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THÁCH THỨC CHO CÔNG TÁC PHÁP ĐIỂN HÓA 

GS. PHILIPPE MALAURIE 

Đại học Paris-II  (Panthéon-Assas), Cộng hòa Pháp  
 

 Pháp điển hóa là một hiện tượng phức tạp gắn 

với nhiều hình thức khác nhau đã được tiến 

hành trong lịch sử tại nhiều quốc gia. Hiển 

nhiên là không có nhiều điểm chung giữa bộ 

luật của hoàng đế Justinian và các bộ luật của 

chúng ta hiện nay, giữa Bộ luật Dân sự và Bộ luật 

về nghi lễ quốc gia, ngôi thứ và vinh danh trong 

lĩnh vực dân sự và quân sự, giữa năm bộ luật 

Napoléon đã làm thay đổi diện mạo nước Pháp 

và nhiều bộ luật đương đại được soạn thảo theo phương pháp không làm 
thay đổi quy định.  

Tuy vậy pháp điển hóa cũng đang đối mặt với các thách thức. Pháp điển hóa 

tạo ra bộ luật không đơn thuần như là một đạo luật thông thường. Pháp điển 

hóa chứa đựng yếu tố hệ thống và tính tổng thể.  

Người ta thường gắn cho pháp điển hóa nhiều ưu và nhược điểm vốn dĩ 
không thuộc về nó. Chẳng hạn như pháp điển hóa tạo nên một thế giới đóng 
và hoàn chỉnh. Thực ra thì các quy định pháp luật ngay cả các quy định của các 

bộ luật không bao giờ là một thế giới đóng, hoàn chỉnh và hoàn hảo vì như 
thế chúng sẽ hóa đá và bị diệt vong.  

Tương tự không thể khen hay chê tính ổn định mà các bộ luật tạo ra. Portalis, 

thành viên soạn thảo Bộ luật Dân sự 1804 đã viết trong Báo cáo tiền dự án Bộ 

luật Dân sự: “làm sao có thể chống lại tiến trình của các sự kiện và sự thay đổi 

của các phong tục?”. Để tồn tại, các bộ luật phải thay đổi. Dù gì thì có những 
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bộ luật không có tính ổn định vì tính chất của lĩnh vực mà nó điều chỉnh như 
Bộ luật chung về thuế hay Bộ luật tiêu dùng.   

Tôi sẽ đề cập một vài trong số rất nhiều thách thức đặt ra cho công tác pháp 

điển hóa: pháp điển hóa là một yếu tố mang bản sắc và văn hóa Pháp, pháp 
điển hóa là một yếu tố hợp lý hóa gắn liền với thời gian.   

MỘT YẾU TỐ CỦA NỀN VĂN HÓA PHÁP 

Bộ luật Dân sự  

Pháp điển hóa - đặc biệt với sự ra đời của Bộ luật Dân sự tạo nét đặc trưng 
cho nền văn hóa Pháp. Cũng giống như các khu vườn theo kiểu Pháp, lâu đài 
Versailles, danh họa Philippe de Champaigne hay tướng De Gaulle. Thách thức 

của pháp điển hóa là văn hóa và bản sắc dân tộc của nước Pháp.   

Bộ luật Dân sự đã làm được nhiều hơn cả việc là biểu tượng cho tính thống 

nhất quốc gia. Cũng như chỉ dụ Villers-Cotterêts về việc sử dụng tiếng Pháp 

hay Luật về giáo dục của Bộ trưởng Jules Ferry, Bộ luật Dân sự có đóng góp rất 

lớn cho việc xác lập sự thống nhất. Trước cách mạng Pháp, các tập quán thống 

trị. Câu nói của Voltaire sau đây khẳng định điều này: “Khi đi lại giữa các vùng 

miền tại Pháp ta nhận thấy tập quán thay đổi như chúng ta đổi ngựa”. Bộ luật 

Dân sự vừa là nguyên nhân, vừa là bằng chứng và kết quả của việc thống nhất 

về mặt văn hóa của Pháp.   

Thống nhất hóa hay tôn trọng tính đa dạng?   

