sau khi trình bày về quá trình xây dựng pháp luật ở Đức, chúng ta cần tiến 

hành việc nghiên cứu so sánh về quá trình lập pháp ở Pháp. Tuy Pháp có 

cùng nguồn gốc các học giả pháp lý giố g hư Đức hư g u  t h  dựng 

phápluật ở Pháp chứa đựng một số nguyên tắc khác biệt. Dù cho có nguồn 

gốc từ các giải pháp ở Ph p, hư g vẫn có sự khác nhau giữa hình thức phân 

quyền chính trị ở Đức với hình thức tập trung quyền lực tại Pháp. 

Chúng ta nên nhớ rằng Pháp không phải là một quốc gia có một số đơ  vị tự 

trị hư l  ở Đức, một ước có cấu t  h  ướ  li  a g. Ph p được chia 

thành các vùng khác nhau với một số chức ă g hành chính nhất định tách 

ra khỏi chức ă g lập pháp, chức ă g thuộc về h  ướ  t u g ươ g.14 

1. Các quy định lập pháp theo Hiến pháp Pháp 

Hiến pháp ă  1958 của Cộ g h a Ph p đ  u  định thẩm quyền ở trung 

ươ g ủa  ơ ua  h  ướ  theo đ g vai t   Nghị viện và Chính 

phủ được giao. Chính loại hình chế độ tổng thống của Ph p đ  ph  hia 
quyền lực giữa Nghị viện và Chính phủ t  ơ sở ba nhánh quyền lực cổ 

điể  đ  l  lập ph p, h h ph p v  tư ph p.15 

Nghị viện bao gồ   th h vi  được bầu, các thành viên của Thượng viện 

v  đại diện của các khu hành chính.16 

                                                             

14
 để nắ   hơ , e : Gehle t, A d eas, De  S hutz de  G u df eiheite  i  F a k ei h du h die 

Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit geltender Gesetze, Diss. Munich 1996; trang 31 ff.; Grote, Rainer, 

Das Regierungssystem der V. französischen Republik, Baden-Baden 1995; Hübner/Constantinesco, 

Einführung in das französische Recht, 3rd ed., München 1994; Sonnenberger/Autexier, Einführung in das 

französische Recht, ấn phẩm xuất bản lần thứ 3., Heidelberg 2000. 

15
 Xem Gehlert, các bài viết đ  trích dẫn, trang 40; Hübner/Constantinesco, các bài viết đ  t h dẫn, trang 

38 ff. 

16 Xem Gehlert, các bài viết đ  t h dẫn, trang 31. 
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Các vấ  đề thuộc thẩm quyề  t u g ươ g hỉ đượ  u  định tại một vài Điều 

của Hiến pháp. Trong khi Điều 34 liệt kê các vấ  đề đượ   đạo luật, với tư 
cách là nguồ  ơ ản, Điều chỉnh riêng thì Điều 37 lại u  định rằng các vấn 

đề khác không nằm trong phạm vi Điều chỉnh của luật thì sẽ thuộc phạm vi 

điều chỉnh của vă  bả  dưới luật, với tư h l  guồn thứ cấp. 

Thẩm quyền của Chính phủ trong việc thi hành các luật theo một thủ tục 

i g v  độc lập đượ  u  định tại Điều 21 của Hiế  ph p hư sau: Thủ 

tướng... bảo đảm việc thực thi luật... . Qu  định này trong Hiến pháp xuất 

phát từ ua  điểm nền tả g ơ ản: hợp lý hóa hình thức Nghị viện của 

Chính phủ. 

Công cụ để bảm bảo việc tuân thủ công tác lập pháp là Tham chính viện 

(Conseil d’Etat ha  CE  đượ  oi hư l  ơ ua  kiểm soát các vă  bản luật17 

và Hội đồng bảo hiế  Co seil Co stitutio el ha  CC  được coi là ơ ua  
kiểm soát các quy định pháp luật.18 Báo cáo về sự khác biệt liên quan tới CE 

và CC sẽ được trình bày sau. 

2. Các hình thức vă  bản pháp luật của Chính phủ tại Pháp 

Theo hệ thống của Pháp, có hai loại ơ ua   dựng pháp luật, đ  l  Nghị 
viện với thẩm quyền lập pháp và Chính phủ với thẩm quyền lập quy. 

Các ví dụ điển hình về các vă  bản pháp luật của Chính phủ chính là các vă  

bả  do gười đứ g đầu h  ước (tổng thố g  th g ua dưới hình thức 

một nghị định sau khi có nghị quyết của Nội . Sau đ , dự thảo vă  bản 

pháp luật phải đượ  đưa a CE để lấy ý kiến19. T  ơ sở bản báo cáo do CE 

soạn thảo, Nội các hoặc một uỷ a  đặc biệt của Chính phủ sẽ thảo luận về 

dự thảo vă  bả  đ . Sau đ , dự thảo này phải đượ  đưa a Nghị viện thảo 

luận. Sau khi Nghị viện quyết đị h th g ua v  được công bố, vă  bản pháp 

luật trở thành nguồ  ơ ản.20 
                                                             

17
 Xem Sonnenberger/Autexier, các bài viết đ  t h dẫn, trang 46. 

18
 Xem Hübner/Constantinesco, các bài viết đ  t h dẫn, trang 38 ff  

19
 Xe  So e e ge /Aute ie ,  i vi t đ  t h dẫn, trang  46. 

20
 Xem Sonnenberger/Autexier, các bài viết đ  t h dẫn, trang 49 ff. 
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Tu  hi , theo hư t h  ở trên, các nghị định có thể do chính Chính 

