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PHÁP ĐIỂN HÓA 

BERNARD PIGNEROL  
Thẩm phán, Tham chính viện Cộng hòa Pháp  

Gérard Cornu đã định nghĩa: pháp điển hóa là "việc tập hợp và sắp xếp lại một cách có hệ thống 

tất cả các qui định pháp luật về một lĩnh vực, một ngành thành một bộ pháp điển và theo nghĩa 
rộng là kết quả của hoạt động đó"1. Nghĩa ban đầu của thuật ngữ "pháp điển hóa" là hoạt động 

hay nghệ thuật2 xây dựng một bộ luật (codicem facere trong tiếng La tinh). Thật khó có thể tách 

biệt rõ ràng giữa quá trình pháp điển hóa và kết quả của quá trình đó, tức nghĩa là tách biệt cái 

gì thuộc về Bộ luật và cái gì thuộc về quá trình pháp điển hóa. Khó khăn này xuất phát từ bản 

chất của bộ luật3- đây là kết quả của một hệ thống ký hiệu bằng hình ảnh, âm thanh và chữ viết 

có hiệu lực trên phạm vi rộng và mang tính bắt buộc. Do đó, định nghĩa về Bộ luật vừa mang 

tính cụ thể vừa mang tính trừu tượng4.  

 Bộ luật là một tập hợp các quy định thành văn có quan hệ phụ thuộc nhau được sắp xếp theo 

một trật tự nào đó (theo số thứ tự hoặc theo chủ đề) cho phép tra cứu dưới nhiều góc độ như: 
bố cục, mục lục, từ, .v.v.. Bộ luật còn là công cụ để phổ biến kiến thức và quản lý trong lĩnh vực 

pháp luật. Các vấn đề xung quanh phương pháp pháp điển hóa sẽ ít được đề cập mà chúng ta sẽ 

tập trung hơn vào các phương diện lịch sử, chính trị hay pháp lý. Các phương pháp pháp điển 

hóa sẽ làm sáng tỏ mục đích của các dự án pháp điển hóa được thực hiện trong nhiều thế kỷ.  

 1. Pháp điển hóa trong lịch sử và điểm những hạn chế   

 1.1. Hoạt động pháp điển hóa cho đến trước năm 1804  

 Nếu chúng ta xem xét những dự án pháp điển hóa thời kỳ trước của một số nhà nước như 
Hammourabi, Justinien, Théodose hay Napoléon, chúng ta có thể thấy một số điểm chung cũng 
như những điểm khác biệt gắn liền với nền văn hóa đặc thù của mỗi nước hoặc mỗi thời kỳ.  

 Các dự án pháp điển hóa này phản ánh sự biểu hiện quyền lực, nó tạo nên uy tín cá nhân cho 

mỗi vị vua4 và cho phép duy trì lâu dài sự nghiệp chinh phục các nước5. Quan niệm này đã tồn 

tại khá lâu trong lịch sử, trải qua các thời kỳ từ Hammourabi đến Justinien, Louis XIV và cả những 

vị vua đã được soi rọi dưới ánh sáng triết học của thế kỷ 18 như Frédéric đại đế (Phổ) hay Vua 

                                                           
1 Hiệp hội Henri Capitant, Thuật ngữ pháp lý, G. Cornu, 2005  

2 F Terre, Pháp điển hóa là một ngành nghệ thuật khó khăn, 1994, tr 99 và 100  

3 E. Catta, Các phương pháp pháp điển hóa: từ mềm dẻo đến cứng nhắc …, AJDA, 20.09.97, 

tr.647 4 E. Catta, sđd  
4 B. Oppetit, Tiểu luận về pháp điển hóa, PUF 1998, tr.8  
5 Max Weber, Xã hội học trong pháp luật, PUF, 1986, tr.195-197  
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Joseph II (Áo). Tất cả họ đều tin rằng công việc này vừa mang lại hạnh phúc cho thần dân vừa 

mang lại vầng hào quang cho các hoàng tử.  

 Tại Pháp, nhu cầu pháp điển hóa xuất hiện khá muộn. Trong giai đoạn 1576-1577, Vua Henri III 

đã quyết định tiến hành tập hợp hóa tất cả các chỉ dụ và sắc lệnh nhằm xây dựng một trật tự cho 

hệ thống pháp luật hiện còn lộn xộn và không thể hiểu được ngay cả đối với những người làm 

thực tiễn6. Thẩm phán Barnabé Brisson là người đã xây dựng Bộ luật đầu tiên, có tên gọi "Bộ luật 

Henri III". Thực ra, đây là một cuốn tập hợp các văn bản pháp luật hơn là một bộ luật theo quan 

điểm khoa học.  

 Sau đó, phải đến khi những sắc lệnh lớn của Colbert được ban hành thì tham vọng xây dựng bộ 

luật mới được khôi phục. Sắc lệnh quan trọng ban hành đầu tiên năm 1667 là Sắc lệnh trong lĩnh 
vực dân sự. Sắc lệnh thứ hai cũng không kém phần quan trọng ban hành năm 1670 là Sắc lệnh 

hình sự. Mặc dù các Sắc lệnh của Colbert chưa có tên là "Bộ luật" tuy nhiên mục đích của ông 

cũng là tiến hành pháp điển hóa. Khác với Bộ luật Henri III, các Sắc lệnh của Colbert đã làm thay 
đổi hoàn toàn luật thực định thời kỳ đó theo hướng hiện đại hóa luật thực định.  

 Sắc lệnh của Colbert dù không tỏa sáng như các Bộ luật Napoléon nhưng nó cũng đã trở thành 

một công cụ quyền lực phục vụ cho mục đích chính trị.  

 1.2 Quá trình xây dựng Bộ luật Dân sự 1804 bằng phương pháp pháp điển hóa  

 Việc xem xét vai trò của Tham Chính trong quá trình xây dựng Bộ luật Dân sự đã ít được nghiên 

cứu. Tuy nhiên, thật sai lầm khi cho rằng Bộ luật Dân sự là sản phẩm của riêng Tronchet, Portalis, 

Bigot de Préameneu và Maleville hay là thành quả riêng của  

Ủy ban pháp luật của Tham Chính viện. Ý tưởng về việc xây dựng một Bộ luật Dân sự đã xuất 

hiện ngay trước Cách mạng, đó là ý tưởng về việc thống nhất các tập quán được áp dụng ở Miền 

Bắc và pháp luật La Mã được áp dụng ở Miền Nam. Trong những cuốn tập hợp ý kiến của cử tri 

giai đoạn này có rất nhiều ý kiến đề cập đến vấn đề thống nhất pháp luật. Ngoài ra, Hiến pháp 

1791 cũng quy định "Một Bộ luật Dân sự có hiệu lực thống nhất trên toàn Vương quốc sẽ được 

xây dựng"7. Chính quyền Quốc ước đã thành lập Ủy ban pháp luật do Cambacérès làm chủ tịch. 

