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CÔNG TÁC PHÁP ĐIỂN HÓA HIỆN NAY TẠI CỘNG HÒA PHÁP1 

MATTIAS GUYOMAR  
Thẩm phán Tòa án Hành chính tối cao, Cộng hòa Pháp  

Việc tiếp nối u  t h ph p điển hóa kể từ ă  
1989 vừa mang tính khiêm tốn, vừa mang nhiều 

tham vọng. Khiêm tốn nếu so với công cuộc xây 

dựng Bộ luật dân sự  a  đầu và các Bộ luật 

Na-pô-lê-ông khác. Tham vọng, bởi vì công tác 

ph p điể  h a kh g đơ  giản chỉ là tập hợp các 

vă  ản quy phạm pháp luật theo từng chủ đề 

hoặc theo từng khoảng thời gia    đ i hỏi 

phải thống nhất toàn bộ  u  định của từng 

ngành luật vào một Bộ luật thống nhất, ua đ  "l  ho ph p luật đượ  đơ  giản và rõ ràng 

hơ "2. Chỉ cần nhìn vào bả  da h s h a  h h k  theo Th g tư g   th g  ă  
1996 về hoạt độ g ph p điể  h a  vă  ản pháp luật3 là có thể đ h gi  được tham vọng 

đ : danh sách này lấy lại hươ g t h hoạt động của Uỷ a  ph p điển hóa mới được thông 

ua v i th g t ướ  đ , dự kiến soạn thảo trong thời gia   ă  tổng cộng 25 Bộ luật mới 

và sửa đổi 18 Bộ luật hiện hành.  

Cũ g hư Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự chỉ được xếp vào số các Bộ luật cầ  được bổ sung 

th  u  định mới,  kh g  t  t o g da h s h đầy tham vọng nói trên. Nhiều Bộ luật 

kh  đ  được sửa đổi rất nhiều, t o g đ  phải kể đến Bộ luật Thươ g ại. Do đ , v o thời 

điể   h g ta đa g e  t khả nă g  dựng lại  Bộ luật dân sự, thiết ghĩ ần rút ra 

một số kinh nghiệm từ việc thực hiệ  hươ g t h ph p điển hóa nói trên.  

Công cuộ  ph p điển hóa hiện nay là kết quả của sự hợp tác hiệu quả giữa nhiều thiết chế 

khác nhau. Những Bộ luật được soạn thảo hoặc sửa đổi từ ă   đế  a  đều  được 

nhờ nhiều yếu tố: quyết tâm chính trị của Chính phủ; sự tham gia tích cực của  ơ ua  
cấp Bộ có liên quan trong việc xây dựng các dự thảo; vai trò quyết định của Uỷ a  ph p điển 

hóa tối cao và của cá nhân ông Guy Braibant, phó chủ tịch Uỷ ban4; sự đ g g p ủa Tham 

                                                           
1 Bài viết này có sử dụng một số nội dung bài viết của J. Arrighi de Casanova: Tham Chính việ  v  g t  ph p điển hoá, in 

trong tập Bộ luật dân sự 1804- 2004, Nhà xuất bản Dalloz và Litec, tr. 151. 
2 Đ  ũ g h h l  hiệm vụ của Uỷ a  ph p điển hóa tối ao theo u  định tại điều 1 Nghị định số 89-647 ngày 12 tháng 9 

ă   về thành lập Uỷ a  ph p điển hóa. 
3 T o g Th g tư  g ố t  C g o g   th g  ă  , t . , Thủ tướng Chính phủ tái khẳ g định quyết 

t  ho  th h việ  ph p điển hóa toàn bộ các Luật v  vă  ả  dưới luật trong thời hạ   ă . Ngo i a, Thủ tướng còn xác 
đị h  phươ g ph p ph p điể  h a theo đề xuất của Uỷ a  ph p điển hóa. 
4 Nghị đị h g   th g  ă   u  định Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch của Uỷ ban 
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chính viện5; vai trò của các Viện trong Quốc hội, ít nhất l  đối với những Bộ luật được trình 

Quốc hội thông qua6.  

Uỷ a  ph p điển hóa tối cao và Tham chính việ  đ  đ g vai t  v  g ua  trọng trong 

u  t h ph p điển hóa. Hoạt động của Uỷ ban từ  ă  ua đ  ho ph p h h th h hệ 

thố g ua  điểm học thuật về ph p điể  h a, đảm bảo sự hài hòa trong công tác này, nhằm 

để cho tất cả các Bộ luật do Uỷ a  th g ua đều đ p ứ g được những ti u h  hư hau. 
Nhờ ơ ấu tổ chức và cách thức làm việc của mình, Uỷ a  ph p điển hóa thực sự là cầu nối 

hữu ích giữa Bộ phụ trách xây dựng dự thảo với Tham Chính viện7, bởi vì dự thảo từ ơ ua  
soạn thảo phải được Uỷ ban kiể  đị h t ước khi chuyển cho Thủ tướng Chính phủ để tham 

khảo ý kiến Tham chính viện. Sự tham gia của Uỷ ban vào quá trình xây dựng dự thảo có thể 

chia làm hai giai đoạ . Giai đoạn thứ nhất là công việc của nhóm công tác thành phần hẹp 

do một o o vi  đặc biệt l  h  t ưởng8. B o o vi  đặc biệt là một chuyên gia 

được Uỷ ban chỉ đị h để hỗ trợ nhóm biên tập của Bộ phụ trách xây dựng dự thảo. Giai đoạn 

thứ hai: Uỷ ban họp phiên toàn thể để th g ua đề ươ g Bộ luật và quyết định những vấn 

đề hưa được giải quyết hoặ  hưa  sự thống nhất ý kiến9.  

Về phần mình, Tham chính việ  đ  đ g g p t h ực vào quá trình thực hiệ  hươ g t h 
ph p điển hóa. Một mặt, Tham chính việ  l  ơ ua  tư vấn về pháp luật của Chính phủ nên 

có nhiệm vụ xem xét tất cả các dự thảo Bộ luật được xây dựng mới hoặc sửa đổi. Mặc khác, 

vai trò của Tham Chính việ  đặc biệt được nâng cao khi một số Bộ luật là do Chính phủ ban 

hành.  

I. QUAN ĐIỂM HỌC THUẬT VỀ PHÁP ĐIỂN HÓA   

Qua  điểm học thuật ơ sở ho u  t h ph p điển hóa từ ă   hủ yếu dựa trên ba 

nguyên tắc: các Bộ luật phải do Quốc hội a  h h, đảm bảo sự ổ  định của những quy phạm 

pháp luật hiện hành, tôn trọng trật tự thứ bậc giữa các quy phạm pháp luật.  

