
            1

CÁC THIẾT CHẾ HIẾN ĐỊNH ĐỘC LẬP 

                          KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ TRIỂN VỌNG Ở VIỆT NAM    
                                                     --------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các thiết chế hiến định độc lập kinh nghiệm quốc tế… 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
This book has been published with financial assistance of                                          

the Embassy of Switzerland in Vietnam. The contents of this book are the   
sole responsibility of the Institute of Public Policy & Law, which can under no 

circumstances be regarded as reflecting the position of the donor. 
 



            3

VIỆN CHÍNH SÁCH CÔNG & PHÁP LUẬT    
(Trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam) 

---0-0--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁC THIẾT CHẾ  
HIẾN ĐỊNH ĐỘC LẬP 

 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ  
VÀ TRIỂN VỌNG Ở VIỆT NAM  

   

 

 
 

 

 

 

 

  

 NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Các thiết chế hiến định độc lập kinh nghiệm quốc tế… 

 4

Đồng chủ biên 

GS.TSKH Đào Trí Úc – GS.TS Nguyễn Thị Mơ 

TS. Nguyễn Văn Thuận – TS. Vũ Công Giao  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            5

 
LỜI GIỚI THIỆU 

   
ác thiết chế hiến định độc lập hiện là một cấu phần không 
thể thiếu trong Hiến pháp của nhiều quốc gia trên thế giới. 

Việc hiến  định những  thiết  chế này  gắn  liền  với  yêu  cầu  về  xây 
dựng, củng cố nhà nước pháp quyền, thực hành dân chủ, quản trị 
tốt và phòng, chống tham nhũng ở mỗi quốc gia. Vì vậy, mặc dù có 
nhiều điểm chung, song phạm vi, mức độ và cách  thức hiến định 
những thiết chế này không hoàn toàn giống nhau ở các nước. 

Ở Việt Nam, cuộc thảo luận về các thiết chế hiến định độc lập 
mới trở nên sôi nổi gần đây, trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ 
sung Hiến pháp  1992  (sửa  đổi,  bổ  sung năm  2001). Tham  gia và 
đóng góp vào cuộc thảo luận đó, Viện Chính sách công & Pháp luật 
đã  tổ chức một cuộc hội  thảo riêng về các  thiết chế hiến định độc 
lập vào tháng 12 năm 2012. Nhằm lưu giữ những tri thức thu được 
trong cuộc hội thảo, Viện quyết định tập hợp các tham luận và bổ 
sung một số nghiên cứu có liên quan để xuất bản cuốn sách này.  

Mặc dù đã rất cố gắng, song do những hạn chế về nguồn lực và 
thời gian, cuốn sách này chắc chắn vẫn còn những hạn chế,  thiếu 
sót nhất định. Viện Chính sách công & Pháp luật mong nhận được 
sự góp ý chân tình của các quý độc giả để có thể xuất bản những ấn 
phẩm nghiên cứu tốt hơn về sau.  

Viện xin chân thành cám ơn Đại sứ quán Thuỵ Sĩ đã hỗ trợ tổ 
chức  cuộc  hội  thảo  kể  trên  và  xuất  bản  cuốn  sách  này. Xin  trân 
trọng giới thiệu và hy vọng cuốn sách sẽ bổ sung một nguồn tài liệu 
tham khảo hữu ích cho các cơ quan nhà nước, các đại biểu Quốc hội 
và tất cả những ai quan tâm đến việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 
hiện hành của Việt Nam; đồng thời là một tài liệu tốt cho các giảng 
viên, học viên, sinh viên  luật của Việt Nam  trong việc giảng dạy, 
nghiên cứu về Hiến pháp./. 

                             Tháng 1 năm 2013 

                            VIỆN CHÍNH SÁCH CÔNG & PHÁP LUẬT  
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG SÁCH 

 

UBTVQH  Uỷ ban Thường vụ Quốc hội  

HĐND  Hội đồng Nhân dân 

UBND  Uỷ ban Nhân dân 

MTTQVN  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

EMB  Cơ quan quản lý bầu cử 

KTNN  Kiểm toán Nhà nước 

NHTW  Ngân hàng Trung ương 

NHNN  Ngân hàng Nhà nước 

Ombudsman  Đặc  phái  viên  hoặc  Thanh  tra Quốc  hội 
(tuỳ bối cảnh) 
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CÁC THIẾT CHẾ HIẾN ĐỊNH ĐỘC LẬP 

GS.TSKH. Đào Trí Úc* 

 

1. Quan niệm truyền thống về cơ chế quyền lực nhà nước 

Tư tưởng về quyền lực và kiểm soát quyền lực nhà nước có lịch sử 
cùng với sự tồn tại của bản thân quyền lực nhà nước. Trải qua các thời 
đại, con người luôn đặt hy vọng vào những khả năng và công cụ để tiết 
chế quyền lực, phòng ngừa sự tha hóa của quyền lực. Platon và Aristote 
ở thời kỳ Hy Lạp cổ đại đã từng nhắc đến lý tưởng về cơ quan lập pháp 
là hội nghị nhân dân, cơ quan Chính phủ và cơ quan  thực hiện việc 
phán xét tư pháp như những bộ phận chuyên biệt khác nhau trong một 
nhà nước hoàn chỉnh, phức tạp. Về sau, tư tưởng về các bộ phận quyền 
lực dần dần được các nhà tư tưởng của cách mạng tư sản đưa lên thành 
học  thuyết hoàn  chỉnh,  từ Thomas Hobbs  (1588  –  1679),  John Locke 
(1632 – 1704) đến Charles Louis Montesquieu (1689 – 1755). Trong trước 
tác nổi tiếng “Về tinh thần của các đạo luật” Ch.L.Montesquieu đã lập 
luận và chứng minh cho sự cần thiết phải tách lập pháp và tư pháp ra 
khỏi  quyền  lực  của  nhà  quân  chủ  chuyên  chế  thành  những  nhánh 
quyền lực độc lập nhằm bảo đảm hiệu quả cho việc quản lý của Nhà 
nước cho việc bảo vệ quyền lực tự do của người dân trước khả năng 
lạm quyền từ phía các cơ quan quyền lực. Montesquieu cũng cho rằng, 
ông nói đến sự phân quyền là để bảo đảm sự tự kiểm soát của bản thân 
các thiết chế quyền  lực, sự cân nhắc kỹ càng trước mọi quyết định vì 
mọi quyết  định có  tính quyền  lực  đều  liên quan  đến quyền của con 
người. Và để đạt được mục đích đó, cần xác lập một cơ chế phối hợp, 
kiềm chế và kiểm soát lẫn nhau giữa các nhánh quyền lực. 

––––––––––––––––––– 
 
* Chủ tịch Hội đồng Viện Chính sách công và Pháp luật, Ủy viên thường trực 
Ban biên tập sửa đổi Hiến pháp. 
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Về ý nghĩa của trước tác của Ch.L. Montesquieu “Về tinh thần 
của các đạo  luật” thì không có con số nào nói rõ hơn  là con số về 
mức tái bản của tác phẩm đó trên thế giới: chỉ sáu tháng sau khi nó 
ra  đời  đã  có  12  lần  tái  bản!  Tác  phẩm  của Montesquieu  đã  ảnh 
hưởng to lớn đến quá trình thiết kế các cơ chế của quyền lực công 
trên khắp thế giới, trong đó, mô hình phân quyền với cơ chế kiểm 
soát  và  cân  bằng  do  J.Madison  đề  xuất  và  được  quy  định  trong 
Hiến pháp 1787 của Hoa Kỳ được coi là hoàn chỉnh nhất. 

Tuy nhiên, lý luận và thực tiễn tổ chức quyền lực nhà nước từ 
đó đến nay đã chỉ ra rằng, phân quyền với bộ ba quyền  lực chỉ  là 
điều tối thiểu cho một nền dân chủ. 

Bắt  đầu  từ  giữa  thế  kỷ  XX,  ở  nhiều  quốc  gia  đã  xuất  hiện 
những  loại hình thiết chế thực hiện quyền  lực nhà nước  trong bối 
cảnh của sự tiến hóa chính thể hiện hữu. Đó là thiết chế Tổng thống 
trong chính  thể cộng hòa nửa  tổng  thống, sự ra đời của các Ngân 
hàng trung ương (NHTW) độc lập, các cơ quan công tố, Viện kiểm 
sát ở các nước xã hội chủ nghĩa và các nước Mỹ La‐tinh, các tòa án 
Hiến pháp, cơ quan kiểm toán, cơ quan bảo vệ nhân quyền v.v. Có 
người còn gọi đó là các thiết chế, các cơ quan quyền lực nhà nước 
“có vị  trí  đặc  thù”. Chẳng hạn về  thiết chế Tổng  thống, xưa nay, 
người  ta vẫn quen hiểu đó  là  thiết chế hành pháp. Tuy nhiên,  tại 
các quốc gia  thuộc  chính  thể  cộng hòa nửa Tổng  thống  thì Tổng 
thống đứng tách hẳn ra khỏi hành pháp và thường được coi là một 
nhánh quyền  lực với tên gọi khác nhau nhưng đồng nhất ở vai trò 
“trọng  tài”  –  điều  phối  hoạt  động  của  các  nhánh  quyền  lực  lập 
pháp, hành pháp,  tư pháp. Đây không còn  là  lý  thuyết mà nhiều 
nước đã nâng  lên mức độ hiến định. Điều 5 Hiến pháp 1958 hiện 
hành của Cộng hoà Pháp quy định rằng, Tổng thống bằng sự trọng 
tài của mình, bảo đảm sự vận hành bình thường của các quyền lực 
công. Điều 80 Hiến pháp 1991 của Rumani xác định: “Tổng  thống 
thực hiện chức năng trung gian giữa các nhánh quyền lực của Nhà 
nước  cũng như giữa Nhà nước và xã hội”. Nhiều nước  châu Phi 
như Ruanda, Tuynisi, Mozambic cũng có những quy định tương tự 
trong Hiến pháp của mình. Theo nhà Hiến pháp học nổi tiếng của 
Nga V.E.Chirkin  thì  tuy Hiến pháp hiện hành của Liên bang Nga 
không có sự xác định cụ thể như vậy, nhưng suy từ những nhiệm 
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vụ và thẩm quyền hiến định thì Tổng thống Liên bang Nga có vị trí 
pháp lý như một thứ trọng tài quyền lực. 

Cũng bắt đầu từ giữa thế kỷ XX, ở nhiều nước đã hình thành 
các  ngân  hàng  trung  ương  với  vị  thế  pháp  lý  độc  lập,  khác  với 
quyền của nhánh lập pháp, hành pháp, tư pháp truyền thống. Điều 
đó đã dẫn đến ý kiến cho rằng, đã xuất hiện một thứ quyền lực mới 
của nhà nước – quyền lực tiền tệ, hay là quyền lực ngân hàng. Có ý 
kiến nói đến “quyền  lực  thông  tin”, “quyền  lực bầu cử”.v.v. Hiến 
pháp 1976 của Algeria quy định các quyền: quyền lực chính trị (do 
đảng  cầm  quyền  thực  hiện),  quyền  lập  pháp,  quyền  hành  pháp, 
quyền kiểm soát. Hiến pháp Quốc dân đảng của Trung Hoa trước 
đây  (1946) quy định có quyền  lập pháp, quyền hành pháp, quyền 
tư  pháp,  giám  sát  quyền  khảo  thí  (thẩm  quyền  thi  tuyển  và  bổ 
nhiệm công chức các cơ quan công quyền) và quyền kiểm sát. 

Như vậy, có  thể kết  luận rằng,  trong  thời đại ngày nay quyền 
lực nhà nước  trong một nhà nước dân chủ và văn minh  thì cơ chế 
quyền  lực nhà nước không chỉ được đóng trong “khuôn vàng” của 
thuyết tam quyền phân lập. Sự phát triển và tiến hóa của Nhà nước 
và xã hội với sự ra đời của những quan hệ mới và theo đó là sự hiện 
hữu của những cấu trúc cầm quyền mới chưa từng có trong thời đại 
của bá tước Montesquieu và của những người sang lập ra nước Mỹ 
đã dẫn đến nhu cầu về một sự kiểm soát và về sự quản trị đặc biệt 
hơn so với trước đây. Đó là những thành tựu phát triển khoa học và 
công nghệ, là quá trình toàn cầu hóa, là những thay đổi của các yếu 
tố đã và đang tác động đến an ninh của xã hội, của con người. 

O’Sullivan, nhà  xã hội học Mỹ  đã  có một  câu nói nổi  tiếng 
rằng,  “một Nhà  nước  tốt  nhất  là Nhà  nước  cai  trị  ít  nhất. Nhà 
nước  đó  chỉ  cần  tập  trung  làm  tốt  việc phân  xử,  bảo  vệ  tốt  các 
quyền tự nhiên của con người và duy trì trật tự xã hội. Trong tất 
cả các vấn đề còn lại thì nguyên tắc tự nguyện, nguyên tắc tự do 
sẽ  là quy  tắc  vàng  chính hiệu”.1 Ngày nay,  câu nói  đó  vẫn  còn 
––––––––––––––––––– 
 
1 Trích  từ: Dorn.J. The Rise  of Government  and  the Decline  of Morality. Catos’s 
letter. No.12,  1996, p.5. Pilon.R. The Purpose  and Limits  of Government. Cato’s 
letter, No.13. 1999. 
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nguyên giá trị. Tuy nhiên, cái “ít nhất” của vai trò Nhà nước ngày 
nay đã thực sự lớn hơn nhiều so với cái “ít nhất” của vai trò Nhà 
nước cách đây 50 năm! 

Tại  thời  điểm của  thế kỷ XVII – XVIII,  tư  tưởng khởi  thủy về 
phân quyền và hạn chế quyền lực nhà nước đã xuất phát từ yêu cầu 
bức xúc của việc bảo vệ quyền của nhân dân chống lại sự áp bức, hà 
lạm từ phía các nhà chuyên chế, bởi  lúc đó nguy cơ và sự vi phạm 
quyền  tự do  của  con người  chỉ  xuất phát  từ  kẻ  cai  trị! Mặt  khác, 
phạm vi chức năng và thẩm quyền của Nhà nước cũng chỉ giới hạn 
trong một số việc. Thế kỷ XX và các thời kỳ tiếp theo đã chứng kiến 
những  sự  thay  đổi  căn  bản  và  to  lớn  trong  đời  sống  xã  hội,  với 
những  sự  kiện  tác  động  trực  tiếp  đến  tính  chất  của  việc  sử dụng 
quyền  lực nhà nước. Trước hết, đó  là quyền bầu cử. Quyền bầu cử 
phổ thông của mọi công dân là thành quả vô giá của dân chủ, đồng 
thời  cũng  đã mang  đến  cho mọi  tầng  lớp nhân dân khả năng  lựa 
chọn phương  thức để thỏa mãn  lợi  ích của mình  thông qua những 
người đại diện. Từ một phía khác, sự ra đời và phát triển của chính 
sách phúc lợi của các quốc gia trong nhiều thập niên qua đã tạo nên 
những khả năng kiếm lợi từ mọi tầng lớp dân cư, làm cho phạm vi 
và tính chất tác động của Nhà nước vào đời sống xã hội ngày càng 
mở rộng. Trong một bối cảnh như vậy thì nguy cơ đe dọa quyền và 
lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân không chỉ còn từ phía bộ 
máy nhà nước mà cả từ phía chính các nhóm lợi ích trong bản thân 
các thành phần xã hội và cá nhân công dân với nhau. Lịch sử đã cho 
thấy nhiều điển hình về sự cấu kết giữa các chính trị gia thuộc các 
nhánh quyền lực truyền thống với các nhóm lợi ích nhằm thâu tóm 
quyền lực trên lưng các bộ phận còn lại của xã hội. 

Chính vì vậy, ở nhiều quốc gia đã xuất hiện nhu cầu về những 
thiết  chế kiểm  soát quyền  lực  công hữu hiệu hơn  trên  cơ  sở bảo 
đảm tính độc lập, ít phụ thuộc hơn vào các nhánh quyền lực, trước 
hết là các nhánh lập pháp và hành pháp. 