Ủy ban này đã trình không dưới ba dự thảo, dự thảo đầu tiên gồm 719 điều, dự thảo 2 giảm 

xuống còn 297 và dự thảo cuối cùng gồm 1104 điều. Trong thời gian này, một số dự án xây dựng 

Bộ luật cũng được tiến hành với danh nghĩa cá nhân. Như vậy, Bộ luật Dân sự không phải là 

thành quả riêng của Tổng tài thứ nhất hay của Hoàng đế Napoléon.  

 Portalis viết rằng việc xây dựng một Bộ luật nên thận trọng "trước tham vọng nguy hiểm là điều 

chỉnh và dự liệu được tất cả các vấn đề… Một Bộ luật dù hoàn chỉnh cũng không thể giải đáp 
được hàng ngàn câu hỏi đặt ra cho thẩm phán: những vấn đề này sẽ để cho tập quán hoặc thực 

                                                           
6 M. Suel, Tiểu luận về pháp điển hóa theo nguyên tắc đảm bảo không làm thay đổi nội dung của pháp 
luật, Paris, JORF, 1995, 296 tr  
7 R. Denoix de Saint Marc, Phát biểu nhân dịp Những ngày kỷ niệm hai trăm năm Bộ luật Dân sự, Tham 

Chính viện và Bộ luật Dân sự, tập 2, tr.18  
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tiễn xét xử giải quyết. Chức năng của luật là xác định những đường lối chung của pháp luật, xây 

dựng những nguyên tắc có thể áp dụng vào các tình huống khác nhau mà không đi vào giải quyết 

những câu hỏi cụ thể xuất hiện trong từng lĩnh vực … Thẩm phán và luật gia tư vấn, những người 

hiểu biết sâu sắc về tinh thần chung của các đạo luật sẽ là người hướng dẫn việc áp dụng …"8.  

Bộ luật Dân sự Pháp 1804 có hình thức hoàn chỉnh nhất của một Bộ luật. Nó phù hợp với những 

đường lối cải cách lớn theo đó trong một tập hợp duy nhất sẽ tập hợp tất cả các quy định cũ 
đồng thời bổ sung thêm những quy định mới thể hiện những nguyên tắc tổ chức của một xã hội 

mới. Quá trình pháp điển hóa theo hướng đó dĩ nhiên phải tập trung được những yếu tố như: 
sự đứt gãy xã hội, ý chí chính trị, thành tựu kỹ thuật quan trọng, một tầm nhìn có khả năng tạo 

ra sự đồng ý của đại bộ phận người dân đối với nội dung của Bộ luật và đảm bảo tính trường tồn 

của Bộ luật. Đây là những yếu tố không phải dễ dàng tập hợp trong lịch sử một dân tộc9.  

 Napoléon Đệ nhất là người hiểu rõ lợi ích của hoạt động pháp điển hóa theo ngành, theo lĩnh 
vực. Ngay từ năm 1804, việc xây dựng Bộ luật Dân sự đã có ảnh hưởng lớn đối với các nước Châu 

Âu. Tiếp theo, một loạt các Bộ luật được ra đời đó là Bộ luật Hình sự (1810), Bộ luật Tố tụng dân 

sự (1806), Bộ luật Thương mại (1807) và Bộ luật Điều tra hình sự (1808). Portalis, cái tên còn gắn 

bó trường tồn với Bộ luật Dân sự đã nhìn thấy phương diện xã hội lớn lao10 của Bộ luật này. Ông 

viết: "Bộ luật Dân sự là gì? Đó là một tập hợp các đạo luật nhằm điều chỉnh và xây dựng những 

quan hệ có tính xã hội, gia đình và mang tính lợi ích giữa những người thuộc cùng một cộng đồng 

dân cư"11.  

 Thực vậy, một Bộ luật để xứng đáng với tên gọi đó phải đảm bảo hai đặc tính: nó phải vừa có 

tính thống nhất vừa có tính bao quát. Tức là trong một Bộ luật người ta phải tìm thấy tất cả các 

quy định trong lĩnh vực liên quan được sắp xếp dưới hình thức đơn giản nhất nhưng Bộ luật cũng 
không phải chỉ là việc tập hợp các quy định một cách thuần túy. Ở đây, đơn giản hóa không đồng 

nghĩa với sơ đẳng, thuần túy. Do đó, không nên đơn giản hóa một cách tùy tiện mà phải được 

tiến hành hết sức thận trọng. Sau thời kỳ Đệ nhất Đế chế, với phong trào phi pháp điển hóa, hoạt 

động pháp điển hóa bị chững lại thậm chí là thụt lùi. Cụ thể, Bộ luật Thương mại từ 650 điều chỉ 
còn 150 điều và phần lớn các đạo luật quan trọng trong lĩnh vực thương mại đều không nằm 

trong Bộ luật này. Tuy nhiên, cũng có một số Bộ luật được ban hành như Bộ luật  

Nông thôn, Bộ luật gia đình, Bộ luật an toàn giao thông đường bộ, điều này đi ngược lại xu hướng 

chung của giai đoạn đó.  

 1.3 Pháp điển hóa từ năm 1948 đến năm 1988 và những hạn chế trong giai đoạn này  

Theo quy định của Nghị định n°48-800 ngày 10 tháng 5 năm 1948, Ủy ban pháp điển hóa tối cao 

được thành lập. Ủy ban này có nhiệm vụ nghiên cứu hoạt động pháp điển hóa và đơn giản hóa 

văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc thành lập Ủy ban pháp điển hóa tối cao là một hoạt 

                                                           
8 Phát biểu mở đầu về dự thảo Bộ luật Dân sự, tr 6-8  
9 B. Oppetit, sđd  
10 B. Oppetit, sđd  
11 Phát biểu giới thiệu Bộ luật Dân sự, tr.92  
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động cải cách hành chính hơn là một hoạt động nhằm sắp xếp các quy định pháp luật. Động lực 

thúc đẩy công việc pháp điển hóa xuất phát chính từ thực tiễn hoạt động của các cơ quan nhà 
nước và doanh nghiệp, điều này giải thích mong muốn làm sao để việc pháp điển hóa được hiệu 

quả, rõ ràng và chi phí thấp12. Từ năm 1948 đến năm 1988, khoảng 40 Bộ luật đã được hoàn 

thành như vậy.  

Hạn chế của công tác pháp điển hóa trong giai đoạn này liên quan đến phương pháp pháp điển 

hóa. Chính phương pháp pháp điển hóa làm cho người sử dụng cảm thấy các quy định pháp luật 

không ổn định13 và làm phát sinh nhiều tranh chấp. Trong giai đoạn này, pháp điển hóa được 

thực hiện bằng Nghị định và một số trường hợp được Nghị viện thông qua14.  