I.1. Bộ luật phải do Quốc hội ban hành  

Uỷ a  Ph p điển hóa lầ  t ướ  được thành lập ă  . Nă  , Uỷ ban thông qua một 

kế hoạch tổng thể  t o g đ  dự kiến ban hành 42 Bộ luật. Kế hoạch này thể hiện quyết tâm 

ph p điển hoá toàn bộ  vă  ản quy phạm pháp luật, v  đ  t iể  khai được một phần. Tuy 

                                                           
5 Cho dù hiện nay Tham chính viện không còn chứ  ă g t ực tiếp xây dựng các dự thảo luật v  vă  ả  dưới luật, hư g ũ g 
cần phải nhắc lại rằng trong quá trình soạn thảo Bộ luật dân sự 1804, Tham chính việ  đ   tới 107 phiên làm việc về dự thảo 
Bộ luật, t o g đ    phi  họp do đ h th  Na-pô-lê-ông làm chủ tọa. 
6 Một trong những đặ  điểm chính của g t  ph p điển hóa ở Ph p, đ  l   việ  ph p điển hóa chủ yếu được thực hiện 

bằng Sắc lệnh.   
7  Tuy nhiên, có một số dự thảo Bộ luật không cần sự kiể  định của Uỷ ban. Ví dụ hư Bộ luật về đấu thầu, Bộ luật chung về 

thuế. 
8 Đối với mỗi dự thảo Bộ luật, Uỷ ban còn chỉ định một báo cáo viên riêng có trách nhiệm phụ trách phầ   u  định p đụng 

cho các lãnh thổ hải ngoại. 
9 Về phươ g ph p ph p điển hóa, xem bài viết của Guy Braibant và Aude Zaradny: Hoạt động của Uỷ a  ph p điển hóa tối cao 

AJDA N° 34/2004 tr. 1856 
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hi , theo phươ g ph p đượ  ưu ti  p dụ g ho đế  đầu nhữ g ă  10, công tác 

ph p điể  h a i t  được thực hiện bằng Nghị định của Chính phủ.  

Ưu điểm của phươ g ph p  l  đơ  giả  v  ha h h g. Đươ g hi , ếu công việc chỉ 
là tập hợp toàn bộ  vă  ản hiện hành về một lĩ h vực nhất định vào trong một Bộ luật 

 kh g tha  đổi gì về nội dung thì không cần thiết phải để Quốc hội thực hiện, kể cả khi 

đ  l   vă  ản luật. Như g thủ tụ  ph p điển hóa không có sự tham gia của Quốc hội ũ g 
 hượ  điểm của : sau khi ph p điển hóa nhữ g vă  ản luật do Quốc hội ban hành vào 

một Bộ luật, Chính phủ do không có thẩm quyền bãi bỏ vă  ản luật  vă  ản luật đ  vẫn 

tiếp tục tồn tại trong hệ thống pháp luật, song song với Bộ luật.  

Sự tồn tại song song Bộ luật v  vă  ản luật đ  ph p điển hóa chính là nguồn gốc của những 

nhầm lẫn và không chắc chắn. Ví dụ khi e  u  định tại một điều L  t o g Bộ luật, có thể 

điều L đ  được viết kh  đi so với Điều lấy từ vă  ản gố , gười áp dụng pháp luật sẽ không 

thể khẳ g đị h đượ  u  đị h đ  l  do Quốc hội mới ban hành hay vẫ  l  u  đị h ũ hư g 

được Chính phủ soạn thảo kh  đi t o g u  t h ph p điển hóa. Và giả sử có khẳ g định 

được rằ g đ  hỉ l  u  đị h đượ  ph p điể  h a th  gười áp dụng lại phải xem xét xem sự 

tha  đổi về câu chữ t o g u  t h ph p điể  h a u  đị h đ   phải chỉ mang tính hình 

thứ  ha , gược lại, đ  l  tha  đổi nội dung của u  định. Trong thực tiễn, Tham chính viện 

đ  hiều lần phải giải quyết những câu hỏi hư vậ , v  ũ g hiều lần Tham Chính viện phải 

tuyên bố việ  ph p điể  h a  l  tha  đổi nội du g u  định gốc thì trái pháp luật11.  

Hơ  thế nữa, còn xả  a t ường hợp nhữ g u  đị h t ướ  khi ph p điển hóa và những quy 

đị h sau khi ph p điển hóa, mặ  d  a  đầu hoàn toàn giố g hau, hư g về sau lại có sự 

phát triển khác nhau. Ví dụ khi nhà lập pháp sửa đổi một số u  định mới, th   u  định 

đ  t ở thành các quy phạm lập ph p. T o g khi đ ,  điều L 12 khác trong cùng Bộ luật lại 

kh g được thừa nhận giá trị ph p lý tươ g tự.  

Những bất cập kể t ,  đặc biệt là sự thiếu an toàn pháp lý do quá trình pháp điển hóa 

của Chính phủ gây ra, chỉ có thể giải quyết được khi có sự tham gia của Quốc hội vào quá 

t h ph p điể  h a. Đ  h h l  lý do giải thích vì sao Luật g   th g  ă   đ  g 
nhận khoảng 15 Bộ luật đượ  a  h h t o g hươ g t h ph p điể  h a ă   l   
giá trị tươ g đươ g với luật. Ngoài ra, trong nền Cộng hòa thứ 513, Quốc hội đ  a  h h 

                                                           
10 T ướ  khi phươ g ph p ph p điển hóa bằ g o  đường lập ph p được lựa chọ  v o ă  , ph p điển hóa bằng Nghị 
định của Chính phủ vẫ  được sử dụng trong nền Cộng hòa thứ ă . Că  ứ vào những thẩm quyề  t ướ  đ , Ch h phủ đ  
ban hành nhiều Nghị đị h để ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung một số Bộ luật - Ví dụ t o g lĩ h vực pháp luật thuế, mỗi ă  
Chính phủ ban hành một Nghị định về việc sửa đổi bổ sung Bộ luật chung về thuế. Ngoài ra, Quốc hội còn thông qua một số 

luật mới trao thẩm quyề  ph p điển hóa cho Chính phủ: ví dụ luật g   th g  ă   ho ph p Ch h phủ ph p điển 

h a  vă  ản quy phạm pháp luật do Quốc hội a  h h li  ua  đến hệ thống tòa án hành chính; luật ngày 30 tháng 6 

ă   ho ph p Ch h phủ soạn thảo t o g lĩ h vự  t ư g ua, t ư g dụ g, giao th g đường bộ) và sửa đổi t o g lĩ h 
vự  đ  thị hóa, xây dựng, nhà ở, công trình thuỷ lợi) nhiều Bộ luật.   

 
11 Về ví dụ nhữ g t ường hợp sửa đổi trái pháp luật nhữ g vă  ản pháp luật ph p điển hóa, xem: CE,  th g  ă   
Meunier, Rec 454 
12 Người dịch: Trong mỗi Bộ luật của Pháp, ký hiệu bằng chữ L ở đầu  điều khoản là chữ viết tắt của từ l gislatif u  định 

mang giá trị của luật - do Nghị viện ban hành) 
13 Người dịch: Nền Cộng hòa bắt đầu từ ă   ho đến nay 
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một số luật nhằ  đảm bảo a  to  ho  Bộ luật do Chính phủ ban hành trong khoảng 

thời gian từ 1952.  

Để khắc phục nhữ g hượ  điểm của phươ g ph p ph p điển hóa bằng Nghị định của Chính 

phủ, kể từ ă  , Ph p đ  p dụng cách làm mới: việ  ph p điển hóa nhữ g u  định lấy 

từ luật phải được Quốc hội th g ua; đồng thời Quốc hội bãi bỏ luôn những luật đ  được 

ph p điển hóa. Cụ thể, với mỗi Bộ luật, Quốc hội sẽ thông qua một vă  ản luật về việc ban 

hành Bộ luật đ . Với ơ hế ,  ơ ua  huẩn bị dự thảo ph p điển hóa sẽ cố gắng 

tránh không sửa đổi  u  đị h đượ  ph p điển hóa, nếu không, Quốc hội sẽ không thông 

qua.  

I.2. Đảm bảo sự ổn định của những quy phạm pháp luật hiện hành  

Để đ h gi  phạm vi và giới hạn của học thuyết chủ t ươ g ph p điển hóa phải đảm bảo sự 

ổ  định của những quy phạm pháp luật hiện hành, cần thiết phải trả lời hai câu hỏi: quy 

phạm pháp luật ph p điển hóa bao gồm những quy phạm pháp luật nào? nội dung của sự ổn 

định là gì?  