2. Những đặc trưng cơ bản của các thiết chế hiến định độc lập 

Theo  lý  thuyết về nhánh quyền  lực để có  thể được coi  là một 
“nhánh” của quyền lực nhà nước đứng riêng rẽ, “ngang ngửa” với 
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các nhánh quyền  lực khác, một thiết chế quyền  lực nhà nước phải 
bảo đảm ít nhất là những yêu cầu sau đây: 

a) Thiết  chế  đó phải bao gồm những  cơ quan không  chịu  sự 
phụ  thuộc  theo  quan  hệ  trên  – dưới  đối  với một  cơ  quan 
thuộc nhánh quyền lực khác hay của các cơ quan khác. 

b) Thiết  chế  đó  có những  chức năng pháp  lý và  đặc  điểm  tổ 
chức được Hiến pháp quy định. 

c) Các cơ quan trong thiết chế là một hệ thống tổ chức, có thể 
tập trung hoặc phi tập trung nhưng thống nhất về chức năng 
và nhiệm vụ. 

d) Các chức năng, thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong 
thiết chế đó phải mang tính chất là những chức năng, thẩm 
quyền phổ quát mà không mang tính quản lý ngành. Chẳng 
hạn, chức năng của Kiểm toán nhà nước là kiểm tra, giám sát 
về nguồn tài chính công, bất kể nguồn tài chính công đang 
nằm ở lĩnh vực nào: giáo dục, y tế, khoa học công nghệ hay 
công nghiệp, nông nghiệp, v.v. 

Nhìn vào thực tiễn thiết lập và phát triển của các thiết chế hiến 
định độc lập ở nhiều quốc gia trên thế giới, có thể thấy rằng, đa số 
các thiết chế  loại này sở dĩ được coi  là thiết chế hiến định độc  lập 
bởi  chúng  thỏa mãn  những  đặc  trưng  kể  trên.  Phần  lớn,  đây  là 
những thiết chế có chức năng kiểm soát quyền lực và do đó đã có ý 
kiến cho rằng, có một nhánh quyền lực nhà nước song song tồn tại 
với ba nhánh  truyền  thống  lập pháp, hành pháp,  tư pháp – đó  là 
nhánh quyền kiểm soát. 

Chức năng kiểm soát của Nhà nước vốn là một chức năng gắn 
liền với hoạt  động  thực hiện quyền  lực nhà nước. Không  thể  bảo 
đảm thực hiện quyền lực nếu không có sự kiểm soát quyền lực. Đây 
chính  là cơ sở quan trọng nhất cho sự tồn tại của quyền kiểm soát. 
Như vậy, các thiết chế kiểm soát quyền lực sở dĩ được coi là một thứ 
quyền lực bởi hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực là 
hoạt động chính và là lý do tồn tại của các cơ quan đó. Ở đây rất cần 
sự phân biệt rõ giữa quyền kiểm soát với chức năng giám sát, kiểm 
tra. Nếu  là kiểm  tra, giám sát để phục vụ cho hoạt động  lãnh đạo, 
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quản lý, điều hành, hoặc để thực hiện một chức năng chính yếu nào 
đó  thì  sự kiểm  tra, giám  sát  đó không được coi  là  sự  thể hiện của 
quyền kiểm soát độc lập. Chẳng hạn, các cơ quan hành pháp cũng có 
thẩm  quyền  và  hoạt  động  kiểm  tra,  thanh  tra. Chức  năng  xét  xử 
giám  đốc  thẩm  của Tòa án có  tính kiểm  tra  tư pháp,  để  thực hiện 
quyền tư pháp; thủ tục luận tội của Nghị viện đối với hoạt động của 
hành pháp là để thực hiện quyền giám sát của Nghị viện v.v. 

Có  thể  thấy rằng, kiểm  tra, giám sát  là yếu  tố vừa nằm  trong 
từng thiết chế, giúp cho thiết chế đó vận hành bình thường và thực 
hiện được các chức năng, nhiệm vụ,  thẩm quyền của mình. Kiểm 
tra, giám sát cũng  là yếu  tố  làm nên sự phối hợp, sự kiềm chế và 
đối  trọng  trong cơ chế  tam giác quyền  lực. Tuy nhiên, nếu chỉ có 
vậy thì không cần thiết phải có thêm những thiết chế chuyên thực 
hiện chức năng kiểm soát quyền  lực. Chẳng hạn, Nghị viện và cả 
Chính phủ đều ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Các Tòa 
án ở những mức độ khác nhau cũng là chủ thể của hoạt động làm 
luật theo nghĩa ban hành án lệ hoặc theo nghĩa đưa ra những giải 
thích luật có giá trị áp dụng bắt buộc (Tòa án Hiến pháp hoặc Tòa 
án tối cao). Thế nhưng, không có ai trên thế giới này gọi Chính phủ 
hay Tòa án  là các cơ quan  lập pháp và nói đến quyền  lập pháp  là 
chỉ nói đến Nghị viện. 

Như vậy, cơ  sở để có một nhánh quyền  lực  là  sự độc  lập và 
chuyên biệt về chức năng. 

Đối với quyền  lập pháp  thì chức năng cơ bản và nền  tảng  là 
làm luật; các chức năng, thẩm quyền liên quan đến kiểm tra, giám 
sát được Hiến pháp quy định chỉ là để thực hiện tốt hơn quyền lập 
pháp. Đối với quyền hành pháp,  chức năng  chủ đạo, nền  tảng  là 
bảo  đảm việc  thi hành pháp  luật, ban hành và  tổ  chức  thực hiện 
chính  sách quốc gia  trong các  lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt 
động  lập quy của Chính phủ có  thể có, có  thể không, có  thể  ít, có 
thể  rất nhiều nhưng chỉ có  tính chất phái sinh, phục vụ cho chức 
năng  chính  yếu nói  trên  của Chính phủ. Khi nói  đến Tòa  án  thì 
chức năng chủ đạo là xét xử; không thể nói giải thích pháp luật là 
chức năng chủ đạo của Tòa án! 
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Từ sự so sánh trên đây, có thể trở lại với lập luận về chức năng 
kiểm soát quyền lực với sự khẳng định rằng, kiểm tra, giám sát là 
chức năng hiện hữu trong các thiết chế quyền lực nhà nước, nhưng 
với nhu  cầu và  tính  chất của quyền  lực, cần  thiết phải  có một  số 
thiết chế mà ở đó chức năng kiểm soát quyền lực là chức năng chủ 
đạo. Tính chuyên biệt và phổ quát đó của đối tượng giám sát quyền 
lực là yếu tố làm nên tính độc lập và chuyên biệt của thiết chế, làm 
cho nó không bị lẫn lộn vào bất kỳ một nhánh quyền lực nào. Đó là 
lý do cho sự xuất hiện và ghi nhận trong Hiến pháp của nhiều nước 
trên thế giới về các thiết chế hiến định chuyên biệt, độc lập.  

Về mặt pháp lý, địa vị pháp lý của loại thiết chế này luôn phải 
được  đặt  ở  tầm hiến  định. Đây  là bảo  đảm pháp  lý  cao nhất cho 
tính độc  lập. Sự phụ thuộc nào đó vào một nhánh quyền  lực hiện 
hữu sẽ làm mất đi năng lực kiểm soát quyền lực, tính khách quan 
của sự kiểm soát quyền  lực. Sự hiến định chức năng,  thẩm quyền 
và tổ chức của các thiết chế này bảo đảm tính bắt buộc cao cho các 
hệ quả pháp lý của sự kiểm tra, giám sát và kết luận giám sát.  

“Tính  độc  lập”  của  các  thiết  chế hiến  định  chuyên biệt hoàn 
toàn không có nghĩa là sẽ không còn những mối liên hệ của chúng 
với các nhánh quyền  lực khác. Điều đó có  thể  thấy rõ  từ ba  lý do 
sau đây: 

Thứ nhất, bản thân sự phân quyền của các nhánh quyền  lực cơ 
bản: lập pháp, hành pháp, tư pháp cũng chỉ có nghĩa là sự phân biệt 
về  chức  năng  của  các  nhánh  quyền  lực  trong  cùng một  hệ  thống 
quyền lực nhà nước thống nhất, mọi quyền lực nhà nước về bản chất 
là thống nhất bởi đó là sự phái sinh của chủ quyền nhân dân. 

Thứ hai, cơ chế phân quyền, với mục đích của nó như đã nói ở 
trên  là nhằm giới hạn quyền  lực và chống sự  lạm quyền, bao giờ 
cũng gắn liền và được thực hiện thông qua cơ chế kiểm tra và cân 
bằng quyền  lực mà  cơ  chế  đó  thực  chất  là  sự phối hợp  giữa  các 
nhánh  quyền  lực  chứ  không  chỉ  là  sự  độc  lập  và  tách  bạch  các 
nhánh quyền lực.  

Theo ý nghĩa đó, các thiết chế hiến định độc lập, cho dù có vì vị 
trí quyền lực riêng, vẫn phải luôn luôn có mối liên hệ với các nhánh 
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quyền lực khác và ở những mức độ nhất định chịu sự giám sát trở 
lại  của  các nhánh quyền  lực  đó, mặc dù bản  thân  chúng  có  chức 
năng giám sát các cơ quan này. Đó chính là biểu hiện đặc trưng của 
sự phối  thuộc quyền  lực  trong bất kỳ quốc gia nào. Các  thiết chế 
kiểm soát độc lập không thể là ngoại lệ và cũng là một yếu tố của 
cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực. 

Trước hết, cho dù là cơ quan kiểm soát quyền lực nhưng chúng 
không  thể  có  thẩm  quyền  can  thiệp  vào  phạm  vi  chức  năng  và 
nhiệm vụ của các thiết chế của những nhánh quyền  lực khác. Yêu 
cầu này được bảo đảm bởi hai cơ chế giám sát từ ngoài và một cơ 
chế giám  sát  từ bên  trong nhằm hạn  chế  sự  can  thiệp và  sự  lạm 
quyền từ phía các thiết chế kiểm soát độc lập. Hai cơ chế bên ngoài 
là: trình tự bầu, phê chuẩn các chức vụ cao cấp và cơ chế báo cáo 
công tác. Cơ chế bên trong chính là sự quy định bởi Hiến pháp và 
luật về phạm vi thẩm quyền nhất định của chúng.  

Trước hết, về hai cơ chế giám sát bên ngoài. Cơ chế thứ nhất đó 
là trình tự thành lập và phê chuẩn các chức vụ. Có thể thấy rằng, kể 
cả đối với các cơ quan thuộc ba nhánh quyền lực truyền thống thì 
nguyên tắc tham gia thành lập hay còn gọi là nguyên tắc đồng đẳng 
(parity)  là nguyên  tắc phổ biến. Nguyên  tắc này đặc biệt phổ biến 
đối với việc  thành  lập  các cơ quan xét xử,  các cơ quan  thực hiện 
quyền kiểm soát. Chẳng hạn, các Thẩm phán Tòa án tối cao Hoa Kỳ 
là do Tổng  thống  (đứng  đầu hành pháp) bổ nhiệm với  sự  chuẩn 
thuận của Thượng viện (lập pháp). Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha 
có 12  thành viên,  trong  số đó bốn  thẩm phán  là  đại diện  của Hạ 
viện, bốn người là đại diện của Thượng viện, hai người của Chính 
phủ và hai người còn  lại  là của Tòa án  tối cao. Đó cũng  là yếu  tố 
bảo đảm tính phối thuộc và sự độc lập của những cơ quan loại này. 
Cơ chế thứ hai là cơ chế báo cáo công tác. Tính phối thuộc của các 
thiết chế kiểm soát quyền  lực còn  thể hiện ở  trách nhiệm báo cáo 
công tác trước cơ quan lập pháp. Trách nhiệm này xuất phát từ tính 
chất của cơ quan thực hiện quyền kiểm soát độc lập với tính chất là 
cơ quan tuy độc lập về vị trí pháp lý và về chuyên môn nhưng lại là 
một cơ quan không do cử tri trực tiếp bầu ra nên trách nhiệm của 
nó phải báo cáo trước Nghị viện là cơ quan đại diện của nhân dân. 
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Cơ chế bên trong thể hiện ở phạm vi và giới hạn thẩm quyền. 
Điều  đó  thể  hiện  ở  việc  quy  định  trong Hiến pháp  rằng  các  kết 
luận, các phán quyết của các cơ quan giám sát không làm phát sinh 
các quy tắc có tính quy phạm chung, không dẫn đến các chế tài đối 
với  chủ  thể vi phạm, không  có hiệu  lực hủy bỏ  các văn bản  của 
những cơ quan nhà nước hữu quan. Đó là bảo đảm quan trọng để 
cơ quan giám  sát quyền  lực với đầy quyền uy của nó không  lạm 
dụng  được  quyền  uy  này  để  can  thiệp  vào  chức  năng  và  thẩm 
quyền của các cơ quan khác của Nhà nước. Giả sử  rằng, cơ quan 
giám  sát quyền  lực có quyền  ra quyết định  truy cứu  trách nhiệm 
người vi phạm, có quyền sửa đổi, hủy bỏ văn bản của cơ quan khác 
mà  cơ quan kiểm  soát  cho  là  trái Hiến pháp,  trái pháp  luật hoặc 
thiếu hiệu quả, thì vô hình trung nó đã làm thay chức năng của các 
cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chính vì vậy, Hiến pháp 
và pháp luật của các nước trên thế giới không quy định cho các cơ 
quan  thực hiện  chức năng  giám  sát  có những  thẩm quyền mang 
tính  chế  tài. Nếu ngược  lại,  đó  sẽ  là  sự vi phạm nguyên  tắc  cân 
bằng và kiểm soát giữa các bộ phận quyền lực nhà nước. 

3. Quy định về các thiết chế độc lập trong Hiến pháp một số nước 
trên thế giới và một vài ý tưởng cho việc sửa đổi Hiến pháp năm 
1992 ở Việt Nam 

Hầu hết các thiết chế này được quy định tại những phần hoặc 
chương riêng của Hiến pháp các nước. 

Hiến pháp Angeri năm 1976 dành phần thứ Tư để quy định về 
Hội  đồng Hiến pháp  và Cơ quan Kiểm  toán. Hiến pháp Belarus 
năm 1994 cũng  đưa vào một phần với  tên gọi: Các cơ quan giám 
sát, bao gồm Tòa án Hiến pháp, Viện Kiểm sát, Cơ quan kiểm  tra 
quốc  gia.  Theo Hiến  pháp  Italy, Cơ  quan  kiểm  toán  (Tòa  án  kế 
toán),  Tòa  án Hiến  pháp  là  những  cơ  quan  độc  lập,  không  nằm 
trong  cơ  chế  ba  nhánh  quyền  lực  truyền  thống.  Hiến  pháp 
Nicaragua quy định Cơ quan bầu cử quốc gia là cơ quan hiến định 
độc  lập.  Đa  số  các  quốc  gia  như  Pháp,  Đức, Nga  đều  quy  định 
Ngân  hàng  Trung  ương, Cơ  quan  bảo  vệ  quyền  công dân  (dưới 
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những tên gọi khác nhau ở các nước)  là những cơ quan hiến định 
độc  lập. Bên cạnh đó, cũng có thể thấy một sự đa dạng trong việc 
hiến định các thiết chế này. Có thể minh chứng điều đó qua việc so 
sánh địa vị hiến định của Cơ quan kiểm toán. 

Trước hết, nhiều nước  đặt Cơ quan kiểm  toán  trong cấu  trúc 
của quyền lập pháp với tính chất là cơ quan chuyên môn của Quốc 
hội. Chẳng hạn Hiến pháp Tây Ban Nha (Điều 136), Thẩm kế viện 
trực  thuộc Hạ viện. Kiểm  toán  ở Anh, Mỹ, Ai‐xơ‐len, Áo, Na‐uy, 
Phần Lan, Đan Mạch, Bun‐ga‐ri, Hungari, Ba Lan, Cô‐oet, Iran, Thái 
Lan, Ac‐hen‐ti‐na là cơ quan thuộc Quốc hội. 

Hiến pháp một số nước khác đặt Kiểm toán nhà nước trong hệ 
thống  hành  pháp  như  Singapore,  Hàn  Quốc,  Ả  rập  Seut,  Thụy 
Điển. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, Hiến pháp các nước này đều 
quy định khả năng bảo đảm sự độc  lập về chuyên môn của Kiểm 
toán nhà nước. Chẳng hạn, Hiến pháp Singapore quy định quyền 
của Tổng kiểm  toán được báo cáo  trực  tiếp với Quốc hội khi cần 
thiết. Hiến  pháp Hàn Quốc  quy  định  Tổng  kiểm  toán  do  Tổng 
thống  bổ  nhiệm  sau  khi  có  sự  chuẩn  thuận  của Quốc  hội.  Tổng 
kiểm toán báo cáo về kết quả kiểm toán đồng thời cho Tổng thống 
và Quốc hội.  