 2. Pháp điển hóa trong giai đoạn hiện nay: Nguyên tắc và Phương pháp  

2.1. Xác định khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và quá trình pháp điển hóa 

2.1.1. Tình trạng lạm pháp văn bản quy phạm pháp luật và khả năng tiếp cận của luật của người 
dân  

Năm 2006, Tham Chính viện đã lựa chọn chủ đề cho các hoạt động của mình là "An toàn pháp 

lý và tính phức tạp của pháp luật". Lý do để Tham Chính viện lựa chọn nội dung này là tình trạng 

lạm phát văn bản quy phạm pháp luật trong khoảng 20 năm trở lại đây và tính phức tạp của các 

văn bản này ngày càng tăng. Có thể thấy điều đó qua những con số sau:  

- Theo số liệu thống kê năm 200015: có 9 000 luật và 120 000 Nghị định đang có hiệu 

lực. Ngoài ra, hàng năm khoảng 70 luật, 50 pháp lệnh và 1500 Nghị định được ban 

hành mới;  

- 59 Bộ luật: trong đó, Bộ luật lao động gồm hơn 2000 trang, Bộ luật thuế gồm khoảng 

hơn 2500 trang với hơn 4000 điều (gồm cả quy định luật và quy định dưới luật).  

- Tình trạng lạm phát văn bản quy phạm pháp luật là do nhu cầu phát triển của xã hội 

hiện đại, mỗi khi xuất hiện một hiện tượng xã hội mới, một quan hệ xã hội mới thì 

cần có quy định pháp luật phù hợp để điều chỉnh nó. Điều này thể hiện quan điểm 

hiện nay về vai trò của Nhà nước16. Ngoài ra, việc ban hành nhanh và nhiều các văn 
bản quy phạm pháp luật trong nước có tính đến pháp luật quốc tế, pháp luật của 

Liên minh Châu Âu, đến quá trình phi tập trung hóa về mặt địa lý và theo ngành, lĩnh 
vực nhưng chưa căn cứ vào yêu cầu ngày càng cao của người dân muốn có những 

đạo luật mới nhằm giải tỏa tâm lý bất an. Ngoài việc ban hành nhanh và nhiều văn 
bản quy phạm pháp luật còn phải kể đến sự chuyển đổi về chất trong nội dung các 

                                                           
12 J-C.Grosshens, Từ pháp điển hóa bằng Nghị định đến Luật và các văn bản dưới luật, D. 1958, tr.157  
13 S. Lamouroux, sđd  
14 Luật ngày 3/06/1958 thông qua 15 Bộ luật  
15 Tham Chính viện, Báo cáo hàng năm từ năm 1991 đến 2000  

16 S. Lamouroux, Pháp điển hóa hay dân chủ hóa pháp luật, Tạp chí luật hiến pháp số 48, 
2001 18 P. Albertini, Pháp điển hóa và Nghị viện, AJDA, 1997, tr.662  
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quy phạm18. Không tách biệt giữa lĩnh vực lập pháp và lĩnh vực lập quy, các nhà làm 

luật đã quy định một cách chi tiết việc thi hành luật thông qua những tiêu chí, những 

yếu tố và thông số với mục đích nhằm tránh sự khác biệt trong quá trình thẩm phán 

giải thích luật. Điều này làm cho luật trở nên bấp bênh và lạc hậu hơn so với thực 

tế, khi đó, lại cần có sự can thiệp của nhà làm luật. Chính điều này khiến cho pháp 

luật rơi vào một vòng luẩn quẩn không thoát ra được của tình trạng lạm pháp văn 
bản quy phạm pháp luật.  

 Càng ngày, quy phạm pháp luật được sửa đổi thường xuyên hơn. Mỗi năm, khoảng 10% các quy 

định trong Bộ luật được sửa đổi17. Ngoài một số Bộ luật ít có sự sửa đổi, bổ sung ví dụ như Bộ 

luật Dân sự thì một số Bộ luật khác thường xuyên được tiến hành sửa đổi, bổ sung ví dụ như Bộ 

luật chung về Thuế, Bộ luật tài chính và tiền tệ hay Bộ luật về đơn vị hành chính lãnh thổ. Bộ luật 

này gồm 4492 Điều, trong thời gian từ 01/01/1999 đến 01/09/2005, chỉ riêng phần lập quy18 đã 
có tới 3029 lần sửa đổi, bổ sung.  

 Tuy nhiên, vấn đề thực sự đặt ra là khả năng tiếp cận pháp luật của người dân. Ngay từ năm 
1991, Tham Chính viện đã chỉ ra nguy cơ này: "Nếu không cẩn thận trong tương lai chúng ta sẽ 

có hai đối tượng người dân: những người có đủ phương tiện để sử dụng dịch vụ của các chuyên 

gia phục vụ cho lợi ích của mình và những người hoàn toàn đứng ngoài mê cung pháp luật, những 

người bị Nhà nước pháp quyền chối từ"19.   

 Trước thực trạng đó, chúng ta cần phải hiểu được các mục tiêu của pháp điển hóa. Trước hết, 

có lẽ pháp điển hóa là một trong những giải pháp đơn giản nhất làm cho các quy phạm rõ ràng 

hơn, dễ hiểu hơn cho phép mọi người dân, mọi đối tượng trong xã hội có thể tiếp cận được pháp 

luật. Mục đích của pháp điển hóa là nhằm xây dựng một trật tự pháp luật22 và trong quá trình 

pháp điển hóa, người ta cũng nỗ lực nhằm hợp lý hóa pháp luật. Đơn giản, thống nhất, chặt chẽ 

và có trật tự là những tiêu chí cơ bản của pháp điển hóa20. Tất cả các hình thức pháp điển hóa 

qua các thời kỳ lịch sử đều nhằm làm cho pháp luật trở nên hợp lý hơn và đảm bảo khả năng tiếp 

cận của người dân.  

 2.1.2. Pháp điển hóa đảm bảo không làm thay đổi nội dung pháp luật là một phương pháp tất yếu   

 Khái niệm "pháp điển hóa đảm bảo không làm thay đổi nội dung của pháp luật hiện hành" không 

phải xuất phát từ Nghị định ngày 12 tháng 9 năm 1989. Phải sau một thập kỷ tiến hành pháp điển 

hóa bằng Sắc lệnh thì khái niệm này mới xuất hiện. Thực vậy, theo Luật ngày 16 tháng 12 năm 
1999, Chính phủ được trao thẩm quyền thực hiện pháp điển hóa phần văn bản luật của 9 Bộ luật 

trên cơ sở quy định tại điều 38 Hiến pháp 1958. Tuy nhiên, Chính phủ chỉ có thẩm quyền pháp 

                                                           
17 Nghiên cứu của Văn phòng Chính phủ, Các số liệu thống kê về hoạt động lập pháp và lập quy, ngày 

01/05/2005  
18 Thượng Nghị viện, Báo cáo n° 447 ngày 18/06/2000  
19 Tham Chính viện, Báo cáo công 1991, Paris Trung tâm tư liệu Pháp, Nghiên cứu tài liệu số 43,1992, 
tr.21 22 G. Braibant,"Một số vấn đề về pháp điển hóa", RFAT, 1997, n°82, tr.167  
20 S. Lamouroux, sđd  
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điển hóa những quy định đang có hiệu lực tại thời điểm công bố Sắc lệnh và theo Luật ngày 16 

tháng 6 năm 2000, đó là phương pháp pháp điển hóa nhằm đảm bảo không làm thay đổi nội 

dung của những quy phạm pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Luật năm 1999 cho phép cơ quan 
pháp điển hóa được phép tiến hành sửa đổi, bổ sung cần thiết nhằm đảm bảo trật tự thứ bậc 

của các quy phạm pháp luật và sự thống nhất của Bộ pháp điển đồng thời hài hòa hóa khung 

pháp luật"21.  