Ngay cả bây giờ, tính thống nhất về văn hóa cũng thường xuyên bị chì trích. Ở 

Pháp, sự đa dạng về văn hóa tạo nên bởi các nét văn hóa riêng biệt của các 

vùng miền khác nhau trong mọi lĩnh vực kể cả pháp lý và vẫn được nhiều 

người bảo vệ. Tranh luận về vấn đề này ngày càng sôi nổi hơn khi những 

người theo khuynh hướng thống nhất về văn hóa và người theo khuynh 

hướng đa dạng văn hóa thường nói xấu lẫn nhau là không hợp thời cuộc và đi 
ngược lại dòng lịch sử.   
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Những người phản đối thống nhất pháp lý (tức là phản đối các bộ luật 

Napoléon) cho rằng thống nhất pháp lý làm mất đi sự giàu có do sự đa dạng 

tạo nên và cho thấy chính quyền có cái nhìn tập trung hóa, quan liêu, đơn cực, 

thậm chỉ nặng tính bao cấp và chỉ có lợi cho giới trí thức ăn bám mà thôi.   

Quá trình thống nhất pháp luật bằng pháp điển hóa dưới thời Napoléon mang 

lại nhiều tác dụng tích cực nhưng cũng làm nảy đinh nhiều hậu quả xấu như 
việc làm khô cạn tư tưởng pháp lý. Dù gì thì đa dạng pháp luật tự thân nó 

không phải luôn luôn là một tài sản. Chẳng hạn ngày nay không còn chuyện 

khu vực phía nam của nước Pháp có ưu thế trong việc áp dụng chế độ của hồi 

môn hay việc chế độ chung sống vợ chồng chỉ áp dụng tại khu vực phía bắc 

của Pháp. Đây là các vấn đề chỉ có thể thảo luận vào những năm 1800 chứ 

hiện nay chúng đã trở nên lỗi thời.   

Trong tư pháp có nhiều phần liên quan đến tính đa dạng vốn là “đối thủ” của 

pháp điển hóa. Chẳng hạn, Bộ luật Dân sự quy chiếu đến tính đa dạng của 

nông thôn Pháp  trong chế độ hợp đồng thuê khoán đất canh tác (Điều 1777) 

hay khi đề cập vấn đề rào chắn (Điều 663) hoặc khi giải quyết vấn đề khoảng 

cách giữa các công trình xây dựng hay việc trồng cây cối.    

Tuy nhiên thật sai lầm khi cho rằng thống nhất pháp luật và pháp điển hóa chỉ 
đưa lợi cho giới trí thức. Phải hiểu ngược lại mới đúng: thông qua việc đơn 
giản hóa pháp luật, thống nhất pháp luật làm giảm số lượng những kẻ lợi 

dụng sự khó hiểu của pháp luật để mưu lợi cá nhân.  

MỘT YẾU TỐ HỢP LÝ HÓA PHÁP LUẬT 

Hợp lý hóa pháp luật là một trong những thách thức của công tác pháp điển 

hóa. Hơn 60 năm trước, Max Weber đã chỉ ra điều này: trong các hệ thống 

pháp luật chịu ảnh hưởng của pháp luật công giáo và Luật La Mã (hiển nhiên 

các nước thuộc hệ thống Common Law không thuộc vào danh sách này), pháp 

điển hóa thể hiện một phương pháp hiểu hợp lý hóa hoạt động và tương lai 
của chúng ta. Và đây là một đề tài thường xuyên được đề cập. Guy Braibant 

thường xuyên dẫn ra yếu tố hợp lý hóa như một trong các lý do để pháp điển 



Hội thảo “Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật”  
Nhà Pháp luật Việt – Pháp. Hà Nội, 16 - 17/4/2008 

Bản dịch của Nhà pháp luật Việt - Pháp 

4 | Thongtinphapluatdansu.edu.vn 
 

hóa không làm thay đổi nội dung quy định. Tính hợp lý của pháp luật là biểu 

hiện của tư tưởng và hoạt động của con người. “Mong sao lý trí điều khiển 

thế giới” là suy nghĩ chung của nhiều người.   

Nhân loại và nước Pháp yêu lý trí và pháp điển hóa mang tình yêu lý trí, yêu 

trật tự trong tư duy, yêu sự liên kết và đơn giản của pháp luật.   