Cũng có nước đặt Cơ quan kiểm toán trong hệ thống quyền tư 
pháp. Chẳng hạn, Điều 103 Hiến pháp Italy đặt Thẩm kế viện trong 
hệ  thống các Tòa án, Tòa án kế  toán của nước này  là cơ quan cao 
nhất của hệ thống các Tòa án hành chính đặc biệt (khác với các Tòa 
án  hành  chính  thẩm  quyền  chung mà  cao  nhất  là Hội  đồng nhà 
nước, giống như mô hình của Cộng hòa Pháp). Ở Hy Lạp, Thẩm kế 
viện  cũng  được  quy  định  trong Hiến  pháp  như một  cơ  quan  tư 
pháp.  Hiến  pháp  Cộng  hòa  Pháp,  Madagascar,  Thổ  Nhĩ  Kỳ, 
Angola, Ca‐mơ‐run cũng quy định theo hướng này. 

Mặc dù quy chế pháp lý của Cơ quan kiểm toán ở nhiều nước 
có sự khác nhau về “chỗ đứng” trong tam giác quyền lực nhà nước 
nhưng điểm chung nhất vẫn là sự độc lập của các kết luận giám sát. 

Xu hướng phát  triển của các Hiến pháp  thế hệ mới quy định 
Kiểm  toán  tách  ra  khỏi  tam  giác quyền  lực nói  trên. Chẳng hạn, 
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Tổng kiểm  toán  ở Nam Phi  được Hiến pháp nước này quy  định 
cùng  với  Hội  đồng  bầu  cử  quốc  gia,  Thanh  tra  Quốc  hội 
(Ombudsman) vào một điều “các cơ quan duy trì nền dân chủ Hiến 
định của Nhà nước” (Điều 181). Nhiều quốc gia khác cũng có cách 
quy  định  tương  tự như Cộng hòa  Đo‐mi‐nic, Banbados,  Jamaica, 
Brazil,  Liberia,  CH  Séc,  Fiji,  Síp,  Sloveria,  Banglades,  Anbani, 
Estonia và Liên minh châu Âu cũng quy định Thẩm kế viện châu 
Âu là cơ quan độc lập. 

Các thiết chế khác như Tòa án Hiến pháp hoặc Hội đồng Hiến 
pháp, Ombudsman, Cơ quan nhân quyền quốc gia, v.v. ra đời trong 
những thập niên gần đây đều có vị trí độc lập trong Hiến pháp của 
các nước. 

Ở Việt Nam, tại lần sửa đổi năm 2001, Hiến pháp đã ghi nhận 
ở Điều 2 một nguyên  tắc quan  trọng  trong việc xây dựng  cơ  chế 
quyền lực nhà nước. Năm 2011, Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng 
sản cùng với việc bổ sung, phát  triển Cương  lĩnh năm 1991 đã bổ 
sung yếu tố “kiểm soát quyền lực” vào nguyên tắc nói trên. Có thể 
khẳng định rằng, nguyên tắc “quyền lực nhà nước là thống nhất, có 
sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước 
trong việc  thực hiện các quyền  lập pháp, hành pháp,  tư pháp” đã 
được  hoàn  chỉnh,  trở  thành  nguyên  tắc  trụ  cột  cho  việc  tiếp  tục 
hoàn thiện cơ chế quyền lực nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn 
tiếp theo. 

Để kiểm  soát quyền  lực  có hiệu quả, không  thể không  đồng 
thời hoàn thiện cơ chế tự kiểm soát của bộ ba quyền lực lập pháp, 
hành pháp,  tư pháp  thông qua việc  tạo  ra những cơ sở hiến định 
nhằm phân định rõ hơn, chính xác hơn, đầy đủ hơn địa vị pháp lý 
của các thiết chế quyền lực nhà nước; quy định mối liên hệ pháp lý 
về chức năng và thẩm quyền giữa các thiết chế đó. Có thể nói đây là 
hướng chủ đạo của một sửa đổi các quy định của Hiến pháp về bộ 
máy nhà nước.  

Mặt khác, tuân theo lý thuyết về tính chất của kiểm soát quyền 
lực, cơ chế kiểm soát nội tại nhất thiết phải được hỗ trợ bởi những 
cơ chế kiểm soát quyền lực từ phía ngoài có tính độc lập cao nhằm 
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“bảo đảm sự khách quan và tạo sự thống nhất và sự phối hợp của 
quyền  lực nhà nước”. Đây chính  là cơ sở  lý  luận cho việc nghiên 
cứu, thiết kế mô hình hiến định độc lập một số thiết chế ở nước ta 
như Hội đồng Hiến pháp, Kiểm  toán Nhà nước, Cơ quan bầu cử 
quốc gia, Cơ quan phòng chống tham nhũng,v.v. 

Hiến định độc lập sẽ tạo cho các thiết chế này năng lực pháp lý 
cao  trong việc  thực hiện  chức năng kiểm  tra, giám  sát mang  tính 
chất quyền lực và để đạt được mục đích đó, không thể không chú ý 
đến  hướng  bảo  đảm  quan  trọng  là  tính  độc  lập  về  chức  năng, 
nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức so với các cơ quan nhà nước được 
coi  là những  thiết chế cơ bản, chủ đạo của bộ máy nhà nước  (lập 
pháp, hành pháp, tư pháp); tạo mối liên hệ phối thuận với các thiết 
chế cơ bản của quyền  lực nhà nước, bảo đảm để việc giám sát  từ 
bên ngoài này  thúc  đẩy vận hành  có hiệu quả bộ máy quyền  lực 
nhà nước hiện hữu; giới hạn thẩm quyền của các thiết chế độc lập 
bảo đảm để sự giám sát mang đầy đủ ý nghĩa của nó mà không làm 
cản trở hay can thiệp vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của 
các  thiết chế quyền  lực nhà nước. Đây  là ba yếu  tố cần được  tính 
đến khi xây dựng mô hình các thiết chế hiến định độc lập ở nước ta. 
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CÁC THIẾT CHẾ CHUYÊN BIỆT ĐỘC LẬP                         
TRONG HIẾN PHÁP: 

NHU CẦU VÀ MỨC ĐỘ HIẾN ĐỊNH 

                                                               TS. Nguyễn Văn Thuận* 

 
hực hiện Nghị quyết  Đại hội  Đảng XI và Nghị quyết  của 
Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho 

phù hợp với tình hình mới, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã 
chỉ đạo Ban biên tập tổ chức biên soạn Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa 
đổi năm 2013. Một  trong những sửa đổi, bổ sung quan  trọng đó  là 
hiến định một số thiết chế chuyên biệt hoạt động độc  lập bên cạnh 
các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp hiện nay. 

Có  thể  thấy  rằng,  trong  tiến  trình  tổ chức và quản  trị xã hội, 
ngày nay ở các nước dân chủ trên  thế giới, bên cạnh các  thiết chế 
truyền thống như Nghị viện (cơ quan lập pháp), Tổng thống, Chính 
phủ  (cơ quan hành pháp), Tòa  án  (cơ  quan  tư pháp), ngày  càng 
xuất hiện nhiều  loại hình cơ quan chuyên biệt hoạt  động  độc  lập 
theo luật do nghị viện đặt ra. Chẳng hạn, Ủy ban bầu cử, cơ quan 
bảo hiến, kiểm  toán, ngân hàng  trung  ương, Ủy ban  chống  tham 
nhũng… số lượng, những loại hình cụ thể tùy thuộc vào từng quốc 
gia.  Điều này  xuất phát  từ nguyên  tắc  tất  cả quyền  lực  thuộc về 
nhân dân, nguyên tắc chủ quyền nhân dân. Nhân dân đặt ra Hiến 
pháp và trao quyền cho các thiết chế nhà nước để tổ chức và quản 
trị xã hội. Theo đó, quyền  lực nhà nước  trên các phương diện  lập 
pháp, hành pháp,  tư pháp được  trao cho các  thiết chế  tương ứng 
đảm nhiệm. Tuy nhiên,  thực  tế  cho  thấy,  luôn  có  xu hướng  lạm 
quyền, tha hóa và tham nhũng quyền lực, cho dù giữa các thiết chế 

––––––––––––––––––– 
 
* Phó Giám đốc Viện Chính sách công và Pháp  luật, nguyên Chủ nhiệm Uỷ 
ban Pháp luật của Quốc hội. 
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này  được  tổ  chức  theo nguyên  tắc phân quyền,  kiềm  chế và  đối 
trợng với những cơ chế kiểm soát quyền lực cụ thể. Đồng thời, điều 
này  cũng  xuất phát  từ  xu  thế dân  chủ hóa  xã hội,  yêu  cầu  công 
khai, minh bạch trong hoạt động của mỗi thiết chế cũng như trong 
việc tổ chức và quản trị xã hội trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Vì vậy,  chính nhân dân và xã hội  đặt  ra yêu  cầu,  đòi hỏi  cần  đa 
dạng hóa  các  loại hình  cơ  quan,  thiết  chế  bên  cạnh  các  thiết  chế 
truyền  thống  thực  hiện  tốt  hơn  chủ  quyền  nhân  dân  trong  việc 
kiểm  soát hoạt  động  của bộ máy nhà nước kiểm  soát quyền  lực, 
cũng như thực hiện quyền dân chủ truyền thống của mình. 

Ở Việt Nam, trong nhiều chục năm qua, từ khi nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa ra đời  (nay  là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam), mô hình bộ máy nhà nước qua 4 bản Hiến pháp (1946, 1959, 
1980, 1992), trừ Hiến pháp 1946 chưa được tổ chức thực hiện, tuy có 
những khác biệt về  tên gọi, hình  thức  tổ chức, nhưng nhìn chung 
được  tổ chức  theo mô hình Xô viết, với các cơ quan  thực hiện ba 
nhóm quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, trong đó Quốc hội là 
cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Các hoạt động như bầu cử, 
ngân hàng, kiểm  toán, phòng chống  tham nhũng… cơ chế bảo hộ 
Hiến pháp thì được giao cho các cơ quan, tổ chức hữu quan mà chủ 
yếu là Chính phủ hoặc gắn với hoạt động của các cơ quan này, hoặc 
chưa  hoàn  thiện  kể  cả  về  tổ  chức  bộ máy  cũng  như  chức  năng, 
nhiệm vụ. Lý giải cho tình hình này có thể có nhiều lý do: Thứ nhất, 
sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  ra đời đã bị cuốn vào 
cuộc chiến đấu giành độc lập, giải phóng đất nước; vì thế, trong tổ 
chức và quản trị xã hội không đặt ra nhiều vấn đề, kể cả hoạt động 
lập pháp; Thứ hai, trong một thời gian dài, với mô hình nhà nước 
chuyên chính vô sản, chức năng cai trị thường được chú trọng hơn 
nhiệm vụ tổ chức và quản trị xã hội. Ngay cả khi bắt tay xây dựng 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, 
vì nhân dân  thì những  tư  tưởng,  thói quen của nhà nước chuyên 
chính vô  sản vẫn  còn  chi phối nhiều hoạt  động  của bộ máy nhà 
nước. Những nguyên nhân  trên dẫn đến  tình  trạng hạn chế nhận 
thức của chúng  ta  trong việc  tổ  chức và quản  trị xã hội, mà biểu 
hiện của nó chính là trong hệ thống chính trị nước ta, với tư cách là 
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một bộ phận, bộ máy nhà nước vẫn chỉ gồm những cơ quan truyền 
thống thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. 

Cùng với tư tưởng đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất 
nước cả về kinh tế và chính trị, trong điều kiện dân chủ hóa xã hội 
cũng như hội nhập quốc tế, rõ ràng bộ máy nhà nước, với tư cách là 
một bộ phận của kiến trúc thượng tầng bị chi phối và quy định bởi 
hạ tầng cơ sở kinh tế với đa thành phần sở hữu về tư liệu sản xuất, 
cũng cần được tổ chức, hoàn thiện, kể cả đa dạng hóa các loại hình 
cơ quan chuyên biệt hoạt động độc lập. Điều quan trọng là cần phải 
hiến  định những  cơ quan  đó  làm  cơ  sở  cho việc  tổ  chức và hoạt 
động sau này. 

Từ  những  trình  bày  trên,  nghiên  cứu  kinh  nghiệm  thế  giới, 
trong lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 này cần bổ sung một số 
thiết chế chuyên biệt như Hội đồng Hiến pháp (hoặc Tòa án Hiến 
pháp),  Ủy  ban  bầu  cử Quốc  gia,  Kiểm  toán Nhà  nước,  Ủy  ban 
chống tham nhũng. Theo đó:  

a) Hội đồng Hiến pháp quốc gia do Quốc hội thành lập, có thể 
được giao một số nhiệm vụ như sau: 

‐ Kiểm tra, kết luận về tính hợp hiến của các đạo luật do Quốc 
hội ban hành, nếu phát hiện có vi phạm Hiến pháp thì tạm đình chỉ 
việc thi hành và yêu cầu Quốc hội xem xét lại trong kỳ họp gần nhất. 
Trường hợp vẫn được 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán 
thành thì kết luận của Hội đồng Hiến pháp không được chấp nhận. 
Đối với văn bản của các cơ quan khác của Nhà nước, nếu kết luận có 
nội dung vi phạm Hiến pháp thì đương nhiên mất hiệu  lực và Hội 
đồng Hiến pháp ra quyết định đình chỉ việc thi hành. 

‐ Kiểm  tra  tính hợp hiến của các điều ước quốc  tế nhân danh 
Nhà nước trước khi phê chuẩn. 

‐ Giải quyết khiếu kiện về Hiến pháp  (trường hợp  thành  lập 
tòa án Hiến pháp  thì ngoài những nhiệm vụ nêu  trên, có  thể giao 
tòa án Hiến pháp một số nhiệm vụ khác. Chẳng hạn: phán quyết và 
giải tán những hội hoạt động trái Hiến pháp; giải quyết tranh chấp 
thẩm quyền giữa  trung ương và địa phương và giữa các cơ quan 
nhà nước; phán quyết về tính hợp hiến của một bản án đã có hiệu 
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lực pháp luật, đã qua cấp xét xử cao nhất mà vi phạm quyền công 
dân xử oan người vô tội). 

b) Ủy ban bầu cử quốc gia do Quốc hội thành  lập, hoạt động 
thường xuyên, có thể được giao những nhiệm vụ: tổ chức các cuộc 
bầu cử, bầu cử bổ sung; tổ chức để cử tri bãi miễn đại biểu khi đại 
biểu đó không còn xứng đáng với  tín nhiệm của nhân dân;  tuyên 
bố kết quả bầu  cử; giáo dục  công dân về quyền bầu  cử;  tổ  chức 
trưng cầu ý dân. 

c) Ngân hàng Trung ương do Quốc hội thành lập, hoạt động độc 
lập  với những  chức năng, nhiệm vụ  cơ  bản như:  độc quyền phát 
hành tiền; quyết định chính sách tiền tệ; chịu trách nhiệm về giá trị 
đồng tiền, ổn định tiền tệ, điều chỉnh  lưu thông tiền tệ, quyết định 
chính sách ngân hàng và  tín dụng, điều chỉnh hoạt động  tín dụng; 
quy định  thủ tục  thanh toán; ổn định giá cả;  lưu trữ tiền mặt quốc 
gia; điều chỉnh hoạt động ngoại hối… Tóm lại NHTW phải được tổ 
chức là ngân hàng của các tổ chức tín dụng. 

d) Kiểm toán Nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc 
lập không chịu sự can thiệp từ các thiết chế nhà nước khác, chỉ tuân 
theo pháp  luật,  thực hiện kiểm  toán việc quản  lý, sử dụng nguồn 
lực tài chính và tài sản quốc gia; tập trung vào hoạt động kiểm toán 
các  nguồn  thu  và  khoản  chi ngân  sách  thông  qua  các  bản  quyết 
toán ngân sách và kiểm soát, theo dõi hoạt động tài chính công mà 
cụ thể  là kiểm tra, đánh giá hiệu quả kinh tế, tính chính xác, công 
bằng  của việc  điều hành ngân  sách và  tính bền vững  của nền  tài 
chính quốc gia… 
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HIẾN ĐỊNH CÁC CƠ QUAN GIÁM SÁT                            
ĐỘC LẬP TRÊN THẾ GIỚI                                        

THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

TS. Vũ Công Giao* 

 

1. Nhận thức về các cơ quan giám sát độc lập 

Theo nghĩa tổng quát,  thuật ngữ “các cơ quan giám sát độc  lập” 
dùng trong bài viết này chỉ những cơ quan được ghi nhận trong Hiến pháp 
và/hoặc luật của một quốc gia với chức năng giám sát việc thực thi quyền lực 
công của các cơ quan nhà nước, ví dụ như Ombudsman; Cơ quan Kiểm 
toán quốc gia; Hội đồng/Uỷ ban bầu cử quốc gia; Ủy ban phòng, chống 
tham nhũng quốc gia; Ủy ban nhân quyền quốc gia; Ủy ban công vụ; 
Hội đồng/Toà án Hiến pháp... Trong một  số nghiên cứu và văn bản 
Hiến pháp trên thế giới, các cơ quan này được gọi chung bằng những 
tên  như  independent  accountability  agencies/bodies/institutions,  indendent 
oversight agencies/bodies/institutions, hoặc independent bodies… 

Trước  hết,  cần  thấy  rằng mặc  dù  có  ý  nghĩa  đặc  biệt  quan 
trọng, song tính “độc lập” (independent) của các cơ quan trên chỉ là 
tương đối. Ở đây, độc lập không hàm ý là các cơ quan giám sát này 
nằm ngoài cấu trúc thể chế của các quốc gia, cũng như không chịu 
trách nhiệm giải  trình với bất cứ chủ  thể nào. Tính độc  lập chỉ có 
nghĩa các cơ quan này thông thường không phải là một bộ phận, và 
quan trọng hơn, chỉ hoạt động theo Hiến pháp và/hoặc luật, không 
chịu sự chi phối của bất cứ nhánh quyền  lực nào  (lập pháp, hành 
pháp, tư pháp). Tính độc lập của các cơ quan giám sát độc lập, theo 
như  phán  quyết  của  Toà  án  Tối  cao Mê‐hi‐cô,  xuất  phát  từ  “sứ 
mệnh chính của các cơ quan này gắn với những  lợi ích chung của 
––––––––––––––––––– 
 
* Viện Chính sách công và Pháp luật. 
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cả nhà nước và xã hội”. Theo nghĩa đó, các cơ quan giám sát độc 
lập cần phải được thành lập và vận hành theo một cách thức vô tư, 
khách quan, cân bằng, phi đảng phái để có thể nhạy cảm và bảo vệ 
hiệu quả lợi ích chung của cả nhà nước và xã hội. 

Có  sự  khác  biệt  giữa  các  cơ  quan  giám  sát  độc  lập  với  các 
independent regulatory agencies  (tạm dịch  là cơ quan quản  trị độc  lập) 
mà hiện khá phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các cơ quan 
này cũng có  thể được hiến định hay  luật định, có chức năng  thiết 
lập hoặc giám  sát  thực hiện các chuẩn mực pháp  lý hoặc  chuyên 
môn  trong những  lĩnh vực nhất định của quản  lý nhà nước. Hoạt 
động của các cơ quan này cũng có tính độc lập tương đối các nhánh 
quyền  lực nhà nước, kể cả với nhánh hành pháp. Điển hình trong 
số các quốc gia có thành lập nhiều cơ quan quản trị độc lập là Hoa 
Kỳ, với Uỷ ban  thương mại  liên  các bang  (the  Interstate Commerce 
Commission ‐ICC) được thành lập từ năm 1887 và hiện có hàng trăm 
cơ quan quản trị độc lập khác trên hầu hết các lĩnh vực, ví dụ như 
Hội  đồng  tư  vấn  về  bảo  tồn  lịch  sử  (Advisory Council  on Historic 
Preservation);  Cơ  quan  tình  báo  trung  ương  (Central  Intelligence 
Agency  ‐CIA),  Uỷ  ban  an  toàn  sản  phẩm  cho  người  tiêu  dùng 
(Consumer Product Safety Commission  ‐CPSC); Cơ quan bảo vệ môi 
trường  (Environmental  Protection  Agency  ‐EPA);  Uỷ  ban  về  bình 
đẳng việc  làm  (Equal Employment Opportunity Commission  ‐EEOC); 
Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia (National Aeronautics and Space 
Administration‐NASA); Cơ  quan  hồ  sơ  lưu  trữ  quốc  gia  (National 
Archives and Records Administration ‐ NARA)… 

Theo  John M. Ackerman – một  chuyên gia nổi  tiếng về Hiến 
pháp – sự khác biệt cơ bản giữa các cơ quan giám sát độc lập và các 
cơ quan quản trị độc  lập  là ở chỗ trong khi giám sát  là chức năng 
chủ yếu của chủ thể thứ nhất thì nó chỉ là một trong các chức năng 
của chủ thể thứ hai. Nói cách khác, trong khi cơ quan giám sát độc 
lập đóng vai trò là tai mắt của người dân để bảo đảm trách nhiệm 
giải trình của bộ máy nhà nước, thì các cơ quan quản trị độc lập chủ 
yếu  tập  trung vào việc  thúc đẩy và bảo đảm rằng các chuẩn mực 
chuyên môn trên một ngành hay lĩnh vực nhất định được tuân thủ 
bởi mọi chủ thể trong xã hội mà không chỉ riêng nhà nước. 
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Trong số những cơ quan hiến định chia sẻ chức năng giám sát 
quyền lực nhà nước, Toà án Hiến pháp (constitutional court) gây khá 
nhiều  tranh cãi. Thiết chế này đôi khi được xếp vào nhánh quyền 
lực thứ ba (quyền tư pháp), hoặc là một nhánh tương đương với ba 
nhánh quyền lực truyền thống. Tuy nhiên, toà án Hiến pháp cũng 
là con mắt giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước, cũng có vị trí 
hiến định và  tính chất độc  lập, vì thế  tỏ ra phù hợp hơn nếu xem 
toà án Hiến pháp  là một dạng cơ quan giám sát độc  lập. Mặc dù 
vậy,  theo  John M. Ackerman,  trong  khi  cùng  chia  sẻ những  tính 
chất của các cơ quan giám sát độc lập, toà án Hiến pháp thường có 
vị thế và thẩm quyền pháp lý cao hơn, cũng như có phạm vi giám 
sát rộng hơn các cơ quan giám sát độc lập khác. Do những sự khác 
biệt đó, toà án Hiến pháp thường có khả năng chống đỡ những sự 
công kích từ phía các cơ quan nhà nước và công chúng tốt hơn so 
với các cơ quan khác cùng có chức năng giám sát độc lập. 

2. Nguyên nhân và thực trạng  

Động lực chính cho việc thành lập các cơ quan giám sát độc lập 
là nhu cầu giám sát việc  thực  thi quyền  lực công của các cơ quan 
nhà nước, đặc biệt là của nhánh hành pháp. Đây là nhu cầu chung 
của mọi nhà nước, bất  luận  thuộc  thể  chế  chính  trị nào,  tuy  tính 
chất và mức độ cần thiết của nó  ít nhiều khác nhau giữa các quốc 
gia. Ở đây, cùng với sự phát triển của dân trí, dân chủ, nhu cầu của 
người dân  trong việc kiểm  soát,  giám  sát  để  bảo  đảm  tính minh 
bạch,  liêm  chính  của  các cơ quan nhà nước ngày  càng  cao, khiến 
cho các thiết chế nhà nước truyền thống, kể cả ở các quốc gia theo 
nguyên tắc tam quyền phân lập, không còn đáp ứng được một cách 
hiệu quả. Các cơ quan giám sát độc lập được thành lập để khoả lấp 
khoảng trống đó.  

Hình  thức  tổ chức cơ quan giám sát độc  lập đầu  tiên có  lẽ  là 
Ombudsman –  được coi là có nguồn gốc từ các nước Bắc Âu từ thế 
kỷ XVIII. Tuy nhiên, phải đến những năm cuối của  thập kỷ 1980, 
các cơ quan giám sát độc lập mới có sự phát triển mạnh mẽ cả về số 
lượng và dạng thức. 
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Hiện tại, chưa thấy có nghiên cứu toàn diện nào về các cơ quan 
giám sát độc  lập  trên  thế giới được công bố, ngoại  trừ một số bài 
viết đề cập đến một số dạng cơ quan ở một số quốc gia cụ thể. Duy 
nhất chỉ có một bài viết tương đối tổng hợp của John M. Ackerman 
trình bày tại một hội thảo về luật hành chính so sánh tổ chức tại Đại 
học Yale  (Hoa Kỳ) năm 2009. Trong bài viết này,  tác giả nêu khái 
quát kết quả khảo sát 250 cơ quan giám sát độc lập ở nhiều quốc gia 
trên thế giới (mà tác giả gọi là các cơ quan độc lập thúc đẩy trách nhiệm 
giải  trình  ‐  Independent Accountability Agencies). Phân bố  (theo khu 
vực) của các cơ quan này như sau: 

Bảng 1: Số lượng các cơ quan giám sát độc lập theo khu vực 

 

Stt  Khu vực  Số cơ quan  

1  Châu Phi (Africa)  89 

2  Châu Âu (Europa)  59 

3  Châu Mỹ (Americas)  51 

4  Châu Á (Asia)  49 

Tổng số  248 

Theo bảng  trên, châu Phi chiếm vị  trí quán quân về số  lượng 
các cơ quan giám sát độc lập, tiếp theo đó là châu Âu (tập trung ở 
các  quốc  gia  Đông  Âu).  Châu  Mỹ  cũng  là  một  khu  vực  “ưu 
chuộng” loại hình thiết chế này, nếu xét đến tỷ lệ giữa số cơ quan 
giám sát độc lập và số quốc gia trong khu vực. 

Ở cấp độ quốc gia, số lượng và dạng thức các cơ quan giám sát 
độc  lập của các nước rất khác nhau. Về số  lượng, kỷ  lục được ghi 
nhận  là Nam  Phi  và  Somalia  (với  12  cơ  quan  giám  sát  độc  lập), 
ngoài ra, một số nước khác cũng thành lập khá nhiều cơ quan giám 
sát độc lập cho những vấn đề, lĩnh vực khác nhau. Bảng dưới đây 
liệt kê những quốc gia tiêu biểu: 



Hiến định các cơ quan giám sát độc lập trên thế giới… 

            33

Bảng 2: Các quốc gia có nhiều cơ quan giám sát độc lập 

Stt  Quốc gia  Số cơ quan được thành lập 

1  Chi Lê  4 

2  Hy Lạp  4 

3  Afghanistan  5 

4  Philippines  5 

5  Hungary  5 

6  Malawi  5 

7  Mê‐hi‐cô  5 

8  Mozambique  5 

9  Serbia  5 

10  Uganda  5 

11  Bhutan  6 

12  Swaziland  6 

13  Ecuador  7 

14  Peru  7 

15  Nigeria  10 

16  Rwanda  10 

17  Venezuela  10 

18  Iraq  11 

19  Somalia  12 

20  Nam Phi  12 

Tổng số  139 

Từ bảng 2, có thể thấy số cơ quan giám sát độc  lập ở 20 quốc 
gia nêu trên đã chiếm hơn ½ tổng số cơ quan dạng này trên thế giới 
(được John M. Ackerman thống kê). Đáng chú ý là hầu hết những 
nước  trong  bảng  2  đều  thuộc  về  các  quốc  gia  đang  phát  triển. 
Không có một đại diện nào trong số các nước phát triển ở Tây Âu, 
Bắc Mỹ và Đông Á nằm trong số đó.  
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Xét rộng hơn, các nghiên cứu hiện có về vấn đề này đều cho thấy, 
việc thành lập các cơ quan giám sát độc lập là xu hướng chủ yếu diễn 
ra ở các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là ở các nền dân chủ mới 
(new democracies) về phía nam bán cầu, không phải của các quốc gia đã 
có truyền thống dân chủ ở phía bắc. Điều này có lẽ là bởi ở những nền 
dân chủ mới, các thiết chế truyền thống (Nghị viện, Chính phủ, Toà 
án) với  các quy  tắc phân quyền, kiềm  chế,  đối  trọng  chưa kịp vận 
hành hiệu quả, đòi hỏi phải có những thiết chế bổ sung để tăng cường 
khả năng kiểm soát, giám sát việc sử dụng quyền lực công. Ngoài ra, 
một số tác giả còn đề cập đến một nguyên nhân nữa khiến cho các cơ 
quan giám sát độc lập gần đây chủ yếu được thành lập ở các quốc gia 
đang phát triển chứ không phải các quốc gia phát triển, đó là áp lực về 
nâng  cao  tính minh bạch và  trách nhiệm giải  trình  của  các  chủ  thể 
cung cấp ODA với một số nước đang phát triển. 

3. Thẩm quyền, vị trí và cách thức hiến định  

3.1. Về thẩm quyền 

Theo nghiên cứu của John M. Ackerman, các cơ quan giám sát 
độc lập được giao nhiều thẩm quyền khác nhau. Bảng dưới đây liệt 
kê những thẩm quyền phổ biến nhất của các cơ quan này: 

Bảng 3: Thẩm quyền của cơ quan giám sát độc lập 

Stt  Thẩm quyền  Số cơ quan có      
thẩm quyền  này 

1  Giám sát về ngân sách (Budget Oversight)  43 

2  Giám sát về bầu cử (Electoral Oversight)  37 

3  Ombudsman  34 

4  Công tố độc lập (Independent Prosecutor)  19 

5  Dịch vụ dân sự (Civil Service)  15 

6  Giám sát tư pháp (Judicial Oversight)  9 

7  Chống tham nhũng (Anticorruption)  6 
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Theo bảng  trên,  có  thể  thấy  các  cơ quan giám  sát  độc  lập  có 
chức năng giám sát ngân sách, giám sát bầu cử và bảo vệ công dân 
(Ombudsman) chiếm tỷ lệ áp đảo. Mặc dù vậy, một số nghiên cứu 
khác  cho  thấy  xu hướng  thiết  lập  các uỷ  ban  quốc  gia  về  chống 
tham nhũng và về bảo vệ, thúc đẩy quyền con người đang gia tăng 
trên thế giới. 

3.2. Vị trí và cách thức hiến định 

Cũng theo nghiên cứu của John M. Ackerman, về phương diện 
kỹ thuật lập hiến, Hiến pháp của các quốc gia ghi nhận các cơ quan 
giám  sát  độc  lập  theo ba  cách  chính:  (i) Nhóm  các  cơ quan quan 
trọng nhất với nhau như  là một “nhánh”quyền  lực mới,  (ii)  Đưa 
vào một mục  riêng  trong Hiến pháp nhưng không  coi  đó  là một 
nhánh quyền lực mới, (iii) Thành lập và quy định trong Hiến pháp 
các cơ quan đó khi nào cần  thiết, vào các  thời điểm khác nhau và 
đặt ở các phần liên quan khác nhau của Hiến pháp. Trong ba cách 
hiến định này, cách cuối cùng tỏ ra phổ biến nhất. 

Tiêu  biểu  cho  cách  thứ  nhất  là  Hiến  pháp  của  Ecuador  và 
Venezuela. Trước hết nói về Ecuador. Hiến pháp mới  (năm 2008) 
của nước này đã phá bỏ hoàn  toàn  truyền  thống  tam quyền phân 
lập khi chia quyền lực nhà nước thành 5 nhánh khác nhau, bao gồm 
hành pháp (executive), lập pháp (legislative), tư pháp và công lý bản 
địa  (judicial &  indigenous  justice), minh  bạch  và  kiểm  soát  xã  hội 
(transparency &  social  control), và bầu cử  (electoral). Ngoài  ra, Hiến 
pháp còn quy định ba cơ quan  khác cũng có quyền lực độc lập, bao 
gồm Văn phòng Tổng công tố (Office of the Procurador General), Văn 
phòng Tổng  trưởng  lý  (Office of  the Fiscal General) và Toà án Hiến 
pháp (the Constitutional Court).  