 Việc pháp điển hóa bằng Sắc lệnh trên cơ sở Điều 38 Hiến pháp được giải thích bằng các lý do 

liên quan đến khối lượng văn bản luật cần pháp điển hóa. Chính phủ đã lựa chọn phương pháp 
pháp điển hóa bằng Sắc lệnh trên cơ sở quy định tại Điều 38 Hiến pháp nhằm đẩy nhanh quá 

trình pháp điển hóa. Chính phủ cũng phải đưa ra cam kết như vậy để có được sự đồng ý của Nghị 
viện đối với chương trình pháp điển hóa đầy tham vọng. Hội đồng Bảo hiến, khi xem xét Luật 

ngày 16/12/1999 cho rằng Luật này không trái với Hiến pháp, đặc biệt với quy định về việc pháp 

điển phải đảm bảo không làm thay đổi nội dung của pháp luật. Hội đồng Bảo hiến chỉ ra rằng 

"Chính phủ không thể tiến hành sửa đổi, bổ sung về mặt nội dung các quy định luật hiện hành và 

chỉ không áp dụng quy định này trong những trường hợp đặc biệt được quy định cụ thể trong 

luật ngày 16/12/1999 nói trên".  

 Quá trình pháp điển hóa được thực hiện một cách riêng biệt với quá trình cải cách pháp luật. 

Nếu cải cách pháp luật có ý nghĩa chính trị thì hoạt động pháp điển hóa có ý nghĩa kỹ thuật. Pháp 

điển hóa là công việc, hoạt động của những nhà kỹ thuật lập pháp, họ thực hiện công việc của 

mình một cách liên tục và cần các quy định pháp luật có sự ổn định tối thiểu. Nguyên tắc đảm 

bảo không làm thay đổi nội dung của pháp luật được quy định trong Luật ngày 16 tháng 12 năm 
1999 và Điều 3 Luật ngày 12 tháng 4 năm 2000. Điều luật này quy định: pháp điển hóa là việc 

"tập hợp và sắp xếp trong các bộ luật chuyên ngành tất cả các luật có hiệu lực tại thời điểm pháp 

điển hóa. Việc pháp điển hóa phải đảm bảo không làm thay đổi nội dung pháp luật tuy nhiên có 

thể thực hiện những sửa đổi, bổ sung cần thiết nhằm nâng cao tính thống nhất của Bộ luật, tôn 

trọng trật tự thứ bậc của các quy phạm pháp luật và hài hòa hóa khung pháp luật". Như vậy, Nghị 
định ngày 16 tháng 6 năm 2000 đã bổ sung thêm khái niệm "pháp điển hóa đảm bảo không làm 

thay đổi nội dung của pháp luật hiện hành" trong Nghị định ban đầu ngày 12 tháng 12 năm 1989 
quy định về cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Ủy ban pháp điển hóa tối cao. Theo đó, Ủy ban có 

nhiệm vụ xây dựng và trình cho Chính phủ dự thảo các Bộ luật được xây dựng trên cơ sở tuân 

thủ quy định của điều 3 Luật ngày 12/04/2000, tức là những dự thảo Bộ luật được xây dựng theo 

nguyên tắc đảm bảo không làm thay đổi nội dung của pháp luật.  

 2.2. Những nguyên tắc pháp điển hóa từ năm 1989  

 2.2.1. Việc pháp điển hóa cho phép :  

                                                           
21 Rémy Schwartz, Phát biểu nhân dịp Những ngày kỷ niệm hai trăm năm Bộ luật Dân sự, Sự tỏa sáng của 

pháp luật pháp điển hóa, tập 1, Nhà xuất bản công báo, 2004  
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1. Thiết lập một văn bản duy nhất trong lĩnh vực pháp luật, Bộ luật, bao gồm một phần 

quy phạm luật và một hoặc nhiều phần quy phạm dưới luật ; 

2. Tập hợp và phối kết hợp các quy phạm luật và quy phạm dưới luật tản mạn, nhằm 

đảm bảo cho các quy phạm đó thống nhất và có thể tiếp cận được theo một bố cục chặt 

chẽ ; 

3. Làm rõ và cập nhật pháp luật trên cơ sở bãi bỏ các văn bản không còn hợp thời, không 

phù hợp hoặc trái Hiến pháp, các điều ước châu Âu và quốc tế ; 

4. Xác định rõ những khiếm khuyết của hệ thống pháp luật và chuẩn bị những cải cách 

cần thiết. 

 Về nguyên tắc, một bộ luật có nhiệm vụ tổ chức và trình bày các quy định pháp luật theo nội 

dung hiện hành tại thời điểm thực hiện việc pháp điển hóa. Nguyên tắc pháp điển hóa mà không 

thay đổi nội dung pháp luật có hai ngoại lệ.  

Trước năm 1993, Nghị viện can thiệp để đảm bảo hiệu lực pháp luật cho các bộ pháp điển được 

xây dựng dưới hình thức quy phạm dưới luật, để thông qua phần quy phạm luật của một số bộ 

luật. Để đẩy nhanh quy trình pháp điển hóa, ngày nay phương thức pháp điển hóa bằng sắc lệnh 

quy định tại điều 38 của Hiến pháp được sử dụng. Luật cho phép Chính phủ tiến hành pháp điển 

hóa bằng sắc lệnh quy định thời hạn mà Chính phủ phải ban hành phần quy phạm luật của Bộ 

luật22.  