Hợp lý hóa và tính phổ quát   

Từ ý tưởng hợp lý hóa, vào thế  thế kỉ 18 với ánh sáng của khoa học và lý trí và 

vào thế kỉ 19 với Hegel, người ta đã muốn tin rằng việc hệ thống hóa do pháp 

điển hóa mang lại là việc “đưa lên tầm phổ quát”. Rất nghịch lý khi tư tưởng 

hệ dù còn u mê về luật của tự nhiên thường dẫn tới việc đề cao học thuyết 

pháp luật thực định. Do đó không có sự đối lập gay gắt giữa pháp luật của tự 

nhiên và pháp luật thực định như người ta thường nghĩ.   

Cambarcéres đã từng tuyên bố cần xây dựng một “Bộ luật của tự nhiên được 

chỉ đạo bởi lý trí và được đảm bảo bởi tinh thần tự do”. Portalis cũng đã muốn 

đưa ý tưởng pháp luật tự nhiên vào trong phần mở đầu của Bộ luật Dân sự. 

Chẳng hạn tại Điều 2 của Phần này: “Các quy tắc của lý trí tự nhiên làm nên 

pháp luật của tự nhiên, các quy tắc này là cơ sở của mọi luật thành văn mà các 
văn bản này chỉ có thể trình bày các hậu quả ít nhiều trực tiếp của các nguyên 

tắc cân bằng tự nhiên”. Tuy vậy ý tưởng này đã không trở thành hiện thực vì 

dự thảo phần mở đầu này sau đó đã bị hủy bỏ và tên gọi đầu tiên của Bộ luật 

Dân sự là “Bộ luật Dân sự của người Pháp” tức là nó được xây dựng cho người 

nông dân Pháp chứ không phải cho Châu Âu do đó không phải cho toàn cầu.  

Ngày nay, người ta đã đổi giọng về vấn đề tính phổ quát của một bộ luật. Một 

bộ luật là một hiện tượng mang tính quốc gia, gắn liền với bản sắc và văn hóa 
đất nước.   

Một hệ thống pháp luật dễ nắm bắt và công bằng   

Tính liên kết và tính đơn giản là hai thách thức đặt ra từ việc hợp lý hóa. Hai 

thách thức này đặt ra các hệ quả khác và ít chắc chắn hơn: một hệ thống pháp 
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luật đơn giản và có tính liên kết cao sẽ dễ tiếp cận, dễ áp dụng và có thể sẽ 

công bằng hơn. Tất cả chúng ta đều mong muốn pháp luật dễ nắm bắt, hiệu 

quả và công bằng. Nhưng tính dễ nắm bắt, tính hiệu quả và đặc biệt tính công 

bằng không mang tính chắc chắn, dễ phải xem xét lại và khó thực hiện trong 

khi tính liên kết và tính đơn giản dễ triển khai và dễ cảm nhận hơn. Xin đề cập 

ở đây tính liên kết và tính đơn giản.   

Tính liên kết   

Tính liên kết thể hiện ở tính thống nhất trong phong cách, trong suy nghĩ và 
trong chính sách. Thường thì các bộ luật của Pháp mang vẻ đẹp của các khu 

vườn Pháp với trật tự trong tư tưởng và trong các văn bản luật. Một bộ luật 

tròn trịa là một bộ luật có bố cục hợp lý và được tổ chức tốt.   

Nhưng không phải lúc nào pháp điển hóa cũng tạo ra tính liên kết. Mỗi khi mà 

pháp điển hóa chịu các ảnh hưởng khác nhau (từ bên ngoài và từ sự tiến triển 

của thời đại) thì nó dễ dẫn tới các yếu tố đối lập nhau. Đã có ý tưởng pháp 

điển hóa pháp luật liên minh Châu Âu - một hệ thống pháp luật rất khó có thể 

đạt được tính liên kết cao.   

Đơn giản hóa   

Pháp điển hóa không chỉ đơn thuần là sản phẩm của tư tưởng mà nó còn là 

sản phẩm của một quyết tâm chính trị và một nền kinh tế hiện đại luôn cố 

gắng hạn chế số lượng những kẻ lợi dụng sự mập mờ của pháp luật để tư lợi.   