Nhánh minh  bạch  và  kiểm  soát  của  xã hội  trong Hiến pháp 
2008 của Ecuador bao gồm bốn cơ quan: Hội đồng kiểm soát xã hội 
và  sự  tham  gia  của  công  dân  (the  Citizen  Participation  and  Social 
Control  Council),  Tổng  thanh  tra  nhà  nước  (the  General  State 
Comptroller),  Ombudsman  và  Mạng  lưới  các  tổ  chức  giám  sát 
(Network of “superintendents”). Tất cả các cơ quan này đều có thẩm 
quyền kiểm soát, phòng ngừa sự tham nhũng và  lạm dụng quyền 
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lực của bộ máy nhà nước. Ngoài ra, các cơ quan này cũng có trách 
nhiệm hỗ trợ sự tham gia của công dân vào các công việc của chính 
quyền.  Bốn  cơ  quan  này  thiết  lập  một  hội  đồng  điều  phối 
(coordinating council) để phối hợp hoạt động, cụ thể như trong việc 
thông tin về các hoạt động của nhóm cho các nhánh quyền lực nhà 
nước khác hoặc đề xuất các dự án  luật với nghị viện để  thúc đẩy 
hoạt động của nhóm và sự liêm chính của chính quyền. 

Hiến pháp Venezuela năm 1999 cũng chia quyền lực nhà nước 
thành 5 nhánh, bao gồm lập pháp (legislative), hành pháp (executive), 
tư  pháp  (judicial),  quyền  lực  công  dân  (citizen  power)  và  bầu  cử 
(electoral). Nhánh quyền lực công dân (“citizen power”) bao gồm 4 cơ 
quan  là Bảo vệ công  chúng  (“public defender”, hoặc Ombudsman), 
Thanh tra nhà nước và Tổng chưởng lý. Người đứng đầu của bốn 
cơ quan này  lập  thành Hội đồng đạo đức của nước cộng hoà  (the 
Republican Moral Council) để điều phối hoạt động của nhóm và đưa 
ra những công bố chung về các vấn đề quan  trọng  liên quan đến 
chống tham nhũng và chống lạm dụng quyền lực.  

Đại diện cho nhóm thứ hai là Nam Phi và I‐rắc. Khác với Hiến 
pháp  của Venezuela và Ecuador, Hiến pháp Nam Phi không xếp 
các cơ quan giám sát độc  lập vào một nhánh quyền  lực riêng (tuy 
về mặt hình thức vẫn quy định hầu hết các cơ quan này trong một 
chương  có  tên gọi  là  “Các  cơ quan nhà nước hỗ  trợ dân  chủ  lập 
hiến”  (“State  institutions  supporting  constitutional  democracy”).  Có 
tổng cộng 6 cơ quan được đề cập trong chương này, bao gồm: Cơ 
quan bảo vệ công chúng (the Public Protector), Uỷ ban nhân quyền 
(the Human Rights Commission), Uỷ ban  thúc đẩy và bảo vệ quyền 
của  các  cộng  đồng  về  ngôn  ngữ,  tôn  giáo  và  văn  hoá  (the 
Commission  for  the Promotion and Protection of  the Rights of Cultural, 
Religious and Linguistic Communities), Uỷ ban về bình đẳng giới (the 
Commission  for  Gender  Equality),  Tổng  kiểm  toán  (the  Auditor‐
General) và Uỷ  ban  bầu  cử  (the Electoral Commission). Ngoài  ra,  ở  
Hiến pháp Nam Phi còn có quy định về một số cơ quan giám sát 
độc lập khác (ở các chương khác), ví dụ như Uỷ ban đặc biệt về giải 
quyết khiếu nại với các hành động của cảnh sát (Special Commission 
for Complaints against the Police). 
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Tương tự như Hiến pháp Nam Phi, Hiến pháp mới của I‐rắc cũng 
nhóm  hầu  hết  các  cơ  quan  giám  sát  độc  lập  quan  trọng  vào một 
chương, bao gồm uỷ ban nhân quyền  (human  rights  commission), uỷ 
ban bầu cử  (electoral commission) và uỷ ban về  liêm chính công cộng 
(commission on public  integrity). Ngoài ra, còn số uỷ ban độc  lập khác 
được quy định ở các chương khác của Hiến pháp nước này. 

Hình mẫu của nhóm thứ ba là Mê‐hi‐cô. Hiến pháp nước này 
không  coi  các  cơ quan giám  sát  độc  lập  là một nhánh quyền  lực 
mới,  cũng  không  có một  chương  riêng  để quy  định  các  cơ  quan 
này. Cụ thể, Hiến pháp Mê‐hi‐cô có 5 cơ quan giám sát độc lập, bao 
gồm Uỷ ban nhân quyền  (Human Rights Commission), Ngân hàng 
trung ương (Central Bank), Viện bầu cử Liên bang (Federal Electoral 
Institute), Kiểm toán tối cao Liên bang (the Superior Federal Auditor) 
và Uỷ ban thống kê quốc gia (the National Statistics Comission). Các 
cơ quan này được đặt rải rác trong nhiều chương của Hiến pháp, có 
tính chất và mức độ độc lập rất khác nhau.  

Hiến pháp Mê‐hi‐cô có Điều 49 quy định rằng “quyền  lực tối 
cao  của Liên bang  được phân  chia  cho ba nhánh  lập pháp, hành 
pháp và tư pháp”. Điều đó có nghĩa là các cơ quan giám sát độc lập 
không  thể cấu  thành một nhánh quyền  lực mới. Tuy nhiên, vị  thế 
hiến định chính thức và tính độc lập tương đối của các cơ quan này 
được bảo  đảm  theo một phán quyết  của Toà án  tối  cao Mê‐hi‐cô 
đưa ra năm 2007. Trong phán quyết này, việc thiết lập các cơ quan 
giám sát độc lập dẫn đến một sự thay đổi song không phá vỡ hay 
phủ nhận lý thuyết truyền thống về phân chia quyền lực. 

4. Vấn đề hiệu quả hoạt động  

Hai mươi quốc gia  trong bảng 2 được  John M. Ackerman chia 
thành ba dạng chính: (i) Những nước vừa trải qua sự chuyển đổi dân 
chủ lớn, ví dụ như Chi‐lê, Hy Lạp, Philippines, Hungary..;(ii) Những 
nước vừa trải qua hoặc hiện vẫn đang trong tình trạng xung đột vũ 
trang, nội chiến, trong đó có sự can dự của các lực lượng bên ngoài, 
ví dụ như Afghanistan, Rwanda, Iraq, Serbia và Somalia; (iii) Những 
nước có truyền thống dân chủ khá  lâu và thời gian gần đây  lại trải 
qua những  thay  đổi  lớn về  thể  chế, ví dụ như Ecuador, Nam Phi, 
Peru và Venezuela.  
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Như vậy, chỉ riêng 20 nước kể trên đã cho thấy tính đa dạng về 
môi trường chính trị trong đó đang tồn tại các cơ quan giám sát độc 
lập. Sự đa dạng về bối cảnh chính trị chắc chắn dẫn đến sự khác biệt 
về hiệu quả của các cơ quan giám sát độc lập ở các quốc gia. Tuy việc 
này  không dễ  khái quát  thành  các  xu hướng mang  tính quy  luật, 
song một số nghiên cứu đã cho thấy ở những nước mà thể chế chính 
trị vẫn mang nặng tính độc tài, chuyên chế thì các cơ quan giám sát, 
kể cả được hiến định, cũng thường không hoặc có rất ít sự độc lập, 
dẫn đến hiệu quả giám sát của các cơ quan này với hoạt động của 
chính quyền thường rất hạn chế. Vì vậy, một số tác giả tỏ ra nghi ngờ 
sự cần  thiết  của việc  thành  lập  các cơ quan dạng này, vì  cho  rằng 
chúng thường được sử dụng để quảng cáo cho tính chính danh của 
giới cầm quyền, hay  để biện minh  thay cho việc giải quyết những 
nguyên nhân gốc rễ của sự tham nhũng và lạm dụng quyền lực. 

Trong bài viết đã nêu của John M. Ackerman, tác giả cũng đề 
cập khá kỹ đến hiệu quả tác động của các cơ quan giám sát độc lập 
với việc  thúc đẩy  tiến  trình cải cách dân chủ ở các quốc gia. Ông 
cho  rằng, ở một số nước như Chi Lê, Hy Lạp, Mê‐hi‐cô, Ecuador, 
Peru, Nam Phi...,  các  cơ quan này  đã hình  thành một dạng  thức 
thực sự khác biệt và mới mẻ trong thiết chế quyền lực nhà nước và 
có những đóng góp quan trọng vào tiến trình cải tổ dân chủ và thúc 
đẩy quản trị tốt ở các quốc gia đó. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận 
rằng, tại khá nhiều nước, các cơ quan này có rất ít tác động tích cực 
đến nâng cao  tính  liêm chính của bộ máy nhà nước và công cuộc 
phòng, chống tham nhũng ở quốc gia.  

Theo John M. Ackerman, có bốn yếu tố tạo thành “trạng thái tổ 
chức”  (institutional situation) có  thể dùng để đánh giá xem một cơ 
quan giám sát độc  lập có  thực sự phải  là một động  lực mới đóng 
góp tích cực vào việc thúc đẩy quản trị tốt hay chỉ là một cái bình 
phong  che  đậy  cho  các  nhà  nước  chuyên  chế,  bao  gồm:  (i)  Tính 
chính  danh  trong  công  chúng  (public  legitimacy),  (ii) Năng  lực  tổ 
chức (institutional strength), (iii) Trách nhiệm giải trình của tổ chức 
(second‐order  accountability);  (iv)  Sự  quan  liêu,  trì  trệ  (bureaucratic 
stagnation). Thành công hay thất bại trong việc bảo đảm bất  kỳ yếu 
tố nào trong bốn yếu tố này đều ảnh hưởng đến tính chất và hiệu 
quả hoạt động của các cơ quan giám sát độc lập. 
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Thứ nhất, về tính chính danh trong công chúng: Yếu tố này nói về 
hình ảnh và niềm tin của công chúng với một cơ quan giám sát độc 
lập. Bất cứ một cơ quan giám sát độc lập nào được lập ra đều chất 
chứa kỳ vọng của công chúng về việc nó sẽ  tạo ra những chuyển 
biến tích cực theo hướng công khai, minh bạch và  liêm chính hơn 
trong hoạt động của bộ máy nhà nước. Mặc dù vậy, giữ được niềm 
tin và sự ủng hộ của công chúng  là một thách thức  lớn với các cơ 
quan này, đặc biệt ở các quốc gia mà căn bệnh độc đoán, chuyên 
quyền và  tham nhũng đã ăn sâu vào bộ máy nhà nước. Đó  là bởi 
những căn bệnh này khó có thể giải quyết nhanh chóng và chỉ bằng 
nỗ lực của một cơ quan, cho dù có những thẩm quyền mạnh mẽ và 
được  tổ chức tốt đến  thế nào. Trong khi đó, bản  thân các cơ quan 
giám sát độc lập, do được sinh ra trong bối cảnh chính trị của quốc 
gia đó, nên thường khó thoát khỏi sự chi phối của giới chức đương 
quyền. Hậu  quả  là  rất  có  thể  các  cơ  quan  này  chỉ  có  trên  danh 
nghĩa, còn hoạt động trong thực tế thì chỉ mang tính hình thức, chủ 
yếu mang tính chất “trang trí” cho nhà chức trách. 

Nói cách khác, các cơ quan giám sát độc lập nào khi mới ra đời 
đều  có nguy  cơ  bị mắc  kẹt  giữa một  bên  là  kỳ vọng  rất  cao  của 
người dân và một bên là những trở ngại, khó khăn xuất phát từ thể 
chế. Người dân  thì có xu hướng muốn nhìn  thấy ngay những  tác 
động tích cực của các cơ quan này đến việc thay đổi bộ máy quản 
trị trì trệ, tham nhũng của đất nước, trong khi giới cầm quyền thì có 
xu hướng kiềm chế nó để bảo vệ những lợi ích nhóm hẹp hòi mà họ 
đang thụ hưởng.  

Để đưa một cơ quan giám sát độc lập vượt ra được tình thế nan 
giải này thông thường đòi hỏi những người làm việc cho nó phải có 
những  nỗ  lực  dấn  thân  lớn  lao  trong một  khoảng  thời  gian  tuỳ 
thuộc vào những  điều  kiện  khách quan về môi  trường  chính  trị, 
pháp lý ở quốc gia liên quan. Thêm vào đó, các cơ quan này còn cần 
phải có một chiến  lược để  thoát ra khỏi sự kiềm chế của giới cầm 
quyền bằng cách khéo léo huy động sự ủng hộ của nhiều chủ thể, 
ví dụ như  các  tổ  chức xã hội dân  sự, giới học  thuật,  các  cơ quan 
truyền thông, giới doanh nghiệp và của cộng đồng quốc tế, để củng 
cố và mở rộng vị thế độc lập trong hoạt động của mình. 
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Thứ hai, về năng lực tổ chức: Yếu tố này nói đến khả năng của các 
cơ quan giám sát độc lập tác động đến bộ máy nhà nước. Ở đây, kể 
cả khi có thuận lợi về thể chế, các cơ quan này cũng có thể hoạt động 
thiếu hiệu quả do năng lực hạn chế. Thực tế cho thấy việc giám sát 
các  lĩnh vực hoạt  động của bộ máy nhà nước  là công việc  rất khó 
khăn, phức tạp, đòi hỏi các cơ quan giám sát độc lập phải có đội ngũ 
cán bộ không chỉ tâm huyết mà còn có năng lực chuyên môn cao về 
vấn đề liên quan. Thông thường các cơ quan giám sát độc lập ở các 
quốc gia, do hạn chế về kinh phí và tính nhạy cảm trong hoạt động, 
rất khó tuyển được những cán bộ có phẩm chất và năng lực cao như 
vậy.  Trong  khi  đó,  các  cơ  quan  này  thông  thường  lại  không  trực 
thuộc một nhánh quyền  lực hay cơ quan nhà nước nào nên không 
chỉ  thiếu  kinh  nghiệm  trong  lĩnh  vực  giám  sát mà  nhiều  khi  còn 
thiếu cả các nguồn  thông  tin,  tư  liệu,  tài chính cho hoạt động này. 
Ngoài  ra, việc  đứng ngoài hệ  thống  của  các nhánh quyền  lực nhà 
nước trong nhiều trường hợp còn khiến cho các cơ quan giám sát độc 
lập không nhận được sự hợp tác của các chủ thể bị giám sát, trong 
khi họ thường không được giao thẩm quyền cưỡng chế. 

Để giải quyết khó khăn  trên,  thắt chặt mối quan hệ với công 
chúng  là  chiến  lược  cần  thiết  của  các  cơ  quan  giám  sát  độc  lập. 
Thêm vào đó, việc  tìm kiếm sự phối hợp, giúp đỡ của những chủ 
thể đã nêu ở phần trên, đặc biệt là các tổ chức xã hội dân sự, các cơ 
quan truyền thông và giới học thuật, có thể giúp các cơ quan giám 
sát độc  lập vượt qua được khó khăn về  thiếu  thông  tin và nguồn 
nhân lực có chuyên môn cao. 

Thứ ba, trách nhiệm giải trình của tổ chức: Vị thế độc lập của các 
cơ quan giám sát độc lập là một lợi thế song cũng là một thách thức 
với uy tín của các cơ quan này. Lợi thế là bởi vị thế đó cho phép các 
cơ quan giám sát độc lập tránh được những phiền hà từ các cơ quan 
nhà nước để tập trung vào các mục tiêu của mình. Thách thức là bởi 
chính  vị  thế  độc  lập  có  thể  khiến  các  cơ  quan  đó  quên  đi  trách 
nhiệm giải trình của chính bản thân mình, và đôi khi không rõ cách 
thức  làm  thế nào  để  chứng  tỏ  trách nhiệm  ấy. Đây  thuộc về một 
vấn đề mang tính kinh điển trong quản trị công, đó là “ai canh gác 
những người canh gác?” (who guards the guardians?) 
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Có ít nhất hai cách thức hữu ích mà các cơ quan giám sát độc 
lập nên đồng thời sử dụng để giải quyết vấn đề trên. Thứ nhất  là 
các cơ quan giám sát độc lập cần xác định được một phương thức 
giúp  thường  xuyên  giám  sát hoạt  động  của  chính mình. Về việc 
này, sẽ là không đủ nếu chỉ dựa vào cơ chế giám sát sẵn có của nghị 
viện và  toà án. Ngoài các cơ chế đó, các cơ quan giám sát độc  lập 
cần thành lập một hội đồng giám sát chung để có thể thường xuyên 
kiểm tra hoạt động của cả nhóm. Cách thứ hai là tuyệt đối tuân thủ 
các quy tắc về minh bạch trong hoạt động. Thực tế cho thấy các cơ 
quan giám sát độc lập đôi khi tự cho mình được miễn khỏi những 
quy định của luật tiếp cận thông tin, dựa trên niềm tin rằng họ có 
tính  độc  lập. Tuy nhiên, quan niệm như vậy không  chính xác và 
không  có  lợi  cho  uy  tín  của  các  cơ  quan  này. Ngoại  trừ một  số 
thông tin liên quan đến quá trình điều tra, không có nhiều thông tin 
mà các cơ quan giám sát độc  lập nắm giữ  thuộc về  thông  tin mật 
mà có thể không công bố. Việc hạn chế công khai thông tin và hoạt 
động  sẽ  dẫn  tới  những  ngờ  vực,  làm  tổn  hại  niềm  tin  của  công 
chúng với các cơ quan giám sát độc lập. Thêm vào đó, việc này còn 
có thể khiến cho các cơ quan giám sát độc lập bị phụ thuộc vào các 
cơ quan nhà nước khác. Bằng cách công khai hoá toàn bộ tiến trình 
giám sát, bao gồm cả những ý kiến  thảo  luận  trong quá  trình giải 
quyết vụ việc, các cơ quan giám sát độc lập có thể nâng cao uy tín 
của mình trong công chúng, đồng thời tránh được tình trạng bị chi 
phối bởi các cơ quan nhà nước. Thêm vào đó, việc phối hợp và huy 
động sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, khối học thuật và 
cơ  quan  truyền  thông  vào  hoạt  động  giám  sát  cũng  giúp  các  cơ 
quan giám sát độc  lập tăng cường  trách nhiệm giải  trình và  tránh 
được những sự chỉ trích từ công chúng. 