 2.2.2. Cơ cấu tổ chức Ủy ban Pháp điển hóa tối cao và trình tự, thủ tục  

 2.2.2.1. Cơ cầu tổ chức Ủy ban Pháp điển hóa tối cao  

 Thành phần của Ủy ban Pháp điển hóa tối cao23 bao gồm : các thành viên chuyên trách và các 

thành viên kiêm nhiệm tham gia Ủy ban tùy thuộc bộ luật đang xem xét. Đó là một cơ quan hành 
chính. Sự lựa chọn này đã chứng minh được tính đúng đắn của nó24. Loại thành viên thứ nhất là 

thành viên chuyên trách. Các thành viên này bao gồm đại diện của các cơ quan nhà nước chủ 

chốt tham gia vào việc xây dựng và thực thi, áp dụng pháp luật ở Cộng hòa Pháp. Đặc thù của các 

thành viên này là họ đến từ nhiều cơ quan khác nhau. Một số các thành viên là đại diện của các 

cơ quan tài phán ; một số khác đại diện cho các cơ quan lập pháp và một số đại diện cho cơ quan 
hành pháp. Trong số các thành viên chuyên trách đại diện cho cơ quan hành pháp, có đại diện 

của các cơ quan có thẩm quyền phối hợp theo chiều ngang hoặc liên ngành có liên quan trực tiếp 

với việc pháp điển hóa:       

1. Bộ Tư pháp : hai vụ trưởng phụ trách pháp luật, vụ trưởng vụ pháp luật dân sự và ấn 

tín, và vụ trưởng vụ pháp luật hình sự và ân xá ;  

                                                           
22 Tổng thư ký Chính phủ, Văn bản hướng dẫn xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Tư liệu Pháp, 
Paris, 6/2005, tr 67-70  

23 Nghị định số 89-647 ngày 12/09/1989 về thành phần và hoạt động của Ủy ban Pháp điển hóa tối cao   
24 Y.Robineau, trích dẫn ở trên  
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2. Chánh Văn phòng Tổng Thư ký Chính phủ là thành viên chủ chốt trong việc phối kết 

hợp giữa các bộ, ngành và trong mọi quy trình xây dựng dự thảo luật ;  

 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hành chính và Công vụ. Sự tham gia của thành viên này 

cho thấy có sự liên hệ giữa ý tưởng pháp điển hóa và ý tưởng cải cách Nhà nước, dịch 

vụ công ;  

 4. Giám đốc Cơ quan Công báo, sự tham gia của thành viên này cho thấy mục đích phổ 

biến pháp luật của việc pháp điển hóa chưa đạt được chỉ bằng việc thông qua một bộ 

luật;      

 5. Vụ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị, hành chính và tài chính Hải ngoại cũng có 
chức năng phối hợp theo chiều ngang.  

 Các thành viên kiêm nhiệm được chỉ định tùy thuộc đối tượng của bộ luật được xem xét, nghĩa 
là tùy thuộc vào chương trình nghị sự của phiên làm việc. Trong số đó có các thành viên của ban 

có thẩm quyền của Tham chính viện, do trưởng ban này chỉ định làm báo cáo viên sơ bộ của dự 

thảo luật hoặc nghị định pháp điển hóa. Căn cứ vào Hiến pháp, Tham chính viện được tham khảo 

ý kiến về mọi dự thảo luật, biếu quyết ý kiến tham vấn về các dự thảo bộ luật cũng như toàn bộ 

các dự thảo luật25. Với tư cách đó, chất lượng của việc đưa các quy định pháp luật mới vào hệ 

thống pháp luật hiện hành luôn là một mối quan tâm đặc biệt. Cần phải lưu ý rằng trong Ủy ban 

có một thành viên chuyên trách đại diện cho Ủy ban Pháp luật ; ngoài ra, một thành viên của ủy 

ban có thẩm quyền của Hạ viện hoặc Thượng viện cũng có mặt khi xem xét dự thảo bộ luật.  

 2.2.2.2. Thủ tục pháp điển hóa  

Các phương pháp pháp điển hóa được cải cách từ năm 1989. Phương pháp hoặc hoạt động pháp 

điển hóa26 đòi hỏi phải xác định các chủ thể tham gia quá trình pháp điển hóa và giải thích các 

giai đoạn của quá trình pháp điển hóa.  

 Có nhiều chủ thể tham gia quá trình pháp điển hóa. Ủy ban Pháp điển hóa tối cao được cải cách 

năm 1989 ; Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Ủy ban thay cho bộ trưởng được Thủ tướng ủy 

quyền, điều này nâng cao uy tín của Ủy ban ; Hội đồng Bảo hiến ; sự tham gia chặt chẽ hơn của 

các nghị sỹ vào quá trình xây dựng các bộ luật, qua đó biết được mức độ quan tâm và phản ứng 

của họ đối với những vấn đề chính trị có thể đặt ra trong quá trình soạn thảo các bộ luật. Chính 

vì thế, Ủy ban có một thượng nghị sỹ và một hạ nghị sỹ tham gia với sự trợ giúp của các nhân 

viên hành chính của Thượng viện và Hạ viện. Họ có quyền tham gia hoặc không tham gia vào 

phiên họp của Ủy ban.  

 Ủy ban có vai trò chủ chốt. Trước tiên là trong việc xây dựng chương trình pháp điển hóa. Ủy 

ban đề xuất chương trình pháp điển hóa và quyết định cuối cùng thuộc về Thủ tướng Chính phủ. 

Tiếp theo là trong việc hoàn thiện bố cục và nội dung của các bộ luật ; cuối cùng là trong việc 

theo dõi các công việc tiến hành tại Tham chính viện và Nghị viện;  

                                                           
25 Y.Robineau, trích dẫn ở trên  
26 E.Catta, trích dẫn ở trên  
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 Ở giai đoạn đầu tiên, các cơ quan của Thủ tướng quyết định làm một bộ luật, đôi khi theo đề 

xuất của một bộ trưởng ; tiếp theo, các cơ quan của bộ chuẩn bị bộ luật với một báo cáo viên 

đặc biệt của Ủy ban, thông thường là thành viên của Tham chính viện hoặc Thẩm kế viện. Không 

phải là Ủy ban trực tiếp soạn thảo bộ luật mà Ủy ban kiểm tra xem bộ luật có phù hợp với các 

nguyên tắc và phương pháp mà Ủy ban đã thiết lập, và có đúng về mặt pháp luật không.   

 Giai đoạn sau cùng là sau khi bộ luật đã được Ủy ban thông qua, một cuộc họp liên ngành được 

tiến hành ở Matignon (Văn phòng Thủ tướng) để đảm bảo là tất cả các bộ đồng ý với dự thảo, 

giống như đối với bất cứ dự thảo luật nào, sau đó, bộ luật được chuyển lên Tham chính viện. 

Tham chính viện xem xét bộ luật rất kỹ lưỡng, tại ban chuyên trách và tại hội đồng toàn thể đối 

với phần quy phạm luật. Sau đó, văn bản được chuyển lại cho Thủ tướng Chính phủ xem xét ý 

kiến của Tham chính viện và trong trường hợp có ý kiến khác nhau, Thủ tướng lựa chọn giữa ý 

kiến của Tham chính viện, ý kiến của Ủy ban Pháp điển hóa tối cao và quan điểm của các bộ, 

ngành. Có hai phương thức khác nhau : nếu đó chỉ là phần quy phạm dưới luật thì chuyển cho 

cơ quan Công báo, nếu đó là phần quy phạm luật thì chuyển cho Thượng viện và Hạ viện ; Chính 

phủ quyết định chuyển cho viện nào đầu tiên và tiến hành theo quy trình thông thường tại Nghị 
viện.  