Làm đơn giản, rõ ràng, bỏ các quy định đối lập nhau, chồng chéo hay các quy 

định lỗi thời và làm cho việc hiểu biết pháp luật dễ dàng hơn là một hiện 

tượng mà chúng ta bắt gặp tại mọi thời điểm của lịch sử nhân loại trong pháp 

luật của đế chế Byzance, pháp luật ki-tô giáo hay các bộ luật của Napoléon và 

các bộ luật mới được soạn thảo tại Pháp. Một hệ thống pháp luật càng phức 

tạp và lan man thì nó càng khó nắm bắt, bí hiểm và bất công và khi pháp luật 

càng khó hiểu thì chính nhờ các bộ luật mà các quy định trở nên dễ hiểu hơn. 
Khi pháp luật đơn giản hơn không đồng nghĩa với việc nó công bằng hơn 
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nhưng chí ít thì nó cũng hiệu quả hơn và đây chính là một thách thức của việc 

hợp lý hóa pháp luật.   

Nhưng việc đơn giản hóa pháp luật chỉ là thực tế khi nó được thực hiện có 

chọn lọc. Mô hình chỉ xây dựng năm bộ luật dưới thời Napoléon là một ví dụ 

đẹp. Đâu là lợi ích của việc thay thế 7000 hay 8000 đạo luật tại Pháp đấy là 

chưa kể hàng đống các nghị định, chỉ thị, quyết định và rất nhiều bản án của 

Pháp bằng khoảng 100 bộ luậ? Thủ tướng Pháp Alain Juppé trước đây đã từng 

mong muốn pháp điển hóa tất cả các quy định pháp luật. Quá nhiều ! Khi 

tránh tình trạng lạm phát các văn bản luật chúng ta lại có nguy cơ rơi vào tình 
trạng lạm phát các bộ luật. Một trong các tệ nạn của thời đại chúng ta là 

muốn điều chỉnh mọi thứ, kể cả cấu trúc các văn bản luật.   

Pháp điển hóa và thói quen    

Đơn giản hóa thông qua pháp điển hóa gây ra một số hậu quả xấu nhưng các 
hậu quả này chỉ mang tính nhất thời. Đơn giản hóa làm thay đổi thói quen. 

Trong đầu của chúng ta, trong hoạt động thực tiễn và trong cấu trúc não bộ 

của chúng ta có những điều khoản chìa khóa, các văn bản luật cơ sở là các 

điểm quy chiếu. Cần rất nhiều thời gian để chúng ta quên chúng và thực hành 

bộ luật mới, các cấu trúc và các điều khoản mới của nó đấy là còn chưa kể đến 

các quy định mới của bộ luật.   

Chẳng hạn trong tư pháp, tất cả các luật gia Pháp từ năm 1804 đều biết Điều 

1382 và 1384 của Bộ luật Dân sự nói về trách nhiệm dân sự, Điều 1134 nói về 

hiệu lực của nghĩa vụ hợp đồng, Điều 312 nói về suy đoán quan hệ cha con, 

Điều 340 nói về việc truy nhận quan hệ cha con và ít nhất khoảng chục điều 

khác là rất quen thuộc. Các số chỉ điều của Bộ luật Dân sự là các tham chiếu 

quen thuộc và chính vì lý do này mà việc tái pháp điển Bộ luật Dân sự tiến 

hành từ năm 1963 đã giữ nguyên bố cục và cách đánh số cũ.   

Tòa án tối cao thường ít khi quy chiếu về Bộ luật tiêu dùng mà thường dẫn 

chiếu các văn bản luật quan trọng trước đây đã được pháp điển hóa: luật 

ngày 1/8/1905 về các hình thức gian lận, Luật ngày 28/12/1966 về cho vay 
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nặng lãi, Luật Scrivener ngày 10/1/1978 về bảo vệ tín dụng động sản. Tôi có 

thể nói rằng Bộ luật Sở hữu trí tuệ cũng không thể làm xóa mờ việc nhớ các 

điều của Luật ban hành ngày 13/03/1957.   

Cần có thời gian để có thể nhớ cấu trúc của các bộ luật. Ngay cả vấn đề dùng 

các đơn vị đo lường hay đơn vị trọng lượng cũng cần thời gian để chúng ta có 

thể làm quen. Tuy vậy, luật hình sự cấm dùng các đơn vị cũ, cho nên chúng 
không được đưa vào trong các bộ luật mới. Tuy thế, không thể phạt một luật 

sư hay một giảng viên đại học khi họ tiếp tục trích dẫn Luật ban hành năm 
1930 về bảo hiểm. Thói quen thuộc bản chất của con người và cần có những 

lý do quan trọng mới thay đổi được thói quen. Và đây cũng chính là một cản 

trở cho việc tiến hành thành công pháp điển hóa.   