Thứ tư, sự quan liêu, trì trệ: Tương tự như yếu tố thứ ba, yếu tố 
này  thuộc về vấn đề nội bộ của các cơ quan giám sát độc  lập. Về 
vấn đề này, một  tác giả đã nhận định, căn bệnh quan  liêu,  trì  trệ 
không  loại  trừ bất kỳ một  thiết chế nào, kể cả những  thiết chế có 
tính chất độc  lập với bộ máy nhà nước. Sau giai đoạn năng động 
ban đầu, các cơ quan giám sát  độc  lập cũng hoàn  toàn có  thể  trở 
nên “xơ cứng” trong hoạt động, dần dần ngập chìm trong các tầng 
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nấc thủ tục  làm cho các hoạt động giám sát không thể kịp thời và 
hiệu quả. Thêm vào đó, trong nhiều trường hợp, những nỗ lực của 
các cơ quan nhà nước (chủ thể bị giám sát) trong việc ngăn cản hoạt 
động của các cơ quan giám sát độc lập cũng là một yếu tố khiến cho 
các cơ quan này dần dần mất đi động  lực năng động ban đầu. Ở 
đây, việc chống chọi được với những nỗ  lực kiềm chế của các chủ 
thể bị giám sát có tầm quan trọng quyết định với sự tồn tại và phát 
triển của các cơ quan giám sát độc  lập, vì nếu bị  thua  trong cuộc 
chiến đó, các cơ quan giám sát độc lập sẽ mất đi khả năng thúc đẩy 
quản trị tốt ở quốc gia và có thể trở thành những tấm bình phong 
hay vật trang trí cho bộ máy nhà nước tham nhũng. 

Những phân  tích  ở  trên phác  hoạ  bức  tranh  về  các  cơ  quan 
giám sát độc lập được trên thế giới. Nó cho thấy đây là những thiết 
chế cần thiết cần được hiến định hoặc luật định để giám sát sự lạm 
quyền và nâng cao  tính  liêm chính của bộ máy nhà nước ở nhiều 
quốc  gia,  đặc  biệt  ở  các quốc  gia  đang phát  triển. Tuy nhiên, nó 
cũng đồng thời cho thấy những khó khăn, trở ngại trong việc thiết 
lập và vận hành của các thiết chế mới này. 

Trong khi nhiều khía cạnh lý luận, thực tiễn về các cơ quan giám 
sát độc lập cần tiếp tục làm rõ thêm, thì từ việc quan sát thực tế hoạt 
động của các cơ quan này trên thế giới, có thể rút ra nhận định rằng, 
việc  ồ  ạt  thiết  lập các cơ quan giám  sát độc  lập  theo “phong  trào” 
tiềm ẩn nhiều rủi ro về thể chế. Thay cho điều đó, các quốc gia chỉ 
nên thiết lập những cơ quan giám sát độc lập trong những lĩnh vực 
cần  thiết và khi có những điều kiện bảo đảm cho các cơ quan này 
hoạt động một cách thực sự độc lập, khách quan và hiệu quả. Ngoài 
ra, việc  thiết  lập các cơ quan này cũng cần dựa  trên những nghiên 
cứu cẩn thận về triển vọng chúng có thể kết hợp để “nâng cấp”, thay 
cho việc phá huỷ thiết chế tổ chức quyền lực hiện có.  
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VẤN ĐỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG  
DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 

TS Đinh Xuân Thảo* 

1. Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước 

Tư tưởng phân quyền được các nhà triết học đặt ra từ thời La 
Mã cổ đại và phát triển hoàn thiện ở thời kỳ Khai sáng với sự ra đời 
của thuyết tam quyền phân lập. 

Nội dung cốt  lõi của học  thuyết này cho rằng, quyền  lực nhà 
nước (QLNN) luôn có xu hướng tự mở rộng, tự tăng cường vai trò 
của mình, dần dần xuất hiện xu thế lạm quyền, chuyên quyền trong 
việc  thực  thi QLNN. Do vậy, để đảm bảo các quyền  tự do cơ bản 
của công dân được thực thi, ngăn ngừa hành vi lạm quyền của các 
chủ  thể  nắm  giữ  quyền  lực, Nhà  nước  cần  phải  thiết  lập  cơ  chế 
nhằm  giới  hạn  quyền  lực  của  các  cơ  quan  của mình.  Theo  đó, 
thuyết  tam quyền phân  lập đề cao phương án giới hạn quyền  lực 
của các nhánh quyền lực bằng công cụ pháp lý thông qua việc phân 
chia thành các nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp, làm cho các 
nhánh quyền lực này chỉ được phép hoạt động trong phạm vi quy 
định của pháp luật. Trên thực tế, sự phân chia này không chỉ nhằm 
chuyên môn hoá các quyền mà còn tạo ra cơ chế giám sát, chế ước 
lẫn nhau giữa các nhánh quyền lực, tạo nên sự cân bằng về quyền 
lực giữa các cơ quan công quyền. 

Trải qua các  thời kỳ  lịch sử, mặc dù còn những hạn chế nhất 
định nhưng  tinh  thần  của học  thuyết  tam quyền phân  lập về  sự 
phân công và kiểm soát quyền lực vẫn được các quốc gia theo các 
thể chế chính trị khác nhau kế thừa và phát triển. 

Ở nước ta, mặc dù không thừa nhận việc phân chia quyền lực 
theo  cơ  chế  tam quyền phân  lập nhưng  Đảng  ta  đã  khẳng  định: 
“Nhà nước  ta  là Nhà nước pháp quyền  (NNPQ) xã hội chủ nghĩa 
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(XHCN) của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”;  tổ chức và 
hoạt động của bộ máy nhà nước (BMNN) dựa trên nguyên tắc nền 
tảng là: “QLNN là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm 
soát  giữa  các  cơ  quan  trong  việc  thực  hiện  các  quyền  lập  pháp, 
hành pháp, tư pháp”. Như vậy, việc khẳng định cơ chế kiểm soát 
quyền  lực  trong  hoạt  động  của  BMNN  đã  cho  thấy  sự  thay  đổi 
trong nhận  thức  lý  luận và  thực  tiễn của Đảng  ta  trong quá  trình 
xây dựng và hoàn  thiện NNPQ Việt Nam XHCN. Vậy kiểm  soát 
quyền lực được hiểu như thế nào? 

Theo  nghĩa  rộng,  kiểm  soát QLNN  chính  là  việc  thiết  kế  tổ 
chức và thực thi QLNN sao cho đạt được mục đích chính trị chung 
và hiệu quả cao nhất. Xét theo nghĩa hẹp, kiểm soát QLNN là toàn 
bộ những phương thức, quy trình  , quy định mà dựa vào đó, Nhà 
nước và xã  hội có thể ngăn chặn, loại bỏ những hoạt động sai trái 
của các  thiết chế QLNN,  đảm bảo  cho QLNN  thực  thi đúng mục 
đích chung và đạt được hiệu quả cao nhất. 

Trên  thực  tế, kiểm soát QLNN  là một nhu cầu khách quan từ 
phía người ủy quyền là nhân dân đối với người được ủy quyền là 
Nhà nước. Vì  thế, mục đích chính của kiểm soát quyền  lực  là bảo 
đảm  cho QLNN  được  sử dụng  đúng mục  đích,  được  thực  thi  có 
hiệu quả trong thực tiễn. 

2. Quan  điểm  của Đảng và Nhà nước  ta về  sự phân  công, phối 
hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước 

Ở  nước  ta,  nguyên  tắc  phân  công,  phối  hợp  và  kiểm  soát 
QLNN bắt nguồn  từ nguồn gốc và bản chất của NNPQ XHCN  là 
“tất cả QLNN thuộc về nhân dân”. Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 khẳng định: 
“Nhà nước Việt Nam thống nhất ba quyền lập pháp, hành pháp và 
tư pháp, với sự phân công rành mạch ba quyền đó”. Tiếp tục tổng 
kết  thực  tiễn,  hoàn  thiện  và  phát  triển  quan  điểm  nói  trên  của 
Cương lĩnh 1991 trong điều kiện xây dựng NNPQ XHCN của dân, 
do dân và vì dân, Nghị quyết Đại hội Đại biểu  toàn quốc  lần  thứ 
VIII của Đảng khẳng định: “QLNN là thống nhất, có sự phân công 
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và phối hợp   giữa các cơ quan nhà nước  trong việc  thực hiện các 
quyền  lập pháp, hành pháp,  tư pháp”. Tiếp  theo  đó, Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng khẳng định: “Nhà nước ta là công cụ chủ yếu 
để  thực hiện quyền  làm chủ của nhân dân,  là NNPQ của dân, do 
dân, vì dân. QLNN  là  thống nhất,  có  sự phân  công và phối hợp 
giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 
hành pháp, tư pháp”. Đến năm 2001, Quốc hội khóa X đã tiến hành 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992, trong đó đã 
thể  chế  các  quan  điểm  trên  của  Đảng  thành  một  trong  những 
nguyên tắc tổ chức và hoạt động của BMNN ta. Điều 2 Hiến pháp 
1992 sửa đổi (2001) ghi rõ: “Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 
là NNPQ XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả 
QLNN thuộc về nhân dân mà nền tảng  là  liên minh giai cấp công 
nhân với giai  cấp nông dân và  đội ngũ  trí  thức. QLNN  là  thống 
nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong 
việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. 

Có  thể nói,  tư  tưởng về  sự  thống nhất quyền  lực có sự phân 
công, phối hợp với nhau trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 
hành pháp,  tư pháp  đã  được  thể hiện nhất quán  trong  tư duy  lý 
luận của Đảng ta. Đây là một trong những quan điểm quan trọng, 
thể hiện sự phát triển về nhận thức lý luận của Đảng và Nhà nước 
trong quá trình tổ chức và thực hiện QLNN thuộc về nhân dân, trở 
thành  nguyên  tắc  cơ  bản  chỉ  đạo  công  cuộc  cải  cách,  xây  dựng 
BMNN ta trong thời kỳ đổi mới. 

Cùng với sự phát triển tư duy lý luận trong thời kỳ lịch sử mới, 
trên cơ sở tổng kết thực tiễn của quá trình 25 năm đổi mới, Đại hội 
Đảng lần thứ XI đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã  hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 
trong đó  tiếp  tục khẳng định: “Nhà nước  ta  là NNPQ XHCN của 
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”; tổ chức và hoạt động của 
nó  dựa  trên một  trong  những  nguyên  tắc  nền  tảng:  “QLNN  là 
thống nhất;  có  sự phân  công, phối hợp và kiểm  soát giữa  các  cơ 
quan  trong  việc  thực  hiện  các  quyền  lập  pháp,  hành  pháp,  tư 
pháp”. So với Cương  lĩnh năm 1991, Cương  lĩnh 2011 đã  thể hiện 
sự nhận  thức  đúng  đắn  của  Đảng  ta  trước bối  cảnh  lịch  sử mới. 
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Cương lĩnh không chỉ khẳng định rõ ràng: “Nhà nước ta là NNPQ 
XHCN” mà còn đưa một nội dung mới vào nguyên tắc tổ chức và 
hoạt động của BMNN  là: “Kiểm soát giữa các cơ quan  trong việc 
thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Sự bổ sung và 
phát  triển này có ý nghĩa  to  lớn,  thể hiện quyết  tâm chính  trị của 
Đảng ta trong quá trình xây dựng và hoàn thiện NNPQ XHCN Việt 
Nam trong giai đoạn lịch sử mới hiện nay. 

3. Cơ chế kiểm soát quyền lực trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 

Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001 đã  thể hiện 
một bước  tiến quan  trọng  khi quy  định về phương  thức  tổ  chức 
QLNN so với các bản Hiến pháp trước đó. 

Sau 20 năm  thực hiện các quy  định của Hiến pháp năm 1992, 
nhân dân ta đã thực hiện được quyền làm chủ của mình, quyền lực 
nhân dân được bảo đảm ngày càng hiệu quả hơn; nhân dân trực tiếp 
bầu ra các cơ quan QLNN từ trung ương đến địa phương; tham gia 
vào các công việc của Nhà nước; trực tiếp tham gia kiểm tra, giám sát 
hoạt  động  của BMNN hoặc  thông qua  các  cơ quan dân  cử,  các  tổ 
chức chính trị ‐ xã  hội hay bằng các cơ chế, cách thức cụ thể khác. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu cơ bản đã đạt được thì 
việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về nguyên tắc 
tổ chức và hoạt động của BMNN vẫn còn một số điểm hạn chế. Cụ 
thể, nguyên tắc “tất cả QLNN thuộc về nhân dân” trong Hiến pháp 
năm 1992 chưa được thể hiện một cách đầy đủ trên cả hai hình thức 
là dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Cơ chế để nhân dân thực 
hiện quyền dân chủ trực tiếp và giám sát việc thực hiện QLNN trên 
thực tế chưa đầy đủ. Việc sử dụng QLNN của nhân dân theo Hiến 
pháp năm 1992 còn chủ yếu thể hiện ở hình thức dân chủ đại diện. 
Bên cạnh đó, Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định Nhà nước Cộng 
hòa XHCN Việt Nam là NNPQ XHCN nhưng nguyên tắc này chưa 
được  thể hiện  rõ  ràng  trong bản Hiến pháp khi chưa xác định  rõ 
chủ thể thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; chưa 
thể hiện rõ yêu cầu mới về “kiểm soát QLNN” trong nguyên tắc tổ 
chức thực hiện QLNN… 
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Xuất phát từ những nội dung trên, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 
1992 đã có những bước tiến mới, thể hiện sự phát triển trong tư duy 
lý  luận của Đảng ta khi bổ sung, hoàn thiện nguyên tắc tổ chức và 
hoạt  động  của  BMNN.  Điều  2 Dự  thảo  sửa  đổi Hiến  pháp  1992 
khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là NNPQ XHCN 
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất  cả QLNN  thuộc về 
nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân và đội ngũ trí thức. QLNN là thống nhất, có sự phân 
công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc 
thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. 

Như vậy, nội dung kiểm soát QLNN đã được Dự thảo sửa đổi 
Hiến pháp ghi nhận nhằm bảo đảm thực hiện triệt để nguyên tắc: 
Tất  cả QLNN  thuộc về nhân dân  trên  thực  tiễn. Tuy nhiên, kiểm 
soát QLNN là một vấn đề phức tạp và QLNN chỉ có thể được kiểm 
soát khi Nhà nước có cơ chế xác định rõ ràng và có các điều kiện 
cần thiết cho sự vận hành của nó trên thực tế. Cơ chế đó bao gồm 
hình thức kiểm soát theo chiều ngang (là sự phân công, phối hợp và 
kiểm soát giữa các cơ quan  trong BMNN) và hình  thức kiểm soát 
theo  chiều dọc  (là  sự  kiểm  soát  giữa  trung  ương  và  địa phương 
thông qua việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các cơ quan 
nhà nước ở trung ương với các cơ quan nhà nước ở địa phương; sự 
kiểm soát của nhân dân với  tư cách  là chủ  thể  tối cao của QLNN 
đối  với  các  cơ  quan  được  ủy  quyền  thực  thi QLNN).  Theo  đó, 
những nội dung đã được Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 thể hiện 
một cách cụ thể hơn. 