 Hội đồng Bảo hiến có thể tham gia vào quá trình này trong hai trường hợp : trường hợp có vấn 

đề sắp xếp lại các quy định nằm trong các luật ban hành sau năm 1958 và phải chuyển sang phần 

quy phạm dưới luật, và trường hợp liên quan đến các quy định của các luật tổ chức.  

 Ủy ban Pháp điển hóa như vậy chỉ là « một mắt xích trong dây chuyền »27.  

 Điều này đặt ra một số vấn đề. Trước hết, cần phải xây dựng một chương trình tổng thể. Việc 

pháp điển hóa không thể được thực hiện một cách lộn xộn. Sau đó, phải xác định trật tự của các 

bộ luật cần soạn thảo và xác định những bộ luật được ưu tiên pháp điển hóa. Đó là một quyết 

định chính trị không thuộc thẩm quyền của Ủy ban Pháp điển hóa ; cuối cùng, phải xác định phạm 

vi của bộ luật.  

 2.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Pháp điển hóa tối cao  

 Ủy ban Pháp điển hóa tối cao có nhiệm vụ thúc đẩy, biên soạn học thuyết, chuẩn bị việc trọng 

tài các quan điểm, nhưng không chịu trách nhiệm trực tiếp xây dựng các dự thảo bộ luật. Sự tách 

biệt này đã được quy định ngay trong Nghị định năm 1989 vì nghị định này quy định nhiệm vụ 

của Ủy ban Pháp điển hóa là : thiết lập, thúc đẩy và phối hợp các tổ công tác chịu trách nhiệm 

soạn thảo các dự thảo bộ luật, giúp đỡ các tổ công tác này bằng cách chỉ định một báo cáo viên 

đặc biệt và nếu cần thiết, những người có năng lực chuyên môn, và cuối cùng kiểm tra phạm vi 

áp dụng của văn bản đối với các tỉnh hải ngoại, thông qua và chuyển cho Chính phủ các dự thảo 

bộ luật.   

 Nghị định ngày 12/9/1989 giao cho Ủy ban Pháp điển hóa nhiệm vụ quyết định thành phần của 

các tổ công tác. Để có một tổ công tác hoạt động hiệu quả, phải hội đủ một số điều kiện : có sự 

                                                           
27 G.Braibant, Codifier : pourquoi ? Comment ?, RFAP n°73, janvier-mars 1995, tr 127-141  
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tham gia của các cơ quan pháp luật, thanh tra, những người có năng lực chuyên môn. Những 

người đến từ bên ngoài chủ yếu thuộc các trường đại học. Ủy ban Pháp điển hóa yêu cầu sự 

tham gia của các chuyên gia ngay từ khi bắt đầu quá trình xây dựng bộ luật chứ không chỉ ở giai 

đoạn phiên họp ủy ban toàn thể. Điều kiện thứ hai là sự tham gia trong phạm vi cần thiết của 

từng vụ của các bộ, ngành liên quan. Để kiểm tra xem văn bản còn hiệu lực không và mức độ áp 

dụng của văn bản, phải hỏi ý kiến của những người áp dụng văn bản28. Để các vụ của một bộ có 

thể làm việc cùng nhau, tổ công tác phải có sự hỗ trợ trực tiếp của văn phòng bộ trưởng. Cuối 

cùng, kinh nghiệm cho thấy rằng cần phải đi xa hơn thế vì các bộ luật không liên quan trực tiếp 

đến thẩm quyền của một bộ. Nhiều bộ luật ở cấp liên bộ hoặc ít nhất, liên quan đến thẩm quyền 

của các bộ khác nhau, điều đó đòi hỏi phải chỉ định một cơ quan chủ trì được sự ủy quyền của 

Thủ tướng Chính phủ.            

 2.3. Các phương pháp pháp điển hóa  

 2.3.1. Việc bố cục bộ luật phải dựa trên tiêu chí lựa chọn chặt chẽ  

 Việc lựa chọn và sắp xếp các quy định được tập hợp trong một bộ luật phải dựa trên những tiêu 

chí lựa chọn chặt chẽ và cho phép có được một văn bản vừa ích lợi vừa có khả năng thay đổi 

được. Như vậy, phải tránh những bộ luật tập hợp những quy định không thực sự có liên hệ với 

nhau, những bộ luật mà tên gọi có thể gây nhầm lẫn so với nội dung, cũng như những bộ luật có 

dung lượng quá lớn hoặc trái lại, quá hạn chế. Sau khi bộ luật đã được thực hiện xong, phạm vi 

và bố cục chung đã được thiết kế ban đầu phải được tôn trọng vì lợi ích của chính những người 

thực thi, và để không bị chỉ trích một cách có căn cứ, việc pháp điển hóa không được làm đảo 

lộn thường xuyên cách phân loại pháp luật và các bộ luật. Do đó, cần phải thận trọng khi thay 

đổi phạm vi của các bộ luật hiện tại, trừ trường hợp việc thay đổi đó đã được dự kiến từ trước. 

Cũng không nên đánh số lại các điều luật để đưa vào các điều luật khác29.  

 Bố cục của bộ luật thể hiện cách thức tổ chức hệ thống pháp luật cho phù hợp với dự án pháp 

điển hóa và người sử dụng, làm nổi bật nội dung cơ bản của lĩnh vực pháp luật có liên quan.  

Thông thường, bộ luật được chia thành “quyển”, “thiên” và “chương”, tối đa là 9 do nguyên tắc 

đánh số đến 10.  

 Một điều khoản nằm trong Chương III, Thiên II của Quyển I nhất thiết phải bắt đầu bằng Cụm 

L.123 (hoặc R, hoặc D), tiếp theo là một gạch ngang và số riêng của điều khoản.  

 Việc phân chia thành các phần cho phép có được sự mềm dẻo hơn trong cơ cấu và tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc cập nhật. Hơn nữa, việc phân chi thành nhiều phần còn cho phép thực hiện 

được việc sửa đổi, bổ sung đôi khi với khối lượng rất lớn ở phần các quy định dưới luật. Một số 

Bộ luật - ví dụ như Bộ luật giáo dục - đã sử dụng phương pháp chia thành nhiều phần mà không 

làm ảnh hưởng đến cách đánh số thứ tự. Tuy nhiên, bất cập là ở chỗ rất khó nhớ số của điều 

khoản.  