YẾU TỐ GẮN VỚI THỜI GIAN 

Một văn bản luật dù đã được pháp điển hóa vẫn ít nhiều phụ thuộc vào quá khứ 

của nó. Jeremy Benthem từng phạm sai lầm khi cho rằng khi pháp điển không 

nên tiến hành đối với các quy định hiện hành mà cần đổi mới triệt để, toàn diện 

và phổ quát tất cả các quy định, phương pháp, khái niệm, ngôn ngữ và cách 

phân loại. Kết quả là ông đã không xây dựng được một bộ luật nào chỉ trừ có Bộ 

luật hiến pháp ra dời muộn màng và nhanh chóng bị rơi vào quên lãng.   

Pháp điển hóa nhất thiết phải gắn với lịch sử. Nó chỉ thành công khi nó bắt 

nguồn từ truyền thống quốc gia và khi nó đi vào quỹ đạo của thời gian, của 

lịch sử và của các nền văn hóa. Đôi khi pháp điển thay đổi quá khứ và nhà 

pháp điển trở thành người cải cách. Ngày nay pháp điển hóa được thực hiện 

theo cách không làm thay đổi nội dung quy định.   

Tuy nhiên khi một bộ luật ra đời thì nó lại có xu hướng mất dấu mốc thời gian. 

Điều này vừa có mặt lợi lại vừa có mặt hại. Việc tập hợp trong cùng một tài 

liệu các văn bản có nguồn gốc và thời điểm ra đời khác nhau làm cho quy định 

pháp luật xa rời với lịch sủ của nó. Chỉ cần đọc Điều 7 của Luật ban hành ngày 

30/06 (lịch cũ của Pháp) vào Thế kỉ 12 ta sẽ thấy rõ điều này: “kể từ ngày các 

đạo luật này được áp dụng, các đạo luật La Mã, các pháp lệnh, các tập tục 
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quốc gia hay của các địa phương, các quy chế, quy định sẽ không còn hiệu lực 

pháp luật chung hay riêng trong các lĩnh vực được các luật của Bộ luật này 

điều chỉnh”. Tuyển tập luật của Hoàng đế La Mã cũng đã gom nhặt nhiều thế 

kỷ nhờ các điểm bổ sung.   

Quy định pháp luật cũng phải chịu nhiều thay đổi về mặt nội dung. Nó là một 

hiện tượng lịch sử trước khi trở thành một hiện tượng  pháp luật và hiện 

tượng hợp lý hóa ; chúng ta chỉ có thể hiểu được một quy định khi gắn nó với 

thời điểm ra đời và sự phát triển của nó. Chúng ta chỉ hiểu đúng quy định 

pháp luật khi chúng ta nhớ được các khía cạnh này của nó.   

Dù có hay không được đưa vào một bộ luật thì một quy định vẫn phải hứng 

chịu dòng xoáy của thời gian và bị sửa đổi dần dần. Xin nhắc lại ở đây lời của 

Portalis: “các bộ luật của các dân tộc được làm cùng thời gian; nhưng thực sự 

thì không phải chúng ta làm ra chúng”. Pháp điển hóa đưa các đạo luật ra khỏi 

lịch sử của chúng để rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã của thời gian.   

Các bộ luật đương đại được xây dựng theo phương pháp không làm biến đổi 

nội dung quy định cố giữ lịch sử của các văn bản được của nó bất chấp tính 

tách biệt với thời gian là thuộc tính của các bộ luật này với phần phụ lục quy 

chiếu, tuy nỗ lực này cũng không thấm thía vào đâu.  

CHỐNG PHÁP ĐIỂN HÓA 

Chống lại ưu thế của pháp luật   

Không phải lúc nào pháp điển hóa cũng nhận được sự đồng thuận vì có rất 

nhiều người phản đối công tác này. Pháp điển hóa càng phát triển thì việc 

phản đối nó càng trở nên gay gắt.   