1. Quy phạm pháp luật nào?  

Cho dù việ  ph p điển hóa có muố  đầ  đủ đế  đ u hă g ữa thì trong từ g lĩ h vực pháp 

luật cụ thể, ũ g hỉ có thể tập hợp được những quy phạm pháp luật do  ơ uan Nhà 

ước của Pháp ban hành, chứ không thể ph p điển hóa các nguồn luật kh  hư hợp đồng, 

án lệ, tập u , vă  ản pháp luật quốc tế và pháp luật Liên minh Châu Âu.   

Suy cho cùng, việ  kh g ph p điển hóa các quy phạm phát sinh từ một thỏa thuận ý chí 

(hợp đồng) là hoàn toàn hợp lý, cho dù trong một số ngành luật, vai trò của các quy phạm 

này là rất quan trọng14. Cũ g l  hợp lý khi loại bỏ những quy phạ  kh g do ơ ua  Nh  
ước có thẩm quyền của Ph p a  h h, ho d  đ  l  hững quy phạm có nguồn gốc từ các 

điều ước quốc tế15 hoặc phái sinh từ pháp luật của Liên minh Châu Âu: theo nguyên tắc pháp 

điển hóa áp dụng từ ă  , hỉ ph p điển hóa nhữ g vă  ản quy phạm pháp luật  ơ 
ua  h  ước của Pháp có thẩm quyền ban hành hoặc bãi bỏ để thay thế bằng những quy 

đị h ph p điển hóa vào Bộ luật. Từ đ   thể dễ dàng suy ra rằng một u  định pháp luật mà 

cả Nghị viện lẫn Chính phủ đều không có thẩm quyền bãi bỏ thì không thể ph p điển hóa vào 

Bộ luật. Phạ  vi ph p điể  h a ũ g kh g li  ua  đến nhữ g vă  ản do cá  ơ ua  Nh  
ướ  kh  a  h h, đặc biệt l   ơ ua  h h h h độc lập, hoặc nhữ g vă  ản trong 

 lĩ h vực thuộc thẩm quyền của ơ ua  h h h h địa phươ g ở Nouvelle-Calédonie và 

đảo Polynésie thuộc Pháp.  

Việ  kh g ph p điển hóa án lệ lại không dễ thuyết phụ  hư vậy. Thiết ghĩ kh g ần phải 

phân tích nhiều, h g ta ũ g hận thức rõ một mâu thuẫn: án lệ, với tư h l  guồn luật, 

có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động xét xử, hư g hữ g gười không có chuyên 

môn về pháp luật thường gặp rất nhiều kh  khă  t o g việc tiếp cận với án lệ. Để minh họa 

cho tầm quan trọng của án lệ, có thể nêu ví dụ u  định tại Điều 1384 Bộ luật dân sự: chúng 

                                                           
14 Ví dụ hư vai t  ủa các thỏa ướ  lao động tập thể trong pháp luật lao động 
15 Dự thảo Bộ luật về việc nhập cả h v  ư t  ủa gười ước ngoài tại Ph p  đưa v o phần Phụ lụ   điều ước quốc tế 

so g phươ g về lĩ h vực này.  
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ta sẽ không thể nắm bắt được phạ  vi đ h thực của u  định này nếu hư t o g Bộ luật 

không trình bày tóm tắt các giải ph p  t a  đ  đưa a khi p dụ g. Do đ , để phù hợp 

với mụ  đ h ph p điển hóa - làm cho pháp luật dễ tiếp cậ  hơ  -  hă g phải ph p điển 

hóa cả án lệ?. 

Về câu hỏi này, Uỷ a  ph p điển hóa tối cao và Tham chính viện nhìn chung đều trả lời là 

không cần thiết. Một báo cáo viên của Uỷ ban16 đ  đưa a ua  điểm cho rằng không nên lẫn 

lộn giữa vai trò giải thích và áp dụng pháp luật của thẩm phán với nhiệm vụ của nhà lập pháp; 

h  ph p điển hóa không có nhiệm vụ tha  đổi hiệu lực pháp luật của bất kỳ quy phạm nào: 

chỉ có Nghị viện mới có thẩm quyền quyết đị h  đồ g ý ha  kh g đồng ý một quy phạm 

bắt nguồn từ án lệ và từ đ  g hận hay không công nhận quy phạ  đ  hư ột quy phạm 

của pháp luật thự  định.  

Tuy nhiên, câu trả lời phủ định nêu trên không phải là tuyệt đối. Một mặt, h  ph p điển hóa 

không thể không cầ  đến án lệ, bởi vì chính án lệ sẽ cho phép làm sáng tỏ một số u  định 

để từ đ  soạn thảo lại nhữ g u  đị h đ  t o g Bộ luật sao ho  g hơ . Mặc khác, trong 

t ường hợp án lệ không chỉ bổ sung cho quy phạ  th h vă    sửa chữa những khiếm 

khuyết của quy phạ  th h vă  th  việ  kh g ph p điển hóa án lệ sẽ gây ra một số khó 

khă . Lấy ví dụ hư  u  định về thủ tục giải quyết tranh chấp hành chính: khi tập hợp các 

u  định này trong một Bộ luật, đ  phải ph p điển hóa một số nguyên tắc tố tụng mà không 

một vă  ả  o t ướ  đ  u  định, bởi v  đ  l  hững nguyên tắc rất quan trọng trong 

thực tiễn áp dụng pháp luật.17 

2. Tính ổ  định của pháp luật  

Khác với nguyên tắc thứ nhất, nguyên tắc thứ hai trong học thuyết ph p điển hóa thực hiện 

từ ă   thể hiện sự tiếp nối so với những lầ  ph p điển hóa tiến hành trong thập niên 

 v  t o g giai đoạ  đầu của nền Cộng hòa thứ V. Nội dung chính của nguyên tắ  , đ  
là: Bộ luật phải tập hợp  vă  ản quy phạm pháp luật đa g  hiệu lực vào thời điểm pháp 

điển hóa - trừ t ường hợp cần thiết phải sửa đổi về hình thức nhằ  đảm bảo sự thống nhất 

giữa  vă  ả  được tập hợp - và không tiến hành sửa đổi, bổ sung về mặt nội dung các 

vă  ả  đ . Ngo i ục tiêu không làm chậm quá trình xây dựng các Bộ luật, nguyên tắc nêu 

t  ă  ứ vào một ua  điể  được thể hiệ  t o g Th g tư g   th g  ă  : 
"Ph p điển hóa cung cấp ho  ơ ua   thẩm quyền sửa đổi, bổ sung pháp luật tập hợp 

nhữ g vă  ản rõ ràng, có trật tự v  đa g  hiệu lực. Bằng việ  l  đ , ph p điển hóa 

hí h l  ước chuẩn bị cho việc cải h v  đơ  giả  h a  vă  ản quy phạm pháp luật"18.  

Những sửa đổi cần thiết nhằ  đảm bảo sự thống nhất giữa  vă  ả  đượ  ph p điển hóa: 

h  ph p điể  h a được phép thực hiện một số sửa đổi về hình thức nhằm làm cho các quy 

đị h ph p điển hóa trở nên dễ hiểu và thống nhất với nhau. Cụ thể là tha  đổi các câu, từ, 

thuật ngữ cổ bằng những câu, từ, thuật ngữ hiệ  đại và phù hợp với pháp luật hiện hành.  