Về hình thức kiểm soát theo chiều ngang: đây là mối quan hệ 
kiểm soát quyền lực bên trong tổ chức và hoạt động của BMNN ở 
trung ương: lập pháp, hành pháp, tư pháp. 

Thứ nhất, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã thể hiện rõ 
sự phân  công quyền  lực giữa  các  cơ quan  trong BMNN. Theo  đó, 
Quốc hội được xác định là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, 
cơ quan QLNN cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thực 
hiện quyền  lập hiến, quyền  lập pháp, quyết định các vấn đề quan 
trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà 
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nước; Chính phủ được khẳng định là cơ quan hành chính nhà nước 
cao nhất, cơ quan  thực hiện quyền hành pháp và  là cơ quan chấp 
hành của Quốc hội; Tòa án nhân dân được xác định là cơ quan xét 
xử và là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Bên cạnh đó, việc phân 
biệt  rõ  ràng  các nhóm quyền  thuộc ba quyền này  cũng  được Dự 
thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 quy định. 

Như vậy, mặc dù Nhà nước  ta không  thừa nhận  cơ  chế  tam 
quyền phân lập nhưng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 thể hiện rõ 
nội dung “ba quyền được xác  lập” khi đã xác  lập rõ ba quyền  lập 
pháp, hành pháp và tư pháp trên thực tế. Sự phân công rành mạch 
ba quyền này không chỉ tạo cơ sở pháp lý cho việc chuyên nghiệp 
hóa các quyền mà còn  là yếu  tố đầu  tiên  tạo  ra  cơ  chế kiểm  soát 
quyền  lực hiệu quả giữa các cơ quan  trong BMNN. Thực tiễn cho 
thấy,  chỉ  trên  cơ  sở phân  công một  cách  đúng  đắn, hợp  lý, minh 
bạch, rõ ràng giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để cho 
các quyền đó có điều kiện thực hiện đầy đủ và đúng đắn ý nguyện 
của nhân dân đã được ghi nhận thành các quy định của Hiến pháp 
và các đạo luật thì việc kiểm soát QLNN mới có hiệu quả. 

Thứ hai, Dự  thảo  sửa  đổi Hiến pháp 1992  thể hiện  rõ hơn  sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc thực thi QLNN. 

Cùng với  sự phân công  rành mạch chức năng, nhiệm vụ của 
các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư 
pháp, cơ  chế kiểm  soát QLNN  trong Dự  thảo  sửa  đổi Hiến pháp 
1992 còn được thực hiện thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
cơ quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, tránh 
sự lấn sân, chồng chéo khi thực thi các chức năng, nhiệm vụ đó. 

a) Cơ  chế phối hợp  trong việc  thực hiện quyền  lập pháp: Dự  thảo 
sửa đổi Hiến pháp năm 1992 khẳng định Quốc hội là cơ quan thực 
hiện quyền  lập hiến,  lập pháp, cơ quan QLNN cao nhất. Theo đó, 
sự phối hợp, kiểm soát hoạt động của Quốc hội cũng được thể hiện 
ở việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ này. Cụ thể:  

Quyền  lập hiến: Theo  tinh  thần của Nghị quyết Trung ương 5, 
trong Dự  thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, việc  làm Hiến pháp, 
sửa đổi Hiến pháp được quy định như sau: “1. Chủ tịch nước, Ủy 
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ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chính phủ hoặc  ít nhất một 
phần  ba  tổng  số  đại  biểu Quốc  hội  có  quyền  đề  nghị  làm Hiến 
pháp, sửa đổi Hiến pháp. Quốc hội quyết định việc làm Hiến pháp, 
sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc 
hội biểu quyết  tán  thành;  2. Quốc hội  thành  lập  Ủy ban dự  thảo 
Hiến pháp. Thành phần, số  lượng thành viên, nhiệm vụ và quyền 
hạn của Ủy ban dự thảo Hiến pháp do Quốc hội quyết định; 3. Ủy 
ban dự thảo Hiến pháp soạn thảo, tổ chức  lấy ý kiến nhân dân và 
trình Quốc hội về dự thảo Hiến pháp; 4. Dự thảo Hiến pháp được 
thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu 
quyết  tán  thành. Việc  trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội 
quyết định”. 

Quyền  lập pháp: Hiến pháp 1992 quy định quyền  lập pháp do 
Quốc hội thực hiện. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền quyết 
định  việc  thông  qua  hay  không  thông  qua  các  dự  án  luật.  Tuy 
nhiên, Hiến  pháp  cũng  quy  định  sự  tham  gia  và  phối  hợp  của 
nhiều chủ thể khác nhau trong việc trình các dự án luật. Xuất phát 
từ tầm quan trọng của vấn đề sáng kiến lập pháp, Dự thảo sửa đổi 
Hiến pháp 1992 tiếp tục ghi nhận các chủ thể có quyền trình các dự 
án  luật  tại Điều 89 như sau: “Chủ  tịch nước, UBTVQH, Hội đồng 
Dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các  tổ chức  thành viên  của Mặt  trận  có quyền 
trình dự án luật trước Quốc hội. Đại biểu Quốc hội có quyền trình 
kiến nghị về luật và dự án luật trước Quốc hội”. 

Như vậy, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã ghi nhận quyền 
sáng kiến  lập pháp của nhiều chủ  thể và có quy  định  rõ  sự khác 
nhau về quyền sáng kiến  lập pháp của cá nhân đại biểu Quốc hội 
với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Trên thực tế, ở nước ta hiện 
nay, có hơn 95% các dự án luật là do Chính phủ trình, một số văn 
bản  luật do Tòa   án soạn thảo và trình Quốc hội. Sự tham gia của 
các cơ quan trong quá trình soạn thảo và trình các dự án luật đã thể 
hiện rõ sự phối hợp giữa Quốc hội với các cơ quan hành pháp, tư 
pháp trong việc thực hiện quyền lập pháp. 
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Bên cạnh đó, Chủ  tịch nước cũng  tham gia vào quá  trình  lập 
pháp này với vai trò sáng kiến lập pháp, công bố Hiến pháp, luật, 
pháp lệnh. Trong quá trình công bố các văn bản pháp luật, Chủ tịch 
nước cũng có quyền không công bố pháp  lệnh đã được UBTVQH 
thông qua và  có quyền  đề nghị UBTVQH xem xét  lại pháp  lệnh. 
Trong  trường hợp UBTVQH vẫn  tán  thành pháp định đó  thì Chủ 
tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội xem xét lại ở kỳ họp gần nhất. 
Đây là cách thức Chủ tịch nước vừa tham gia, vừa kiểm soát quyền 
ban hành pháp lệnh của UBTVQH. 

b) Cơ chế phối hợp trong việc thực hiện quyền hành pháp 

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 khẳng định: Chính phủ 
là  cơ  quan  thực  hiện  quyền  hành  pháp.  Theo  đó, Chính  phủ  có 
quyền  ban  hành  các  chính  sách,  văn  bản  độc  lập  để  thực  hiện 
nhiệm vụ của mình. Đây là một điểm mới được quy định trong Dự 
thảo sửa đổi Hiến pháp so với Hiến pháp năm 1992. Nếu như Hiến 
pháp năm 1992 chỉ quy định Chính phủ có quyền ban hành các văn 
bản hướng dẫn chi tiết việc thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của 
Quốc hội, UBTVQH thì Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã khẳng 
định sự độc lập của Chính phủ trong việc ban hành một số văn bản 
quy phạm pháp  luật nhằm phục vụ cho hoạt động quản  lý  thống 
nhất các cơ quan trong BMNN của mình. 

Trong việc thực hiện quyền hành pháp, mối quan hệ phối hợp 
giữa Quốc hội và Chính phủ còn được  thể hiện rõ ở quyền quyết 
định và hoạch định chính sách. Theo đó, Quốc hội chỉ quyết định 
những  chính  sách  dài  hạn, mang  tầm  định  hướng  quốc  gia;  còn 
Chính phủ  sẽ quyết  định những chính  sách ngắn hạn, mang  tính 
chất điều hành, thể hiện sự phản ứng  linh hoạt của Nhà nước với 
thực tiễn phát triển ở trong nước và quốc tế. 

Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp trong việc thực hiện quyền hành 
pháp còn được thể hiện thông qua việc Quốc hội tham gia vào việc 
quy  định  tổ  chức  và  hoạt  động  của Chính  phủ,  quyết  định  việc 
thành  lập hoặc  bãi  bỏ  các  bộ,  cơ  quan ngang  bộ;  thành  lập mới, 
phân chia điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương; thành  lập hoặc giải thể các đơn vị hành chính kinh tế 
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đặc  biệt…; UBTVQH  có  quyền  quyết  định  thành  lập mới,  nhập, 
chia  điều  chỉnh  địa giới  đơn vị hành  chính dưới  tỉnh,  thành phố 
trực thuộc trung ương. 

c) Cơ chế phối hợp trong việc thực hiện quyền tư pháp 

Quyền  tư pháp  là quyền xét xử, được nhân dân giao cho Tòa 
án. Độc  lập và chỉ  tuân  theo pháp  luật trong xét xử  là nguyên  tắc 
xuyên suốt và cao nhất trong tổ chức thực hiện quyền này. Mọi cá 
nhân, cơ quan, tổ chức không được phép can thiệp vào hoạt động 
xét xử của Tòa án. Việc bảo vệ pháp  luật, công  lý, tự do của công 
dân  là  trách  nhiệm  hàng  đầu  của  quyền  tư pháp. Do  đó,  các  cơ 
quan, tổ chức và cá nhân tôn trọng, giữ gìn, bảo vệ tính pháp quyền 
và công lý trong các phán quyết của Tòa án chính là cách thức thể 
hiện sự phối hợp quan trọng nhất, giúp cơ quan tư pháp thực hiện 
tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Thứ ba, cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong BMNN 

Nhằm nâng  cao  tính hiệu  lực, hiệu quả  của kiểm  soát quyền 
lực  trên  thực  tiễn, bên cạnh việc quy  định  rõ  sự phân công, phối 
hợp trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, 
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 còn khẳng định cơ chế kiểm soát 
giữa các cơ quan trong BMNN. 

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã quy định một chương riêng về 
các thiết chế hiến định độc lập, bao gồm ba cơ quan: Hội đồng Hiến 
pháp, Hội đồng bầu cử Quốc gia và Kiểm toán Nhà nước. Việc ghi 
nhận  các  thiết  chế  hiến  định  độc  lập  này, một  lần  nữa  cho  thấy 
quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện 
triệt để nguyên tắc kiểm soát QLNN. 

Kiểm soát đối với quyền lập pháp: Hội đồng Hiến pháp là cơ quan 
do Quốc hội thành lập, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy 
viên. Hội đồng Hiến pháp kiểm tra tính hợp hiến của các văn bản 
quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chủ tịch nước, UBTVQH, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát 
nhân dân  tối cao ban hành. Nếu phát hiện  luật vi hiến, Hội đồng 
Hiến pháp có quyền kiến nghị Quốc hội xem xét  lại văn bản quy 
phạm  pháp  luật  của  mình;  có  quyền  yêu  cầu  Chủ  tịch  nước, 
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UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung văn bản quy 
phạm pháp luật của mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy 
bỏ văn bản vi phạm Hiến pháp. Có  thể nói,  đây  là  thiết chế hiến 
định độc lập đầu tiên có chức năng hỗ trợ, giúp Quốc hội ‐ cơ quan 
QLNN cao nhất  ‐ thực hiện cơ chế tự kiểm soát việc ban hành các 
văn bản quy phạm pháp  luật của mình; giúp Quốc hội  thực hiện 
quyền giám  sát  các văn bản, bãi bỏ  các văn bản quy phạm pháp 
luật vi hiến do các chủ thể khác ban hành. 

Kiểm soát quyền hành pháp: cơ chế kiểm soát đối với quyền hành 
pháp được  thực hiện  trước hết  từ cơ quan  lập pháp. Theo đó, Dự 
thảo  sửa  đổi Hiến  pháp  1992  tiếp  tục  khẳng  định  Quốc  hội  có 
quyền bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ; có quyền 
phê  chuẩn  việc  bổ  nhiệm, miễn  nhiệm,  cách  chức  các  Phó  Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ  trưởng... Quốc hội có quyền bãi bỏ các văn 
bản pháp luật sai trái của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trái với 
Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và thực hiện quyền giám 
sát hoạt động của Chính phủ, xem xét báo cáo của Chính phủ. Sau 
khi Nghị quyết về  lấy phiếu  tín nhiệm, bỏ phiếu  tín nhiệm  được 
thông qua  thì một cơ chế kiểm soát mới  từ phía Quốc hội đối với 
Chính phủ được thực hiện. Theo đó, Quốc hội có quyền lấy phiếu 
tín nhiệm, bỏ phiếu  tín nhiệm  đối với người giữ  các  chức vụ do 
Quốc hội bầu như Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn như Phó Thủ 
tướng, các Bộ trưởng… Về phía các cơ quan tư pháp, việc thực hiện 
cơ chế kiểm soát từ phía tư pháp đối với cơ quan thực hiện quyền 
hành pháp cũng được xác lập thông qua cơ chế phán quyết của Tòa 
hành  chính  đối  với  các  quyết  định  hành  chính  và  hành  vi  hành 
chính của cán bộ thuộc cơ quan quản lý hành chính nhà nước. 

Kiểm soát quyền tư pháp: Tòa án được xác định là cơ quan thực 
hiện quyền  tư pháp. Hiện nay,  trong cơ chế phân công, phối hợp 
giữa  các  cơ  quan  trong  BMNN,  Tòa  án  đóng  vai  trò  quan  trọng 
trong việc phối hợp  tham gia vào quyền  lập pháp. Theo Dự  thảo 
sửa đổi Hiến pháp 1992, cơ chế kiểm soát từ phía lập pháp đối với 
quyền  tư pháp  được  thể hiện  thông qua việc Quốc hội  có quyền 
bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm đối với các chức danh là Chánh án Tòa 
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án nhân dân  tối  cao; Quốc hội  lấy phiếu  tín nhiệm, bỏ phiếu  tín 
nhiệm đối với các chức danh do mình bầu ra như Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Cơ chế kiểm 
soát  thứ  hai  đối  với  quyền  tư  pháp  là Chủ  tịch  nước  thực  hiện 
quyền kiểm  soát  tư pháp  thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức đối với chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

Như vậy, kiểm  soát QLNN  theo chiều ngang chính  là cơ chế 
kiểm soát bên trong giữa các cơ quan trong BMNN. Thông qua việc 
phân định rõ vai  trò,  trách nhiệm của các chủ  thể  trong việc  thực 
hiện  các  quyền  lập  pháp,  hành  pháp,  tư  pháp, Dự  thảo  sửa  đổi 
Hiến pháp 1992 không chỉ  tạo  ra cơ chế ngăn chặn sự  lạm quyền 
mà  còn  tạo  được  sự chủ động  trong hoạt  động của mỗi  cơ quan, 
tiến tới sự hoạt động đồng bộ của BMNN. 

Về hình thức kiểm soát theo chiều dọc: Hình thức kiểm soát 
này được hiểu  là sự kiểm  soát của nhân dân  đối với các cơ quan 
công quyền  (theo chiều  từ  trên xuống và  từ dưới  lên) và sự phân 
công, phân cấp, phân quyền rõ ràng giữa các cơ quan nhà nước ở 
trung ương với các cơ quan nhà nước ở địa phương. 

