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MÔ HÌNH QUẢN LÝ TÒA ÁN, THẨM PHÁN, CÁN 
BỘ TÒA ÁN TẠI CỘNG HÒA PHÁP1 

 

 

 

1. Điều 64, Hiến pháp 1958 của Cộng hoà Pháp quy định:  
  

"Tổng thổng đảm bảo cho sự độc lập của các cơ quan tư pháp. Hội đồng thẩm 

phán tối cao có trách nhiệm giúp tổng thống thực hiện nhiệm vụ này".  
  

 2. Thành phần và cơ chế hoạt động của Hội đồng thẩm phán tối cao:  

  

- Tổng thống Cộng hoà Pháp là chủ tịch Hội đồng. Chưởng ấn, Bộ trưởng 
Tư pháp là phó chủ tịch Hội đồng.  

- Hội đồng thẩm phán xét xử.  

- Hội đồng công tố.  

- Phiên họp toàn thể của Hội đồng.  
  

3. Thẩm quyền  

  

* Bổ nhiệm thẩm phán  

  

- Bổ nhiệm thẩm phán xét xử  
- Bổ nhiệm công tố viên (Hội đồng chỉ được tham khảo ý kiến). 

  

* Thực hiện chức năng kỷ luật đối với thẩm phán  

  

* Đảm bảo sự độc lập của các cơ quan tư pháp  
  

- Ý kiến của Hội đồng  
- Nhiệm vụ thông tin  

 
1 Civillawinfor sử dụng hình ảnh trên trang startribune.com  
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Hướng cải cách:  

  

- Sự độc lập của cơ quan tư pháp và quy chế thẩm phán  

- Kỷ luật và trách nhiệm của thẩm phán. 
  

 4. Quản lý tòa án  

  

Giới thiệu chung  

  

Những bước phát triển trong thời gian 30 năm qua:  
  

- Trước đây, việc quản lý bộ phận lục sự được giao cho tư nhân; việc quản lý tài 
chính của các tòa án phụ thuộc quá nhiều vào chính quyền địa phương; 

- Đến những năm 90, chuyển sang cơ chế Nhà nước trung ương thống nhất quản 
lý toàn bộ hoạt động của tòa án; 

- Ngày nay, đang thực hiện chủ trương phân cấp quản lý xuống cấp tòa phúc 
thẩm;  
  

- Khái niệm "hoạt động tư pháp với tư cách là một loại hoạt động dịch vụ công";  
  

- Công chức hoá bộ phận lục sự; 

- Nhà nước là người duy nhất chịu trách nhiệm đảm bảo kinh phí hoạt động cho 
tòa án; 

- Tòa án có trách nhiệm báo cáo về các hoạt động quản lý hành chính và tư pháp 
của mình.  
  

Chủ trương phi tập trung hoá việc quản lý các cơ quan tư pháp  

  

Nghiên cứu mô hình phân cấp ra quyết định, thành lập các bộ phận chức năng 
bên cạnh chánh án để thực hiện các nhiệm vụ quản lý hành chính mới (Tổng thư 
ký, Ban quản lý hành chính vùng, Thẩm phán uỷ quyền phụ trách trang thiết bị).  
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Những nguyên tắc của mô hình quản lý phi tập trung :  
  

- Khác với Tòa án nhân dân tối cao, Tòa phá án của Pháp không thực hiện chức 
năng quản lý hành chính đối với tòa án các cấp; 

- Duy trì cơ chế "tay đôi" trong quản lý tòa án; 

- Vụ quản lý toà án trung ương chịu trách nhiệm xác định khuôn khổ hoạt động 
chung và các định hướng lớn; cơ cấu và các phương thức quản lý thống nhất đối 
với tất cả các tòa án;  

- Tuy nhiên, ngày càng giao nhiều quyền hạn hơn cho chánh án, uỷ quyền cho 
chánh án quản lý toàn bộ ngân sách trên cơ sở phải tôn trọng từng mục ngân sách 
được phân bổ. 
  

Quản lý ở cấp trung ương đối với các cơ quan tư pháp  

  

- Giới thiệu chung về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của 5 vụ chức năng 
và Vụ hợp tác quốc tế của Bộ tư pháp và của Ban thanh tra hoạt động tư pháp.  
  

- Giới thiệu về hai vụ chức năng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý tòa án: Vụ 
quản lý tòa án và Vụ hành chính tổng hợp và trang thiết bị. 
 