                                                           
16  Yves Robineau, Về những hạn chế của g t  ph p điển hóa pháp luật. 
17 Ví dụ t ường hợp các nguyên tắc về hiệu lực của các thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
18 Theo cách nói của Phó chủ tị h B ai a t, ph p điển hóa chỉ có nhiệm vụ sắp xếp lại  để tạo điều kiện cho việc sửa đổi, bổ 

sung về sau. 
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I.3. Tôn trọng trật tự thứ bậc giữa các quy phạm pháp luật  

Ngoài những sửa đổi cần thiết để hoàn thiện sự thống nhất về hình thức của  u  định 

được tập hợp, t o g u  t h ph p điển hóa còn có thể tiến hành nhữ g tha  đổi khác có 

phạm vi rộ g hơ , hằ  đảm bảo trật tự thứ bậc giữa các quy phạm pháp luật. Những thay 

đổi nhằm vào mụ  đ h   hai loại.  

1. Chuyển quy phạm luật thành quy phạ  dưới luật v  gược lại  

C  u  định tại Điều 34 và 37 của Hiến pháp 1958 về thẩm quyề , lĩ h vực ban hành luật và 

vă  ả  dưới luật thườ g kh g đượ  đảm bảo trong quá trình xây dự g  vă  ản quy 

phạm pháp luật. Nhiều u  đị h do ơ ua  h h ph p a  h h t o g giai đoạ  t ướ  đ  
đ  lấ  s  sa g lĩ h vực của luật. Ngược lại, nhiều vă  ản do Nghị việ  a  h h ũ g lấn 

sa g lĩ h vực thuộc thẩm quyền của ơ ua  h h ph p: ặc dù Tham chính việ  đ  hiều 

lầ  lưu ý về vấ  đề này, song do nhiều nguyên nhân, hoạt động của ơ ua  lập pháp vẫn 

thườ g vượt ra ngoài phạm vi thẩm quyề  u  định tại Điều 34. Ngoài ra, một số đạo luật 

cầ  ph p điể  h a đ  đượ  a  h h t ướ  ă  ; do vậy không tuân thủ theo ơ hế 

phân chia thẩm quyền do Hiế  ph p  u  định.  

Như vậy, một nhiệm vụ quan trọ g t o g u  t h ph p điể  h a, đ  l  đưa  u  phạm 

pháp luật về đ g vị trí của chúng, bằng cách sắp xếp chúng vào phầ   vă  ản luật hoặc 

phầ   vă  ả  dưới luật19. Sự sắp xếp đ  kh g ă  ứ vào loại vă  ản chứa quy phạm 

đượ  ph p điển hóa, mà chỉ ă  ứ vào tính chất pháp lý của quy phạ . Đ  l  ội dung thứ 

nhất của nguyên tắ  đảm bảo trật tự thứ bậc giữa các quy phạ  khi ph p điển hóa. Tham 

chính viện và Hội đồng bảo hiến20 đều khẳ g định nguyên tắc này. 

Trong t ường hợp quy phạm pháp luật do Nghị viện ban hành thực chất lại thuộc thẩm quyền 

của ơ ua  h h ph p th  u  phạ  đ  phải được xếp vào phần các quy phạ  dưới luật. 

Việ  uống hạ g   kh g ần sự can thiệp của Hội đồng bảo hiến, ngay cả khi quy phạm 

đ  đượ  a  h h sau ă   t i gược với cách hiểu đầu ti  khi đọ  u  định tại Điều 

37 Hiến pháp 1958). Thủ tụ  u  định tại khoản 2 Điều 37 Hiến pháp 1958 chỉ li  ua  đến 

t ường hợp Chính phủ muốn sử dụng thẩm quyền của h để sửa đổi các quy định của một 

vă  ản luật do Nghị viện ban hành21. Qu  định hiế  đị h đ  kh g được áp dụ g khi gười 

sửa đổi, bãi bỏ quy phạ  đ  được ban hành lại chính là nhà lập pháp, vì lý do này hay lý do 

khác.  

                                                           
19 Các Bộ luật của Ph p th g thường bao gồm 2 phần: Phầ   u  định do Nghị viện ban hành (gọi tắt l   vă  ản luật) 

và Phầ   u  đị h do ơ ua  h h ph p a  h h gọi tắt l   vă  ả  dưới luật). 
20 Quyết định số 99-421 của Hội đồng bảo hiế  g   th g  ă   
21 Điều 37 Hiến pháp 1958: Nhữ g lĩ h vực không thuộc thẩm quyền ban hành luật của Nghị viện thì thuộ  lĩ h vực ban hành 

vă  ả  dưới luật của Chính phủ. C  vă  ản luật được Nghị việ  a  h h t o g lĩ h vực thuộc thẩm quyền của Chính phủ 

thì có thể được Chính phủ sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định sau khi tham khảo ý kiến của Tham chính viện. Nhữ g vă  ản luật 
ban hành sau khi Hiến pháp này có hiệu lực chỉ được phép sửa đổi bằng Nghị định khi Hội đồng bảo hiến khẳ g định chúng 

thuộc phạ  vi điều chỉnh của vă  ả  dưới luật.  
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Như vậy, luật ban hành Bộ luật không chỉ đưa  u  phạ  đượ  ơ ua  h h ph p a  
h h kh g đ g Hiến pháp vào phần các quy phạm luật, mà còn có nhiệm vụ bãi bỏ  vă  
bản luật đ  được xếp vào phần các quy phạ  dưới luật. Việc bãi bỏ này phải đượ  u  định 

trong một điều khoản riêng biệt với  điều khoản bãi bỏ nhữ g vă  ản luật đ  được pháp 

điển hóa vào phần các quy phạm luật trong Bộ luật a  h h k  theo. Điều khoản riêng 

biệt đ   hiệu lực khi phần các quy phạ  dưới luật trong Bộ luật được công bố.  

2. Sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy phạm trái với các quy phạm có hiệu lự  ao hơ   

Sự tôn trọng trật tự thứ bậc giữa các quy phạm pháp luật có thể không giới hạn ở việc sắp 

xếp lại hư vừa trình bày ở t    đ i hỏi phải sửa đổi về nội dung các quy phạm cần 

tập hợp vào Bộ luật nếu các quy phạm này trái Hiến pháp hoặc trái với  điều ước quốc tế 

 ước Pháp là th h vi , đặc biệt l   điều ước trong khuôn khổ Liên minh Châu Âu. 

Điều quan trọ g, đ  l  phải đảm bảo để Bộ luật được ban hành phù hợp với u  định của 

Hiế  ph p v  Điều ước quốc tế. Yêu cầu đ   thể sẽ rất đơ  giản, nếu không có trở ngại gì 

trong việc bãi bỏ những quy phạm không phù hợp. Như g u ầu đ  sẽ khó thực hiệ  hơ , 
khi mà quy phạm không phù hợp đ p ứ g được một nhu cầu thực sự cần thiết trong thực 

tiễn; bởi v  t o g t ường hợp  đ i hỏi phải thay thế những quy phạ  đ  ằng những quy 

phạm mới có cùng mục tiêu và phù hợp hơ  về mặt pháp lý. Vì vậy, trong rất nhiều t ường 

hợp, gianh giới giữa nguyên tắ  đảm bảo tính ổ  định của pháp luật và sự cần thiết phải sửa 

đổi về mặt nội dung rất kh   đị h được một cách cụ thể.  