Không ngạc nhiên khi những người phản đối pháp điển hóa thường là những 

người đối lập với ưu thể của pháp luật thành văn bởi vì một bộ luật là một 

đạo luật ở cấp độ tối cao. Tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng đúng 
khi chúng ta xem xét sự thay đổi thái độ đột ngột của Portalis. Lúc đầu Portalis 

tẩy chay pháp điển và thống nhất pháp luật khi nói: “Chúng ta hãy từ chối 
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tham vọng nguy hiểm là xây dựng Bộ luật”. Portalis đã theo mô hình mang 
tính trí tuệ của Montesquieu: “Làm một tập tục chung từ các tập tục riêng sẽ 

là một điều không tốt”. Sau đó chính ông đã tham gia vào việc lập lại hòa bình 

cho nước Pháp, kết thúc cuộc cách mạng và xây dựng các bộ luật.   

 Friedrich và Savigny là hai người đi đầu trong việc phản đối pháp điển hóa và 

pháp luật thành văn. Savigny là người có những ý tưởng hiện nay đã lỗi thời 

còn Friedrich là người luôn ca tụng thông luật và cho rằng các hệ thống luật 

thành văn và các hệ thống luật đang tiến hành pháp điển hóa chỉ là tàn dư của 

chế độ chuyên chế Napoléon.   

Savigny   

Chúng ta sẽ không đề cập nhiều tới Savigny vì ông này tin vào việc soạn thảo 

tùy hứng pháp luật và vì thế đối lập với bộ luật Napoléon và với sự phát triển 

của pháp luật mà trong đó ông thấy dấu hiệu của sự suy tàn khi nói: “Chính 

bằng một hành động có nhịp độ chậm và bằng một sự phát triển hữu cơ mà 
pháp luật được xây dựng, các quy dịnh ra đời từ tập quán, từ hệ thống án lệ, 

từ các hành vi của chính quyền dưới tác động của một lý trí còn cao hơn lý trí 
con người”.   

Pháp điển hóa và thông luật   

Ngày nay, đặc biệt có Hayek, người luôn ca tụng hệ thống thông luật là cái nôi và 

mảnh đất của tự do công và tư là người kịch liệt phản đối pháp luật thành văn và 
pháp điển hóa và theo ông tự do cá nhân chỉ đơm hoa kết trái với các dân tộc coi 

trọng pháp luật do các thẩm phán gây dựng và pháp điển hóa làm tê liệt các 

quyền tự do, ông nói: “sự cần thiết thường trực phải xây dựng các quy định để 

phân biệt phần chung và phần riêng giữa các quyết định của các tòa án mà các 

thẩm phán quy chiếu phát triển ở thẩm phán của hệ thống thông luật một năng 
lực đưa ra các nguyên tắc chung mà các thẩm phán làm việc theo một catalog 

các quy định có thể áp dụng được thường không có được”.   
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Tuy vậy việc đối lập giữa hai hệ thống pháp luật này không phải lúc nào cũng 
rạch ròi bởi vì trong các nước thuộc hệ thống thông luật vẫn tồn tại các bộ 

luật dù chúng rất khác so với các bộ luật của Pháp. Và hơn nữa thì trong các 

nước của hệ thống pháp luật thành văn, vai trò của hệ thống án lệ đang gia 
tăng với việc phát triển quyền hạn của thẩm phán và việc phát triển một hệ 

thống pháp luật ít phụ thuộc hơn vào Nhà nước so với trước đây.   

Mặc dù pháp điển hóa bị hệ thống thông luật đe dọa và dù bản thân tôi ít 

nhiều có thiện cảm với hệ thống thông luật thì tôi vẫn nghiêng về hệ thống 

pháp luật được pháp điển hóa vì đây là văn hóa của tôi và vì nó đã ăn sâu vào 
con người tôi.   

Pháp điển hóa tự thân nó không phải là một điều tốt hay là một điều xấu: đây 

là một thực tế đang diễn ra tại Châu Âu đại lục. Có những bộ luật có chất 

lượng và có những bộ luật kém chất lượng, có những bộ luật lớn và có những 

bộ luật bé và có thể sử dụng tốt hay không tốt các bộ luật. Vấn đề là tính 

chừng mực. Pháp điển hóa cũng như pháp luật, văn bản luật hay các thẩm 

phán phải được sử dụng có chừng mực.  
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