  

Quản lý hành chính đối với tòa án  

  

Quản lý ngân sách  

  

* Đề nghị cấp ngân sách (trên cơ sở mô hình phi tập trung hoá quản lý dịch vụ 
tư pháp)  
  

- Đề nghị cấp ngân sách do các tòa án cấp sơ thẩm lập (Phân biệt 
giữa ngân sách cơ bản và ngân sách thực hiện chương trình hoạt 
động)  
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- Cân đối ngân sách giữa các khu vực trong phạm vi quản hạt của 
Toà Phúc thẩm  

- Vai trò trọng tài của chánh án tòa phúc thẩm   
  

* Cấp ngân sách (Quá trình cấp ngân sách cũng được chia ra thành các giai đoạn 
giống như quá trình yêu cầu cấp, ngân sách, nhưng đi theo chiều từ trên xuống 
dưới, tức là từ tòa Phúc thẩm xuống tòa sơ thẩm).  
  

- Bộ Tư pháp thông báo toàn bộ khoản ngân sách hoạt động cấp 
cho mỗi tòa phúc thẩm; 
  

- Chánh án tòa phúc thẩm, với sự trợ giúp của Ban quản lý hành 
chính vùng, tiến hành phân bổ ngân sách hoạt động cho từng khu 
vực trong phạm vi quản hạt của Toà Phúc thẩm sau khi tổ chức 
cuộc họp phân bổ ngân sách vùng;  
  

- Chánh án tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng, với sự trợ giúp của bộ 
phận giúp việc, tiến hành phân bổ ngân sách cho từng tòa sau khi 
tổ chức cuộc họp phân bổ ngân sách trong khu vực.  

  

* Thực hiện việc chi ngân sách :  

  

- Những người có thẩm quyền tham gia thực hiện việc chi ngân sách :  
  

• Những người thuộc cơ quan tư pháp (Bộ tư pháp; chánh án Toà 
phúc thẩm; chánh án Toà sơ thẩm; trưởng phòng lục sự); 

• Những người kh“ng thuộc cơ quan tư pháp: Tỉnh trưởng; thanh 
tra tài chính   
  

- 5 giai đoạn thực hiện việc chi ngân sách:  
  

• Thông báo về khoản ngân sách được cấp, uỷ quyền cấp ngân sách;  

• Lập dự toán ngân sách; 
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• Thực hiện các khoản chi tiêu;  

• Thanh toán các khoản chi tiêu;  

• Báo cáo về việc chi tiêu ngân sách  
  

Giới thiệu về ngân sách hiện đại hoá.  
   

Quản lý nhân sự  

  

* Tuyển dụng và phân công cán bộ  

  

- Cán bộ trong biên chế Nhà nước;  

- Cán bộ ngoài biên chế Nhà nước: Vai trò của các chánh án, với 
sự hỗ trợ của Ban quản lý hành chính vùng, trong việc quản lý 
ngân sách chi trả cho những người ngoài biên chế. 

  

* Quản lý cán bộ trong biên chế  

  

- Thẩm phán (Tham khảo bài trình bày của ông Raysseguier) - 

Công chức  

  

* Thẩm quyền kỷ luật  

  

* Chế độ đãi ngộ  

  

* Đào tạo bồi dưỡng  

  

* Đối thoại xã hội  

  

  

Quản lý cơ sở vật chất  
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* Ngân sách đầu tư vào cơ sở vật chất  

  

• Tính chất của các khoản đầu tư  
• Phương thức quản lý  

  

* Ngân sách để nâng cấp, bảo dưỡng cơ sở vật chất  

   

Quản lý tin học  

  

Quản lý hoạt động tư pháp của tòa án: Hoạt động tư pháp của toà án và trình tự 
thông thường trong việc giải quyết các vụ việc  
  

* Các phương tiện kiểm tra, giám sát  

  

- Thuộc thẩm quyền của chánh án :  

  

• Thống kê, chấm công; 

• Thẩm quyền thanh tra của chánh án  
  

- Thuộc thẩm quyền của Bộ tư pháp  
  

• Tập trung các số liệu thống kê và khai thác các số liệu thống kê đó; 

• Nhiệm vụ thanh tra; 

   

* Các phương tiện để khắc phục những trục trặ trong hoạt động  

 - Ở cấp độ chánh án :  

  

• Tổ chức lại hoạt động của các bộ phận; sắp xếp lại cán bộ;  

• Quyết định tổ chức hoặc bãi bỏ các phiên tòa;  

• Phân công công tác cho các thẩm phán và công chức dưới quyền;  

• Tin học hoá; 
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• Uỷ quyền thực hiện ngân sách. 
  

- Ở cấp độ Bộ tư pháp  
  

• Quyết định thành lập các bộ phận, các chức danh mới; 

• Cung cấp các phương tiện tài chính;  

• Đề xuất về việc tổ chức lại hoạt động của các bộ phận; 

• Xây dựng các văn bản pháp luật (Luật, nghị định, thông tư hướng dẫn).  
  

  

 
SOURCE: Kỷ yếu Hội thảo "Pháp luật về tổ chức Toà án, quản lý Toà án, 
quản lý thẩm phán và cán bộ Toà án", Nhà Pháp luật Việt - Pháp. Hà Nội, 

năm 2001. 
 

 

 

 