phủ, Tổng thống, Thủ tướng, cá nhân các bộ t ưởng hoặc có lẽ (điều khá 

hiếm xảy ra trong một h  ước quản lý tập t u g hư Ph p   ơ ua  
hành chính cấp dưới ban  hành. Thẩm quyền lập quy của Chính phủ dựa trên 

việc phân cấp về thẩm quyền lập ph p hư đ  giải thích ở trên. Theo đ , 
nhánh quyề  h h ph p  đủ tư h để ban hành các vă  bản pháp luật 

giố g hư  luật, ví dụ hư "pháp lệnh".21 

Các vă  bản pháp luật do Chính phủ ban hành không có hiệu lực bắt buộc 

đối với các vă  bản luật ở nguồn chính. Các vă  bản này chỉ ở mứ  độ hư l  

một quyết đị h h h h h do ơ ua   thẩm quyền của chính phủ ban 

hành và có thể bị tòa án xem xét lại. Tuy nhiên, có thể tha  đổi  đạo luật 

bằng nguồn pháp luật thứ cấp này, một hình thức phổ biến trong hệ thống 

của "Gesetze" and "Verordnungen"22 của Đức. 

Các cuộc tranh cãi về những vấ  đề thuộc sự điều chỉnh của các vă  bản 

pháp luật của Chính phủ thườ g kh g được diễn ra tại Nghị viện. Điều này 

tạo cho Chính phủ  ơ hội trong việc xây dựng pháp luật mà không cầ có 

sự tham gia của Nghị viện. 

3. Thủ tục kiểm soát ngăn chặn 

Điều 41, 61 và 62 của Hiế  ph p Ph p  u  định về thủ tục kiểm soát ngăn 

chặ . T o g t ường hợp Chính phủ yêu cầu có sự tham gia của CC, quá trình 

lập pháp sẽ phụ thuộc vào quyết định của CC hoặc phụ thuộc vào sự can 

thiệp của một nghị định về một vă  bản luật đ  được ban hành sau khi có sự 

đ h gi  ủa CC. 

Điều 61 Hiế  ph p Ph p u  định thủ tục kiểm soát ngăn chặn của CC. điểm 

bất lợi của u  định này là CC không thể chủ động tiến hành việc kiểm soát 

về tính phù hợp của các dự thảo vă  bản pháp luật của Chính phủ. Chỉ trong 

t ường hợp tổng thống, thủ tướ g, gười đứ g đầu hạ viện hoặ  thượng 

                                                             

21
 Xem Grote, các bài viết đ  t h dẫn, trang 113 ff.; Hübner/Constantinesco, các bài viết đ  t h dẫn, trang 38 ff. 

22
 Xem Hübner/Constantinesco, các bài viết đ  t h dẫn, trang 108. 
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viện hoặc có tối thiểu 60 thành viên của Nghị việ  đi đến kết luận rằng CC 

nên kiểm tra thì CC mới thực thi nhiệm vụ của mình.23 

Do đ  hỉ là việc kiểm soát ngẫu nhiên, nên sẽ dẫ  đến tình trạng có vă  bản 

pháp luật không phù hợp với Hiế  ph p. V  do ơ hế tam quyền phân lập rõ rằng 

nên các vă  bản pháp luật có thể không bị CC hoặ   to   kh  l  hưởng.24 

Thậm chí, các quyề  o  gười quốc tế hư t o g EMRK  thể chỉ là sự che 

chở nhất thời bởi vì theo nguyên tắc nhất nguyên luận trong việc nội luật 

h a đượ  đề cập ở trên, tòa án Pháp phải tu  theo  u  định này một 

cách trực tiếp. Tuy nhiên, trên thực tế, khuôn khổ về quyề  o  gười quốc 

tế vẫ  hưa tới mứ  đủ ao đối với công dân ở  ước Tây Âu.25 

Theo các khía cạnh trình bày này, các con số thống kết dưới đ  l  ất hay. 

Con số thống kê này chỉ ra rằng việc kiểm soát ngẫu nhiên về tính hợp hiến 

thật sự là một bất lợi: 

Số t ường hợp mà Chính phủ yêu cầu CC tiến hành kiểm soát ngăn chặn 

Nă  Tổng số Hoàn toàn 

phù hợp 

Phù hợp một 

phần 

Không phù 

hợp 

1992/93 13 3 9 1 

1993/94 15 9 6  

1995/96 11 6 5  

 

 

SOURCE: “Hội thảo Khoa học về Bảo đảm tính thống nhất của Hệ thống pháp luật”. Bộ Tư ph p v  Dự án 

VIE/02/015. Hà Nội, 31/08 – / 9 ă  6. 

                                                             

23
 Xem Gehlert, các bài viết đ  t h dẫn, trang 41 

24
 Xem các bài viết đ  t h dẫn, trang 55 f. 

25
 Xem các bài viết đ  t h dẫn, trang 109 f. 
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