Pháp luật áp dụ g đối với các lãnh thổ hải ngoại là một t ường hợp ngoại lệ khác trong 

nguyên tắ  đảm bảo tính ổ  định của pháp luật khi ph p điển hóa. Thật vậ , khi ph p điển 

hóa cần phải cố gắng thống nhất pháp luật ở lãnh thổ hải ngoại với pháp luật quốc gia nói 

chung, nếu điều đ   thể l  được và cần thiết phải l . Như vậ , ph p điển hóa chính là 

ơ hội để mở rộng phạm vi áp dụ g v  điều chỉnh pháp luật của l h thổ chính quố  ho 
phù hợp với các lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp. Công việc này hoàn toàn phù hợp với mục 

tiêu làm cho pháp luật dễ tiếp cậ  hơ . N  ho ph p o  ỏ sự khác biệt giữa pháp luật ở 

các lãnh thổ hải ngoại với pháp luật quố  gia i hu g, đồng thời ho ph p gười sử dụng 

Bộ luật dễ dàng nắm bắt được tổng thể  u  định pháp luật có hiệu lực trên toàn bộ lãnh 

thổ quốc gia.  

Nhìn chung, nhữ g đị h hướng mà chúng tôi vừa tóm tắt t  đ  đều được chấp nhận một 

cách rộng rãi, cho dù một bộ phận của giới nghiên cứu ũ g hư ủa giới áp dụng pháp luật 

đ  ho ằ g ph p điển hóa là một công việc không cần thiết. Về ph a ơ ua  h h ph p,  
thể ghi nhận rằng nhữ g tha  đổi về đảng cầm quyề  đ  kh g hề làm lung lay quyết tâm 

của các Chính phủ trong việc thực hiệ  đế  g hươ g t h ph p điển hóa bắt đầu từ 

1989. Về điểm này, xin thông tin rằng Chính phủ thành lập sau cuộc bầu cử ă   đ  
trình dự thảo luật th g ua ă   khẳ g định và thừa nhậ  ua  điểm học thuật về 

ph p điển hóa do Uỷ a  ph p điển hóa tối ao đưa a từ ă  . Về phía Nghị viện, có 

thể khẳ g định rằng những nguyên tắ  t  đ  hưa từng chính thức bị phủ nhận.  

Tuy nhiên, thách thứ  đặt a ho u  t h ph p điể  h a ũ g hưa hẳ  đ  đượ  vượt qua. 

Thật vậy, mặ  d  đ   hiều Bộ luật được thông qua trong thập niên 90 của thế kỷ t ước, 

u  t h ph p điển hóa dần dầ  đ  đi v o ngõ cụt. Lý do thứ nhất, đ  l  hươ g t h  
dựng luật của Nghị viện quá nặng, vì vậy nhiều Bộ luật đ  ho  th h o g kh u dự thảo vẫn 



 
Hội thảo 200 nă  Bộ luật dân sự Pháp , Nhà Pháp luật Việt – Pháp 

Hà Nội, tháng 11/2004 

   Thongtinphapluatdansu.edu.vn                                                                                                    8 | Civillwinfor 

 

phải chờ đưa v o hươ g t h. Ngo i a   ột nguyên nhân xâu sa khác: nhiều dự thảo 

Bộ luật chỉ  ý ghĩa h h t ị hạn chế, do đ  kh g được quan tâm giải quyết, nhất là trong 

bối cảnh Nghị việ  đ   u  hiều việc phải làm.  

Thực trạng này không chỉ làm nản lòng các nhóm soạn thảo, mà còn gây chán nản cho cả các 

nhóm chuyên gia trong Tham chính viện có nhiệm vụ kiể  định dự thảo, bởi vì họ có cảm 

giác uổng phí công sức. Những hệ quả xấu của thực trạ g  đ  được Uỷ a  ph p điển hóa 

tối cao chỉ  t o g  o o thường niên của mình: các dự thảo Bộ luật sau khi được trình 

lên Nghị viện sẽ nhanh chóng trở nên lạc hậu, bởi vì trong khi dự thảo chờ được xem xét thì 

nhiều u  định về nội dung lại tiếp tụ  được sửa đổi bổ sung, nhiều đạo luật mới t o g lĩ h 
vực có liên quan lại tiếp tụ  đượ  a  h h; điều đ  dẫn tới chỗ dự thảo Bộ luật sẽ bị hoãn 

lại, hoặc buộc phải tốn công cập nhật. Chính vì nhữ g lý do đ , ý tưở g ph p điển hóa bằng 

Sắc lệnh dần dần trở nên cần thiết.  

II. PHÁP ĐIỂN HÓA BẰNG SÁCH LỆNH22              

Că  ứ u  định tại điều 38 Hiến pháp 1958 (Chính phủ có thể đề nghị Nghị viện cho phép 

Chính phủ ban hành Sắc lệnh, với thời gian hiệu lực hạn chế, để giải quyết những vấ  đề 

th g thường thuộc thẩm quyền ban hành luật của Nghị viện), Luật số 99-1071 ngày 16 tháng 

 ă   đ  giao Ch h phủ thông qua phầ   vă  ản luật của 9 Bộ luật. Cả 9 Bộ luật 

 đều đ  được công bố t o g ă  23. Khi nhậ  đượ  đơ  kiện chống lại đạo luật trên, 

Hội đồng bảo hiế  đ   ỏ đơ  kiện với lý do đạo luật trên cho phép thực hiện tốt hươ g 
t h ph p điển hóa, vì vậ   đảm bảo được mục tiêu hiế  định là làm cho pháp luật dễ hiểu 

và dễ tiếp cậ  hơ 24.  

Sự lựa chọ  t  đ  ủa nhà lập ph p đ  ho ph p Tha  h h việ  tă g th  vai t  ủa 

h t o g u  t h ph p điển hóa, vì hai lý do: một mặt, chứ  ă g tư vấn của Tham chính 

viện có tầm quan trọ g đặc biệt trong thủ tục ban hành Sắc lệnh; mặc khác Tham chính viện 

đ  từng xem xét nhiều Sắc lệnh với tư h l  ơ ua  t i ph   vai t  đảm bảo sự phù 

hợp của  vă  ả  dưới luật với u  định của luật. Với kinh nghiệm này, có thể khẳ g định 

rằ g phươ g thức lập pháp theo uỷ quyền nêu trên là hoàn toàn phù hợp với công tác pháp 

điển hóa, trong khi những bất cập pháp lý của nó không có gì nghiêm trọng.  

II.1. Một phương pháp phù hợp với ông tá  pháp điển hóa  

Ph p điển hóa bằng Sắc lệ h đảm bảo sự an toàn pháp lý gầ  tươ g đươ g với ph p điển 

hóa bằng luật. Ngo i a, ph p điển hóa bằng sắc lệnh tạo điều kiện thuận lợi hơ  ho việc 

                                                           
22 Người dịch: Vă  ản quy phạm pháp luật do Chính phủ hoặc Tổng thống ban hành. Khác với Nghị định, sắc lệnh có giá trị 

hư luật nếu được ban hành với sự cho phép của Nghị viện trong nhữ g lĩ h vực thuộc thẩm quyền ban hành luật của Nghị 
viện. 
23 Bao gồm: Bộ luật Giáo dục, Bộ luật Y tế công, Bộ luật M i t ường, Bộ luật Thươ g ại, Bộ luật Tổ chức hệ thống tòa án 

hành chính, Bộ luật Giao th g đường bộ, Bộ luật Hoạt độ g tươ g t ợ xã hội, Bộ luật về Nông thôn, Bộ luật Tiền tệ và tài 
chính. 
24 Quyết định số 99-421 của Hội đồng bảo hiế  g   th g  ă  .  
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đảm bảo tính ổ  định và liên tục của pháp luật, đồng thời cho phép xây dựng cùng một lúc 

phầ   vă  ản luật và phần  vă  ả  dưới luật.  