                                                           
28 Y.Robineau, trích dẫn ở trên  
29 Tổng Thư ký Chính phủ, Hướng dẫn xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Tư liệu Pháp, Paris, 
6/2005, tr 69   
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 Tiêu đề của các phần, quyển hoặc thiên trong Bộ luật không có giá trị pháp lý, những có thể được 

sử dụng cho việc giải thích các quy định nằm trong phần, quyền hoặc thiên đó.  

 Tính song song giữa phần các quy định luật và phần các quy định dưới luật là một nguyên tắc 

bắt buộc phải tuân thủ. Do vậy, cơ cấu của Bộ luật phải được xây dựng trên cơ sở lấy các quy 

định luật làm điểm xuất phát, nhằm đảm bảo duy trì cách đánh số thống nhất giữa các điều trong 

phần quy định luật và các điều trọng phần quy định dưới luật. Tuy nhiên, không phải bao giờ 

cũng đảm bảo được tính song song đó cho nên khi không có quy định luật thì trong phần quy 

định dưới luật tương ứng phải ghi rõ "Chương này không có quy định lập pháp".  

 Tên gọi của các điều khoản cho phép xác định cấp độ văn bản mà từ đó chúng đã được tập hợp. 

Đối với phần các quy định luật, có sự phân biệt giữa các điều trích xuất từ luật thông thường (bắt 

đầu bằng chữ L) và các điều lấy từ các luật tổ chức (bắt đầu bằng chữ L.O). Trong trường hợp cần 

thiết, các điều trích xuất từ các đạo luật về ngân sách hoặc về tài chính của Bảo hiểm xã hội cũng 
được đặt tên bắt đầu bằng chữ "L" trong Bộ pháp điển. Nhưng những quy định thuộc phạm vi 

riêng của những đạo luật đó thì tốt nhất là sử dụng kỹ thuật Bộ luật ăn theo (xem giới thiệu dưới 

đây).  

 Đối với phần các quy định dưới luật, có sự phân biệt giữa nghị định thông thường, nghị định có 

sự tham vấn Tham Chính viện và nghị định thông qua tại Hội đồng bộ trưởng:  

- Nghị định có sự tham vấn của Tham Chính viện : R; hoặc R* nếu được thông qua tại 

Hội đồng Bộ trưởng;  

- Nghị định thông thường : D, hoặc D* nếu được thông qua tại Hội đồng Bộ trưởng.  

Về mặt trình bày trong Bộ luật, các điều bắt đầu bằng chữ L.O hoặc L là những điều khoản luật 

và các điều bắt đầu bằng chữ R*, R, D, D* có thể được tập hợp với nhau nhưng phải đánh số 

theo thứ tự nối tiếp. Cần lưu ý rằng một số Bộ pháp điển do Ủy ban pháp điển hóa tối cao thực 

hiện đã sử dụng những nguyên tắc khác: ví dụ đặt chữ R** trước các điều khoản lấy từ Nghị định 

thông qua tại Hội đồng bộ trưởng sau khi tham vấn Tham Chính viện. Trong trường hợp sửa đổi 

bộ luật, người ta sẽ vẫn tôn trọng nguyên tắc này.  

 Các văn bản hiến định, các điều ước quốc tế và văn bản quy phạm pháp luật của Liên minh Châu 

Âu không thuộc đối tượng pháp điển hóa.  

 2.3.2. Cơ quan pháp điển hóa và những dẫn chiếu bên trong mỗi Bộ luật và từ Bộ luật này đến 
Bộ luật khác  

 Cơ quan pháp điển hóa thường phải đưa ra những dẫn chiếu bên trong mỗi bộ luật hoặc giữa 

các Bộ luật khác nhau, hoặc dẫn chiếu đến các đạo luật chưa được pháp điển hóa, các điều ước 

quốc tế và văn bản quy phạm pháp luật quốc tế.  

Một kỹ thuật khác là trích lại nguyên văn các quy định từ bộ luật này sang bộ luật khác, thay vì 

chỉ dẫn chiếu đơn giản. Kỹ thuật này được gọi là kỹ thuật Bộ luật ăn theo.  

 2.3.2.1. Bộ luật ăn theo  và Bộ luật gốc  
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 Bộ luật ăn theo chép lại quy định của Bộ luật gốc. Trước phần các quy định được chép lại từ Bộ 

luật gốc thường có câu : "Các quy định về …..được thực hiện theo các Điều L…….của Bộ luật………., 
như chép lại dưới đây". Sau đó là những quy định lấy từ Bộ luật gốc và được in nghiêng. Phương 
pháp này cũng được sử dụng để chép lại quy định của những đạo luật không được pháp điển 

hóa vào Bộ luật, đặc biệt là các đạo luật về ngân sách hàng năm hoặc các đạo luật về tài chính 

của Quỹ bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp điều khoản được chép lại có sự thay đổi thì không 

cần phải thay đổi điều khoản ăn theo, bởi vì bộ pháp điển hóa ban đầu đã quy định sự sửa đổi 

đó là đương nhiên. Thông thường, phương pháp này ít được áp dụng đối với các điều khoản của 

Bộ luật chung về Thuế hoặc của Bộ luật dân sự. Thực tiễn cho thấy phương pháp này không gọn 

nhẹ, khó kiểm tra và khó cập nhật, cho nên có thể dẫn tới nhiều sai sót.  

Chính vì vậy, cần thiết phải giới hạn áp dụng phương pháp này trong những trường hợp thật sự 

cần thiết và có sự phân bổ hợp lý quy định trong các Bộ luật khác nhau30.  

 2.3.2.2. Các trường hợp đặc biệt  

 Cần phải đặc biệt chú ý đến pháp luật địa phương của vùng Alsace Moselle vì những lĩnh vực áp 

dụng riêng biệt của hệ thống pháp luật này. Ngoài ra, một số văn bản quy phạm pháp luật địa 

phương ban hành dưới thời Đức chiếm đóng chưa từng được dịch chính thức sang tiếng Pháp.  

 Các tỉnh và lãnh thổ hải ngoại cũng áp dụng những chế độ lập pháp riêng có ảnh hưởng đến nội 

dung, phương pháp và lộ trình pháp điển hóa. Vì Ủy ban phụ trợ của Ủy ban pháp điển hóa tối 

cao đã được giải tán vào năm 1997 cho nên thẩm quyền của nó đã được chuyển giao cho Ủy ban 

pháp điển hóa tối cao. Ủy ban pháp điển hóa tối cao có thể bổ nhiệm một báo cáo viên chính để 

soạn thảo dự thảo Bộ luật và một báo cáo viên phụ trách mảng quy định áp dụng đối với các tỉnh 

và lãnh thổ hải ngoại. Báo cáo viên này có trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa Bộ chủ trì soạn 

thảo Bộ luật và Bộ phụ trách các tỉnh và lãnh thổ hải ngoại và được tham gia vào dự án pháp điển 

hóa ngay từ khi bắt đầu.  