1. Một phươ g ph p đảm bảo an toàn pháp lý gầ  tươ g đươ g với ph p điển hóa bằng 

luật  

Dù không thể đảm bảo được mứ  độ a  to  ho  to  tươ g đươ g hư phươ g ph p 
ph p điển hóa bằng luật, ph p điển hóa bằng Sắc lệnh chắc chắ  đảm bảo a  to  hơ  so 
với phươ g ph p ph p điển hóa bằng nghị đị h hư đ  t h  ở trên. Với phươ g ph p 
ph p điển hóa bằng nghị đị h,  vă  ản pháp luật sau khi đượ  ph p điển hóa vẫn tiếp 

tục tồn tại. T o g khi đ , Sắc lệ h được phép bãi bỏ những quy định pháp luật ũ.  

Đươ g hi , Sắc lệnh khi hưa được Nghị viện phê chuẩn thì vẫn chỉ có giá trị là một vă  
bả  dưới luật. Do đ , Sắc lệnh có thể bị khiếu nại v  vượt thẩm quyền. Tính hợp pháp của Sắc 

lệ h ũ g  thể bị phản bác, theo thủ tục riêng, khi xảy ra tranh chấp li  ua  đến việc áp 

dụng Sắc lệ h. Như vậy, nhiều gười có thể sẽ lo ngại rằng nếu sử dụng Sắc lệnh (là loại vă  
bản có thể bị bác bỏ khi xảy ra tranh chấp  để thay thế cho Luật (vốn là loại vă  ản có hiệu 

lực chắc chắn) thì sẽ làm cho quy phạm pháp luật bị mất giá trị. Tuy nhiên, sự suy yếu này 

chỉ là bề ngoài, vì những lý do sẽ trình bày trong phần sau.  

2. Một phươ g ph p đặc biệt phù hợp với nguyên tắ  đảm bảo sự ổ  định và liên tục của 

pháp luật t o g u  t ì h ph p điển hóa  

Như đ  t h  ở t , phươ g ph p ph p điển hóa bằng Luật tuy mang tính hợp pháp 

đươ g hi  hư g lại có một số điểm không phù hợp.  

Thứ nhất, việc ban hành các Bộ luật ph p điể  h a kh g  ý ghĩa h h t ị đặc biệt, cho 

nên không phải là mối ua  t  h g đầu của nhà lập pháp.  

Thứ hai, ph p điển hóa bằng Luật sẽ tă g g h ặng công việc cho các Uỷ ban chuyên môn 

của Nghị viện, và công việc sẽ càng nhiều hơ  v  sự cần thiết phải cập nhật các dự thảo Bộ 

luật để có thể bao quát hết nhữ g u  định pháp luật hiệ  h h. Đối với phươ g ph p ph p 
điển hóa bằng Sắc lệnh thì hoàn toàn khác: thời hạn từ khi dự thảo Bộ luật được Uỷ ban pháp 

điể  h a th g ua ho đến khi Bộ luật được công bố thường rất ngắn. Thời hạ  đ  hỉ tươ g 
đươ g với thời gian cần thiết để Tham chính viện kiểm tra lại dự thảo, cộng thêm với một 

hoặc hai tuần lễ từ khi dự thảo được kiể  t a đế  khi được Hội đồng Bộ t ưởng thông qua. 

Giả  được thời hạn ban hành Bộ luật hư vậy sẽ giảm khối lượng quy phạm cần cập nhật, 

đồng thời vẫn cho phép Tham chính viện thực hiện thật tốt khâu kiểm tra dự thảo và sửa đổi 

những nội dung không phù hợp nhằ  đảm bảo chất lượng soạn thảo vă  ả , đảm bảo các 

yêu cầu phát sinh từ nguyên tắc trật tự thứ bậc giữa các quy phạm pháp luật.  

Có thể nói, nếu không quyết định sử dụ g u  định tại Điều 38 của Hiến pháp để cho phép 

ph p điển hóa bằng Sắc lệ h th  hươ g t h ph p điể  h a đầy tham vọ g đưa a ă  
 đ  kh g thể thực hiệ  được.  

3. Khả ă g tiến hành cùng một lúc việc soạn thảo phầ   vă  ản luật và phầ   vă  
bả  dưới luật  
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Do tiết kiệ  được thời gia , ph p điển hóa bằng Sắc lệnh cho phép soạn thảo và công bố 

đồng thời phầ   vă  ản luật và phầ   vă  ả  dưới luật. Do đ ,  Ba  hu   
của Tham chính viện có thể cùng lúc kiểm tra toàn bộ dự thảo Bộ luật. Một trong nhữ g ưu 
điểm của phươ g ph p  l   ho ph p đơ  giản hóa công tác sắp xếp  u  định vào 

hai phần của Bộ luật. Nếu ph p điển hóa bằng luật, thì việc bãi bỏ nhữ g vă  ản luật đ  
đượ  ph p điển hoá chỉ có hiệu lực vào thời điểm phầ   vă  ản luật trong Bộ luật được 

công bố, và thời gia  hư vậy sẽ kéo dài. Nếu để Chính phủ có toàn quyền thực hiện các quy 

t h ph p điển hóa thì thời hạn sẽ ho  to  kh , đươ g hi  phải t h đến thời gian 

Tham chính viện cầ  để kiể  t a vă  ản. Mặt khác, kinh nghiệm cho thấy khi tiến hành pháp 

điể  h a  vă  ả  dưới luật đ i khi ần phải đưa hữ g vă  ả  đ  v o phầ   vă  ản 

luật; do đ  sẽ thuận lợi hơ  ếu phầ   được soạn thảo đồng thời với phầ   vă  ản 

luật hoặ , t o g t ường hợp phầ   vă  ản luật đ  được công bố bằng Sắc lệnh, nếu thời 

hạn thẩm quyền cho phép ban hành một Sắc lệnh mới để sửa đổi sắc lệ h t ước vẫ  hưa 
kết thúc. Chính vì những lý do nên trên, có thể lấy làm tiếc là trong thực tế, ho đến hiện nay 

mới có hai Bộ luật được xây dự g đồng thời (Bộ luật Tổ chức hệ thống tòa án hành chính) 

hoặc gầ  hư đồng thời (Bộ luật Giao th g đường bộ) cả hai phần, chỉ vì quá trình soạn 

thảo phầ   vă  ả  dưới luật bị chậm chễ.  

II.2. Phương pháp pháp điển hóa bằng Sắc lệnh trướ  nguy ơ ị bác bỏ  

Đ   hiều ý kiến phả  đối phươ g ph p ph p điển hóa bằng Sắc lệnh, với lập luận rằng 

việc thay thế  vă  ản luật bằng Sắc lệnh sẽ dẫ  đế  gu  ơ l  ất giá trị của các quy 

phạm pháp luật. Đ  l  lập luậ  đ  được nhiều nghị sỹ đưa a khi đệ đơ  l  Hội đồng bảo 

hiến - chú thích của gười dịch) phả  đối Luật g   th g  ă   về việc trao thẩm 

quyề  ph p điển hóa cho Chính phủ. Tuy nhiên, có thể nói rằng những e ngại này là vô ích. 

T ường hợp phả  đối các Sắc lệ h a  h h theo u  định của Luật ă   i t  đ  
cho thấ   điều đ .  

1. Sự suy yếu chỉ mang tính bề ngoài  

C  hai ă  ứ để chứng minh rằng những lo ngại đối với kỹ thuật ph p điển hóa bằng Sắc 

lệnh là thiếu ơ sở.  

Thứ nhất, cầ  tươ g đối hoá sự đồng nhất giữa ơ hế phản bác Sắc lệnh với ơ hế phản 

bác Nghị đị h. Đươ g hi , ả hai loại vă  ả  u t , ũ g hư ọi vă  ả  dưới luật 

kh , đều có thể bị phả   t ước Tòa án hành chính25 theo thủ tục khởi kiện chung hoặc 

theo thủ tụ  đặc biệt. Như g ần nhấn mạ h đến sự khác nhau giữa Sắc lệnh và Nghị định: 

Chính phủ ban hành Sắc lệ h khi được Nghị việ  ho ph p t  ơ sở áp dụ g điều 34 của 

Hiến pháp, vì vậy không thể quy kết rằng Sắc lệnh lấ  s  sa g lĩ h vực thẩm quyền ban hành 

luật của Nghị việ . Điều  đ  được Hội đồng bảo hiến khẳ g định trong Quyết định ngày 

 th g  ă   t ả lời đơ  khiếu nại về thẩm quyền của Chính phủ trong việc xếp các 

vă  ản luật chứa u  định dưới luật vào phầ   vă  ả  dưới luật: ă  ứ v o điều 38 của 

Hiế  ph p, t o g lĩ h vự  được trao thẩm quyề , ơ ua  a  h h Sắc lệnh có quyền hạn 

tươ g tự hư u ền hạn của ơ ua  lập pháp, kể cả quyền bãi bỏ u  đị h do ơ ua  lập 

                                                           
25 Theo u  định tại điều 111-5 Bộ luật hình sự, các quy phạm pháp luật hình sự có thể bị phả   t ước Tòa án hình sự 

trong những vụ án mà quy phạ  đ  được sử dụ g l  ă  ứ truy tố. 
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pháp ban hành nếu hư u  đị h  đ  đượ  ph p điển hóa vào Bộ luật hoặc nội dung của 

chúng lấ  sa g lĩ h vự  a  h h vă  ả  dưới luật. Vă  ản quy phạm pháp luật được ban 

hành kèm theo Sắc lệnh, kể cả t ường hợp đ  l  vă  ản sửa đổi, bổ sung một đạo luật ũ, 
ũ g  đầ  đủ ơ sở pháp lý.  

Thứ hai, không nên quá lo ngại rằ g gười ta sẽ viện dẫn sự vi phạm một số nguyên tắc pháp 

luật ơ ả  để phản bác nội dung của một Bộ luật hưa được phê chuẩn. Một mặt, việc pháp 

điể  h a thường kéo theo những sửa đổi, bổ su g để đ p ứng nguyên tắc trật tự thứ bậc 

giữa các quy phạm pháp luật; do đ  sẽ làm cho những viện dẫn kể t  kh g  ă  ứ. Mặt 

khác, giả sử  đủ ă  ứ để khẳ g định rằng Bộ luật mới chứa trong nó những quy phạm 

trái với một quy phạm pháp luật ao hơ , th  ũ g không nên quên rằng bản thân các Luật - 

và phầ   vă  ản luật của Bộ luật - đều có thể bị phản bác theo nguyên tắ  luật phải phù 

hợp với điều ước quốc tế : t o g ột số t ường hợp, Tòa án buộc phải so s h vă  ản luật 

với điều ước quốc tế u  định những nguyên tắc chung có nội du g tươ g tự hư ội dung 

của các nguyên tắc hiế  định.  

2. Kết quả giải quyết khiếu kiệ  ph   phươ g ph p ph p điển hóa bằng Sắc lệnh  

Những khiếu kiện phản bác Sắc lệ h ph p điể  h a đều đ  được giải quyết. Tất cả các Bộ 

luật ban hành bằng Sắc lệ h đều đ  được phê chuẩ  v  do đ  kh g  khả ă g ị khởi 

kiện theo thủ tụ  đặc biệt . Đế  a , đ   thể tổng kết một h tươ g đối đầ  đủ kết quả 

giải quyết khiếu kiệ  li  ua  đến việc áp dụng Luật g   th g  ă   về việc trao 

thẩm quyề  ph p điển hóa cho Chính phủ. Ch g t i i  đưa a ột số nhận xét sau:  

T ước hết, đa số các khiếu kiệ  đều đ  ị bác bỏ. Chỉ có một số rất t u  định bị tuyên huỷ, 

hư h g ta  thể thấy trong mấy ví dụ sau:  

Că  ứ nguyên tắc cho phép sửa đổi, bổ su g vă  ả  đượ  ph p điển hóa nếu điều đ  l  
cần thiết để đảm bảo sự thống nhất của Bộ luật, Tham chính việ  đ  g hận trong Bộ luật 

Y tế công, việc sửa đổi (Sắc lệ h g   th g  ă   đị h ghĩa ghề mát-xa trị liệu 

tại Điều L.487 của Bộ luật ũ l  ho  to  hợp pháp. Tham chính viện kết luậ  đị h ghĩa 
mới đ   phỏ g theo đị h ghĩa do  h  hu   đưa a t o g thực tiễn, và việc 

sửa đổi đị h ghĩa ũ kh g l  tha  đổi cở sở pháp luật về  điều kiện hoạt động của 

nghề mát-xa trị liệu ũ g hư về việc xử lý nhữ g t ường hợp hành nghề trái pháp luật.  

Tu  hi , ũ g t o g Bộ luật đ , Tha  h h viện cho rằng Chính phủ đ  vượt quá nhiệm 

vụ h i h a h a khu g ph p luật  đượ  giao theo u  định của Luật g   th g  ă  
1999 khi quyết định cho phép thanh tra vệ sinh y tế được quyền thanh tra tất cả  t ường 

hợp không thực hiệ  ghĩa vụ tiêm vắc-xin, trong khi theo Bộ luật ũ, hỉ được phép thanh 

tra nhữ g t ường hợp vi phạ  đối với một số ghĩa vụ tiêm vắc-xin nhất định. Tham chính 

viện kết luận việc mở rộng thẩm quyền của thanh tra vệ sinh y tế không thể được coi là một 

quyết định nhằ  h i h a h a  ph p luật theo hư cách hiểu trong Luật ngày 16 tháng 12 

ă  26.  

                                                           
26 Theo cách giải thích của Tham chính viện, Luật g   th g  ă   hỉ cho phép Chính phủ xử lý nhữ g điểm không 

phù hợp giữa  u  đị h đượ  ph p điển hóa.  
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Ví dụ thứ a l  t ường hợp khiếu kiệ  đối với Sắc lệ h g   th g  ă   li  ua  
đến phầ   vă  ản luật của Bộ luật Thươ g ại. Trong vụ việc này, Tham chính việ  đ  
giải quyết sự bất đồng quan điểm xung quanh việ  ph p điể  h a u  định tại điều 173 Nghị 
đị h g   th g  ă   th h điều L.627-1 Bộ luật Thươ g ại Điều  u  định: 

Mọi t ường hợp khiếu kiện và mọi thủ tụ  thi h h đối với các khoản tiền nộp vào Quỹ ký 

th  đều kh g được tiếp nhận). Sở dĩ  sự bất đồ g ua  điể  l  v  t ướ  đ , g   
th g  ă  , Tha  h h việ  đ   u ết định tuyên bố rằ g u  đị h t  đ  l  
không hợp pháp, với lý do u  đị h đ  thuộc thẩm quyền ban hành của Nghị viện chứ không 

thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ. Tuy nhiên, với tính chất là một Quyết đị h t ước 

khi xét xử, Quyết đị h t  đ  ủa Tham chính viện hoàn toàn không có hiệu lực bãi bỏ Điều 

173 khỏi hệ thống pháp luật thự  định. Từ đ , Tha  h h viện suy luận rằng, bằng cách 

ph p điể  h a điều 173 vào phầ   vă  ản pháp luật của Bộ luật Thươ g ại, "Chính phủ 

không hề vi phạm Quyết đị h g y 9 th g  ă   ủa Tham chính việ   gược 

lại, đ  thực hiệ  đú g ti h thần Quyết đị h đ  hằ  đảm bảo trật tự thứ bậc giữa các quy 

phạm pháp luật phù hợp với uy định tại Luật g y 6 th g  ă  999".  