 2.3.3. Công tác pháp điển hóa phải tính đến các quy định của pháp luật Liên minh Châu Âu và 
pháp luật quốc tế  

 Điều 55 Hiến pháp quy định : "Điều ước hoặc hiệp ước quốc tế đã được phê chuẩn hoặc phê 

duyệt theo đúng quy định, thì ngay khi được công bố sẽ có giá trị pháp lý cao hơn luật trong 

nước, với điều kiện điều ước hoặc hiệp ước đó cũng được bên ký kết kia tôn trọng, áp dụng".  

Tham Chính viện, và sau đó là Tòa án tư pháp tối cao của Pháp đều có quan điểm cho rằng hiệu 

lực pháp lý cao hơn của điều ước quốc tế quy định tại Điều 55 "không áp dụng đối với các quy 

định có tính hiến định".  

 Thật vậy, Điều 54 của Hiến pháp quy định nếu điều ước quốc tế có quy định trái Hiến pháp thì 

việc phê duyệt, phê chuẩn điều ước đó chỉ được phép thực hiện sau khi sửa đổi Hiến pháp.  

 Điều 53 Hiến pháp liệt kê các điều ước quốc tế bắt buộc phải do cơ quan lập pháp phê duyệt 

hoặc phê chuẩn bằng luật.  

                                                           
30 Văn phòng Chính phủ, Hướng dẫn soạn thảo văn bản luật và dưới luật, Paris, tháng 06 năm 2005, tr.70.  
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 Thiên XV của Hiến pháp quy định về các Cộng đồng Châu Âu. Điều 88-1 quy định "Nước Cộng 

hòa Pháp tham gia vào các Cộng đồng Châu Âu và Liên minh Châu Âu". Điều 88-2 nêu rõ phạm vi 

những thẩm quyền phải được chuyển giao trước năm 2005: đó là những thẩm quyền cần thiết 

để tham gia Liên minh Châu Âu và những thẩm quyền liên quan đến việc đảm bảo quyền tự do 

đi lại của công dân theo phương thức xác định tại Amsterdam năm 1997. Trong cả hai trường 

hợp trên, việc chuyển giao thẩm quyền chỉ được thực hiện khi đảm bảo được nguyên tắc có đi 
có lại.  

  Điều 85-5 quy định : "Mọi dự thảo luật cho phép phê chuẩn một hiệp định liên quan đến việc 

gia nhập Liên minh Châu Âu hoặc các Cộng đồng Châu Âu của một nước, đều phải được Tổng 

thống tổ chức trưng cầu ý dân".  

 Tuy nhiên, cũng không nên ảo tưởng về nội dung của điều kiện có đi có lại. Trái ngược với quy 

định tại Điều 55 của Hiến pháp, những văn bản quy phạm pháp luật phái sinh của Liên minh Châu 

Âu vẫn có giá trị cao hơn luật quốc gia, không phụ thuộc vào việc vănb ản đó có được các nước 

thành viên khác áp dụng hay không: đây là một hệ quả xuất phát từ quy định của các Hiệp ước 

thành lập nên các Cộng đồng Châu Âu và Liên minh Châu Âu, vốn là những hiệp ước - thiết chế 

quy định những biện pháp đặc biệt để buộc các quốc gia thành viên phải tôn trọng cam kết của 

họ. Như vậy, điều kiện có đi có lại quy định tại các điều 88-2 và 88-3 chỉ có nghĩa rằng nước Pháp 

không đơn phương từ bỏ việc thực hiện các thẩm quyền được chuyển giao một khi những thẩm 

quyền chuyển giao đó đã được các nước thành viên khác chấp nhận. Tuy nhiên, nếu nguyên tắc 

có đi có lại bị một quốc gia thành viên khác vi phạm thì nước Pháp cũng không đương nhiên được 

miễn trừ áp dụng nguyên tắc đó. Trong trường hợp này, nước Pháp chỉ có thể khiếu nại lên Ủy 

ban Châu Âu hoặc khởi kiện ra trước tòa án của Liên minh Châu Âu.  

 Theo Guy Braibant, Chủ tịch ban danh dự của Tham Chính viện, người ta chỉ được phép pháp 

điển hóa những gì người ta được quyền quy định. Do vậy, không thể pháp điển hóa các quy định 

của điều ước quốc tế vào trong quy định của Bộ pháp điển. Quy tắc này ban đầu được áp dụng 

rất chặt chẽ, nhưng ngày càng có nhiều ngoại lệ vì hai lý do.  

 Lý do thứ nhất liên quan đến sự hội nhập ngày càng mạnh mẽ về pháp luật của Liên minh Châu 

Âu. Vấn đề được đặt ra khi chuyển hóa các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Châu Âu ban 

hành vào trong pháp luật thực định của Pháp. Về lý thuyết, các chỉ thị của Ủy ban Châu Âu có thể 

được cơ quan lập pháp quốc gia chỉnh sửa cho phù hợp với thực tiễn trong nước. Trong khi đó, 
các Quy chế của Ủy ban Châu Âu lại được áp dụng trực tiếp trong nội luật. Điều này đặt ra một 

số khó khăn cho công tác pháp điển hóa.  

 Lý do thứ hai liên quan đến sự mở rộng phạm vi pháp điển hóa. Thật vậy, sau khi quá trình pháp 

điển hóa được tăng cường trở lại vào các năm 1988 và 2002, phạm vi pháp điển hóa được mở 

rộng ra đối với toàn bộ các quy phạm pháp luật hiện hành tại Pháp. Trog khi đó, một số lĩnh vực 

kỹ thuật lại chịu sự điều chỉnh của các điều ước quốc tế hoặc quy định của các tổ chức quốc tế. 

Do vậy, trừ khi chấp nhận đưa toàn bộ các điều ước quốc tế và quy chế của Ủy ban Châu Âu vào 

phụ lục của các Bộ pháp điển, nếu không bắt buộc phải dẫn chiếu đến các điều ước và quy chế 

đó.  
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 Vấn đề lại hoàn toàn khác đối với các Chỉ thị của Ủy ban Châu Âu. Trong trường hợp này, văn 
bản được pháp điển hóa không phải là Chỉ thị đó mà là văn bản luật hoặc Nghị định đã được ban 

hành để chuyển hóa Chỉ thị đó. Sự thay đổi này nhằm đảm bảo những nguyên tắc mới về tính dễ 

hiểu và tính dễ tiếp cận của pháp luật. Do đó, cần phải đưa vào trong các Bộ luật những điều 

khoản không có hiệu lực quy phạm nhưng cho phép người dân biết được sự liên hệ giữa tất cả 

các quy phạm.   

 

SOURCE: HỘI THẢO KHU VỰC “PHÁP ĐIỂN HÓA”, NHÀ PHÁP LUẬT VIỆT - PHÁP, VIÊNG CHĂN, 
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