Thứ đến, trong một số t ường hợp, Tham chính việ  đ  kh g gần ngại chấp nhận những 

giải pháp táo bạo đối với những sai sót thuần tuý kỹ thuật. T ường hợp điển hình là một 

quyết định của thẩm phán phụ trách việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời t o g đ  
thừa nhậ   đủ ă  ứ để đ h hỉ áp dụ g u  định tại Điều L.112-9, Bộ luật Tiền tệ và tài 

chính ban hành kèm theo Sắc lệ h g   th g  ă  . Điều L.112-9 lấy lại một số 

u  định mà thực chất đ  ị bãi bỏ bởi một đạo luật t ướ  đ , ấm sử dụng thẻ thanh toán 

ngân hàng trong một số loại giao dịch. Quyết đị h đ h hỉ Điều L.112-  đượ  đ h gi  l  
"nhằm mụ  đí h giải quyết những bất cập mà nhữ g uy đị h đ  g y a ho đời sống kinh tế 

và lợi ích chung của xã hội. Thật vậy, để đảm bảo lợi ích chung của xã hội, cần chấm dứt ngay 

tình trạng chỉ vì một sai sót kỹ thuật mà những quy phạm pháp luật đ  ị bãi bỏ lại đượ  đưa 
trở lại hệ thống pháp luật thự  định".  

 Đặc biệt hơ  l  t ường hợp quyết định của Tham chính viện giải quyết khiếu kiện liên quan 

đến Sắc lệnh ban hành Bộ luật Nông thôn. Sau khi khẳ g định rằng tính bất hợp pháp mà 

gười đứ g đơ  u  kết cho Sắc lệnh thực chất chỉ vì một sai sót kỹ thuật trong việc gọi tên 

một điều khoả  được dẫn chiếu bởi một điều khoản khác trong Bộ luật Nông thôn, và rằng 

không có sai sót gì trong cách viết lại nhữ g u  định tồn tại t ướ  khi ph p điển hóa, quyết 

định của Tham chính viện kết luận: không huỷ bỏ nhữ g u  định t o g điều khoản này, 

hư g phải thừa nhận giá trị ph p lý đ h thực cho nhữ g u  đị h đ  đượ  ph p điển hóa. 

Quyết đị h ũ g u  phải tiến hành những biện pháp công bố phù hợp, cụ thể là ghi nhận 

giá trị ph p lý đ  t o g u ết định của Tham chính viện và công bố trên Công báo.  

Chúng tôi xin có một vài nhậ  t sau đ  về kinh nghiệ  ph p điển hóa vừa được trình bày 

tóm tắt trong những phần trên.  

Thứ nhất, cần thừa nhận rằ g đối với một số Bộ luật, thời hạn soạn thảo và ban hành phần 

 vă  ản luật và phầ   vă  ả  dưới luật hiện nay không phù hợp đ i khi k o d i hiều 

ă . Nếu hai phầ  đ  kh g đượ  a  h h đồng thời, sẽ dẫ  đến tình trạng song song tồn 
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tại giữa Bộ luật mới với Bộ luật ũ t o g ột khoảng thời gian nhất định. Bộ luật mới chỉ có 

phầ   vă  ản luật, còn Bộ luật ũ hỉ còn lại nhữ g u  đị h dưới luật. ý thứ  được 

nhữ g kh  khă  đặt ra bởi thực trạng này27, Uỷ a  ph p điển hóa tối ao đ  hỉ rõ trong 

B o o thường niên lần thứ 12 rằ g t o g tươ g lai Uỷ ban sẽ chỉ "tiến hành ph p điển hóa 

phầ   vă  ản luật khi nào chắc chắ  được rằng phầ   vă  ả  dưới luật ũ g  thể 

triể  khai đượ  đồng thời, nhằm tránh những bất cập do sự chậm chễ ban hành phần các 

vă  ả  dưới luật gây ra".  

Thứ hai, cần phải thừa nhận rằ g phươ g ph p ph p điển hóa bằng Sắc lệnh là một phươ g 
pháp an toàn, phù hợp với yêu cầu và ít gây khiếu kiện. Bên cạ h đ , ũ g ần chấp nhận 

một thực tế là vai trò của Nghị viện chỉ rất hạn chế. Sau khi trao thẩm quyề  ph p điển hóa 

cho Chính phủ trong một thời hạn cần thiết, Nghị viện cần nhanh chóng can thiệp nhằm 

mang lại giá trị quy phạm luật cho các quy phạ  đượ  ph p điển hóa bằng Sắc lệnh.  

Tóm lại, có thể nói rằ g g t  ph p điển hóa là vô cùng hữu ích và cần thiết. Hữu ích và 

cần thiết đối với  ơ ua  h  ướ , v  ph p điển hóa cho phép cập nhật và sắp xếp có 

trật tự các quy phạm pháp luật mà họ có nhiệm vụ áp dụng. Hữu ích và cần thiết đối với 

gười dân, bởi v  ph p điển hóa cho phép họ tiếp cận và hiểu biết pháp luật tốt hơ , từ đ  
không vi phạm pháp luật và thực hiệ  đầ  đủ các quyền của họ.  

Để kết thúc bài viết , h g t i i  điểm lại kết quả làm việc của Uỷ a  ph p điển hóa tối 

cao từ ă   đế  a . Dưới sự kiểm soát của Uỷ a , đ  thực hiệ  được 15 phầ   vă  
bản luật thuộc nhiều Bộ luật khác nhau (Bộ luật Sở hữu trí tuệ, Bộ luật Tiêu dùng, Bộ luật 

Nông thôn, Bộ luật về các tòa án tài chính, Bộ luật chung về các chính quyề  địa phươ g, Bộ 

luật Y tế công, Bộ luật Giáo dục, Bộ luật Tổ chức hệ thống tòa án hành chính, Bộ luật Giao 

th g đường bộ, Bộ luật Thươ g ại, Bộ luật Tiền tệ và tài chính, Bộ luật M i t ường, Bộ 

luật Hỗ trợ xã hội v  gia đ h, Bộ luật Di sản và nghiên cứu) và 7 phầ   vă  ả  dưới luật 

(một số Quyển trong Bộ luật Nông thôn và Bộ luật Y tế công, Bộ luật Tiêu dùng, Bộ luật chung 

về các chính quyề  địa phươ g, Bộ luật về các tòa án tài chính, Bộ luật về tổ chức hệ thống 

tòa án hành chính, Bộ luật Giao th g đường bộ . Đế  g   th g  ă  , Uỷ a  đ  
xem xét xong phầ   vă  ản luật thuộc Bộ luật Quốc phòng, Bộ luật Du lịch, Bộ luật về 

nhập cả h v  ư t  ủa gười ước ngoài. Phầ   vă  ả  dưới luật thuộc Bộ luật Hỗ trợ 

xã hội v  Gia đ h v  Bộ luật Tiền tệ và tài chính.  

 

SOURCE: HỘI THẢO 200 NĂM BỘ LUẬT DÂN SỰ PHÁP , NHÀ PHÁP LUẬT VIỆT PHÁP, 

THÁNG 11/2004 (Bản dịch của Nhà Pháp luật Việt – Pháp)                                

                                                           
27 Ví dụ t ường hợp Bộ luật M i t ường: phầ   vă  ản luật đ  được ban hành, trong khi một số u  đị h hướng dẫn thi 

hành vẫn nằm trong Bộ luật về nông thôn.  
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