Trước  hết,  cơ  chế  kiểm  soát  theo  chiều  dọc  được  thực  hiện 
thông qua hình thức kiểm soát quan trọng nhất, kiểm soát của nhân 
dân  ‐ chủ  thể  tối cao và duy nhất của QLNN, đối với Nhà nước  ‐ 
chủ thể quản lý. Đây là mối quan hệ kiểm soát quyền lực của người 
chủ đối với chủ thể được ủy quyền là các cơ quan nhà nước. Theo 
quy  định của pháp  luật hiện hành, nhân dân có quyền kiểm  soát 
trực  tiếp các cơ quan nhà nước  thông qua việc  tham gia vào hoạt 
động quản lý nhà nước; bầu, miễn nhiệm Đại biểu Quốc hội, giám 
sát hoạt động của Đại biểu Quốc hội; thông qua Quốc hội, nhân dân 
có quyền lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức 
danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn… Bên cạnh đó, thông qua các tổ 
chức chính trị ‐ xã  hội, nghề nghiệp của mình, nhân dân thực hiện 
việc giám  sát và phản biện  xã   hội  đối với hoạt  động  của  các  cơ 
quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức. 
Đối với cách tiếp cận giám sát từ dưới lên: nhân dân có quyền nêu . 
kiến, nguyện vọng của mình đối với Quốc hội, các cơ quan và  tổ 
chức hữu quan thông qua các đại biểu do mình bầu ra… 
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Thứ  hai,  về  sự  phân  cấp,  phân  quyền,  kiểm  soát  giữa  trung 
ương  và  địa  phương: Dự  thảo  sửa  đổi Hiến  pháp  ghi  nhận Hội 
đồng nhân dân  (HĐND) và Ủy ban nhân dân  (UBND)  là một  thể 
thống nhất  (dưới  tên chung  là chính quyền địa phương), có vị  trí 
quan  trọng  trong  tổ chức và hoạt động của BMNN. Điều 116, Dự 
thảo sửa đổi Hiến pháp quy định: “HĐND là cơ quan QLNN ở địa 
phương,  đại diện  cho ý  chí, nguyện vọng và quyền  làm  chủ  của 
nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước 
nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp  trên. Căn cứ vào 
Hiến pháp,  luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp  trên, HĐND 
quyết định các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật 
ở địa phương, các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát 
hoạt động của các cơ quan nhà nước  tại địa phương; UBND  là cơ 
quan chấp hành của HĐND, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa 
phương. Chủ  tịch UBND và các  thành viên của UBND chịu  trách 
nhiệm tập thể về hoạt động của UBND và chịu trách nhiệm cá nhân 
về  việc  thực  hiện  nhiệm  vụ  được  giao  trước HĐND  và  cơ  quan 
hành chính nhà nước cấp trên”. 

Như vậy, trong mối quan hệ với các cơ quan trung ương, Dự 
thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã quy định cụ  thể về vị ví, vai  trò, 
chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương. Việc quy định 
vừa  bảo  đảm  cho  chính  quyền  địa  phương  chủ  động,  linh  hoạt 
trong việc xử lý các vấn đề thực tiễn tại địa phương, vừa giúp các 
cơ quan trung ương có điều kiện kiểm soát việc thực thi nhiệm vụ 
của cơ quan này. Theo đó, sự kiểm soát từ phía cơ quan  lập pháp 
đối với chính quyền địa phương được thể hiện qua việc UBTVQH 
có quyền hướng dẫn, giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐND, có 
quyền bãi bỏ các nghị quyết sai trái của HĐND tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương, giải tán HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương trong trường hợp HĐND đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến 
lợi ích của nhân dân. 

Từ phía  cơ quan hành pháp, bên  cạnh  chức năng, nhiệm vụ 
lãnh đạo công tác của UBND các cấp, Chính phủ có quyền kiểm tra 
HĐND  trong  việc  thực  hiện  văn  bản  của  cơ  quan  nhà  nước  cấp 
trên...  Thủ  tướng  Chính  phủ  có  quyền  kiểm  tra  hoạt  động  của 
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HĐND và UBND, đình chỉ, bãi bỏ các văn bản sai  trái của UBND 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật, văn 
bản của cơ quan nhà nước cấp  trên; phê chuẩn, bầu, miễn nhiệm, 
điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương.  

Tóm  lại,  kiểm  soát  quyền  lực  là một  trong  những  nội  dung 
quan  trọng  trong nguyên  tắc  tổ chức và hoạt động của BMNN ta, 
đã  được  thực  tiễn  chứng minh và kiểm nghiệm. Trong giai  đoạn 
hiện nay, việc  tiếp  tục phân công, phân nhiệm một cách  rạch  ròi, 
hợp  lý, khoa học giữa ba quyền, có sự phối hợp chặt chẽ và  tăng 
cường kiểm soát  lẫn nhau  trong  thực  thi QLNN  là một công việc 
cần phải được tiến hành thường xuyên trong quá trình xây dựng và 
hoàn thiện BMNN, mà trước hết  là việc quy định cụ thể nội dung 
này trong Hiến pháp. 
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VỀ THIẾT CHẾ OMBUDSMAN                                     
CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 

  GS. TSKH Đào Trí Úc* 

 
ừ trước đến nay, kiểm tra giám sát hoạt động quyền lực là 
địa hạt quyền lực Nhà nước. Cùng với nhu cầu và trào lưu 

dân chủ hoá, yêu cầu và nhu cầu xã hội hoá các cơ chế giám sát như 
vậy đã được nhiều học giả nêu lên, đã có những thử nghiệm thực 
tiễn.  Đáng  chú  ý  nhất  là  cơ  chế  Ombudsman  – một  sản  phẩm 
“mang nhãn hiệu” Thuỵ Điển, đã dần dần trở nên phổ biến ở các 
nước Bắc Âu, sang Tây Âu, Australia và các nước khác. Nội dung 
của hình  thức giám  sát này  là phi nhà nước hoá cơ chế kiểm  tra, 
giám sát cộng với sự hỗ trợ từ phía Nhà nước. Đây là một loại hình 
kiểm tra được thế giới thừa nhận là có hiệu quả cao.  

Thiết chế  thanh  tra Ombudsman bắt nguồn  từ việc  thực hiện 
Hiến pháp trên thực tế và từ hệ thống chính phủ các nước Bắc Âu. 
Tại  Thuỵ  Điển,  thanh  tra  công  lý  (Ombudsman  for  justice)  được 
thành lập ngay từ năm 1809. Tuy nhiên, phải đến sau Đại chiến Thế 
giới thứ II, thiết chế thanh tra này mới bắt đầu được chấp nhận ở 
các quốc gia khác, và họ vẫn sử dụng thuật ngữ “Ombudsman” để 
mô tả  chức năng thanh tra này.  

Tại Na Uy, nhu  cầu về một  thiết  chế  thanh  tra  đã  xuất hiện 
ngay sau Đại chiến Thế giới thứ II. Khi đó, quản lý xã hội đã phát 
triển tới mức một người dân thường có thể dễ dàng bị lạc giữa các 
quy định của nhà nước. Vì vậy, năm 1962, Quốc hội đã qua một bộ 
luật thành lập một thiết chế mới được gọi là “Thanh tra Quốc hội” 
(Parliament Ombudsman). Nhiệm vụ của thanh tra Quốc hội là điều 

––––––––––––––––––– 
 
* Chủ tịch Hội đồng Viện Chính sách công và Pháp luật, Ủy viên thường trực 
Ban biên tập sửa đổi Hiến pháp. 
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tra sự bất bình và khiếu nại của công chúng về sự bất công, tham 
nhũng, xét xử công bằng của các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 
trung ương và địa phương.  

Tuy nhiên, ngày nay  chỉ  có khái niệm Ombudsman  của  khu 
vực Scadinavia là được sử dụng phổ biến khắp thế giới ngày từ đầu 
những năm 1960. Thanh  tra Quốc hội đầu  tiên được  thành  lập  tại 
Thuỵ Điển năm 1809, sau đó tại Phần Lan vào 1918, và tiếp đến là 
Đan Mạch vào năm 1955. Năm 1962, một Uỷ viên Quốc hội đầu tiên 
được thành lập ở New Zealand, và Thanh tra Quốc hội được thành 
lập tại Na Uy. Vào những năm 1960, khái niệm về Ombudsman đã 
được xem xét một cách nghiêm túc tại Đức, Anh, Canada, Hà Lan, 
Thuỵ Sỹ, Ireland, Áo, Ấn Độ và Srilanka, thậm chí cả tại Mỹ. Ngày 
nay, có hơn 80 nước trên toàn thế giới và hơn 25 nước châu Âu đã 
có thể chế Ombudsman.  

Hầu hết các nước Tây Âu đều có thể chế Ombudsman và ngay 
cả  tại Canada, Australia và nhiều nước châu Phi. Chỉ có vài nước 
châu Á áp dụng thể chế này. Ngay tại Trung Quốc, một số loại hình 
thiết chế giám sát mới của chế độ tham chính cũng có nhiều điểm 
tương  đồng  với  thiết  chế  Ombudsman.  Hồng  Kông,  Đài  Loan, 
Pakistan và Papua Guines cũng có thể chế Ombudsman.  

Ở Mỹ có một số Ombudsman, nhưng họ không giống như các 
Ombudsman theo nghĩa cổ điển. Các Ombudsman tại Mỹ lại giống 
như những người  đại diện  cho một nhóm  lợi  ích  đặc  biệt hay  ít 
nhất là họ hoạt động như luật sư giúp cho các khách hàng khiếu nại 
về cơ quan chính quyền.  

Hiện nay, Ombudsman đã được áp dụng  tại hơn 80 quốc gia 
trên thế giới. Đặc điểm chung của các tổ chức này là tính chất độc 
lập, tính xã hội kết hợp với sự hỗ trợ của Quốc hội hoặc Chính phủ. 
Ombudsman  thể  hiện  dưới một  số  hình  thức  khác  nhau,  nhưng 
chúng  lại có một số những đặc điểm giống nhau. Ombudsman  là 
“người bảo vệ của dân chúng” tiếp nhận khiếu nại của công chúng 
về sự bất công và quản  lý kém  tại các cơ quan nhà nước; điều  tra 
những hoạt  động  liên quan  đến những khiếu nại  đó, và nếu  cần 
thiết  thì đề xuất hành động đúng đắn hoặc những biện pháp phù 
hợp để cải thiện bộ máy quản lý và các thực tiễn hành chính đó.  

Các thiết chế hiến định độc lập kinh nghiệm quốc tế… 

 60

Thiết chế Ombudsman cũng khác nhau ở từng quốc gia, nhưng 
bất kỳ một quốc gia nào áp dụng thể chế này đều xuất phát từ cơ sở 
Hiến  pháp  và  hành  chính  của  chính  nước  đó.  ý  tưởng  về 
Ombudsman  được  hình  thành  trong  khuôn  khổ  xã  hội,  chính 
quyền, hệ thống và khuôn khổ pháp luật của riêng mỗi quốc gia.  

“Ombudsman”  trong  tiếng  Na  Uy  có  nghĩa  là  “đại  diện”, 
“người thi hành” hay “người được tin cậy”. Thanh tra Quốc hội vừa 
có  thể hành động dựa  trên sự phản ánh của người dân vừa có  thể 
dựa vào  ý  kiến  riêng. Dựa  trên việc  điều  tra, Ombudsman  có  thể 
trình  bày  quan  điểm  và  đưa  ra  đề  xuất,  chứ  không  được  đưa  ra 
những  quyết  định  có  tính  ràng  buộc  về mặt  pháp  lý.  Tuy  nhiên, 
Thanh tra Quốc hội có vị trí và thẩm quyền cao đến mức những giải 
pháp đề ra sẽ được thực hiện. Cơ chế kiểm soát được đánh giá là ít 
tốn kém, nhưng hiệu quả cao hơn và tiết kiệm thời gian hơn so với 
cơ chế quản lý khác.  

Bởi vì người dân  có  thể dễ dàng  trình bày  các khiếu nại với 
Ombudsman so với khả năng tiếp cận cơ quan Nhà nước nên thiết 
chế này giúp tạo cơ hội cho người dân dễ dàng, thuận lợi tiếp cận 
với cơ quan chính quyền. Khi Ombudsman  tiến hành điều  tra, cơ 
quan chính quyền buộc phải đưa ra câu trả lời. Việc khiếu nại qua 
hệ thống Ombudsman chắc chắn sẽ giúp người dân giãi bày nhiều 
hơn về trường hợp của họ và do đó cũng sẽ hiểu hơn về các quyết 
định mà cơ quan chính quyền đưa ra.  

Ombudsman  không phải  là một phần  của bộ máy  lập pháp, 
hành pháp và tư pháp, mà nằm ngoài sự phân chia quyền lực trong 
Hiến pháp. Tuy nhiên, thanh tra Quốc hội cần được xem xét trong 
mối  liên hệ với các nguyên  tắc  truyền  thống vì xét về nhiều khía 
cạnh,  cơ  quan này  có một  chức năng  bổ  trợ  đối  với  ba phạm  vi 
quyền lực trên.  

Xuất phát từ khía cạnh lịch sử, thiết chế Ombudsman thể hiện 
sự phát triển và củng cố công việc giám sát do các toà án thực hiện. 
Nhiệm vụ, vị trí trong hệ thống lập hiến và phương pháp làm việc 
của mỗi Ombudsman cũng khiến họ được coi như  là sự mở rộng, 
phát  triển  và  củng  cố  của  nhân  tố  tư pháp  trong  hệ  thống Hiến 
pháp. Tại Na Uy,  toà án có quyền  lực  thi hành pháp  lý chung và 
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không có toà hành chính riêng rẽ. Các Ombudsman có thể được coi 
như là một lựa chọn khác bổ sung cho các phiên toà. Công việc và 
những đề xuất của Ombudsman không bắt buộc về mặt pháp lý và 
trên thực tế cũng giống việc xem xét lại bản án của các toà án.  

Tại Na Uy, cũng như tại các nước khác, công dân có quyền kháng 
án  lên  toà án hành chính ở cấp cao hơn. Tuy nhiên, bản  thân chính 
quyền cũng có trách nhiệm tiếp nhận kháng cáo này và xem xét giải 
quyết. Toà phúc thẩm phải xem xét lại vấn đề và tìm hiểu các sự việc, 
luật pháp và các thủ tục tố tụng đã được thực hiện tại toà sơ thẩm.  

Thiết chế Ombudsman cũng cần được xem xét trong mối quan 
hệ với các cơ quan khiếu nại hành chính. Xét trên nhiều khía cạnh, 
ban  khiếu  nại  của  chính  quyền,  ban  giám  sát  cũng  được  lập  với 
những nhiệm  vụ  tương  tự nhiệm  vụ  của  các Ombudsman  truyền 
thống. Tại các bệnh viện tâm thần, nhà giam và các cơ quan “không 
công  khai”,  các  ban  chuyên môn  này  được  thành  lập,  cho  phép 
những tù nhân và bệnh nhân có quyền khiếu nại tới các cơ quan độc 
lập và có cơ hội tiếp cận với các cơ quan chuyên trách. Do cảnh sát có 
thể  loại  bỏ  kháng  án  của  tù  nhân  nên  các  ban  thanh  tra  đã  được 
thành lập để điều tra các khiếu nại đối với các quan chức cảnh sát.  

Về mặt  ý  thức  hệ,  ý  tưởng  về  Ombudsman  được  dựa  trên 
những khái niệm nền tảng của Hiến pháp hiện đại: chủ quyền nhân 
dân, phân chia quyền lực, tính pháp trị và các quyền con người cơ 
bản. Thể chế Ombudsman có thể được xem như công cụ củng cố vị 
trí của các cá nhân trong mối liên hệ với các cơ quan chính quyền.  

Mỗi Ombudsman  đều  phải  hành  động  bảo  đảm  tính  khách 
quan,  chuyên môn, hiệu quả và  công  bằng;  áp dụng  các  thủ  tục 
nhanh chóng, tiết kiệm và không chính thức; và có thể tiếp cận một 
cách dễ dàng. Điểm mạnh của Ombudsman là việc vận dụng các lý 
lẽ  để  thuyết  phục  và  tính  công  khai.  Mặc  dù  vai  trò  của 
Ombudsman  ở các nước  trên  thế giới khác nhau  rất nhiều nhưng 
họ có một  điểm chung  là  cùng phục vụ nhân dân,  lắng nghe  các 
khiếu nại, thực hiện điều tra, và khi có cơ sở, đưa ra những đề xuất 
giải quyết. Do đó, không nên coi Ombudsman chỉ đơn thuần là một 
loại hình thể chế phúc thẩm và không thẩm quyền thi hành.  

Các thiết chế hiến định độc lập kinh nghiệm quốc tế… 

 62

Ombudsman truyền thống, theo như mô hình Scandanivia, được 
đặc trưng bởi nguồn quốc hội. Ở các quốc gia khác, như ở các nước 
châu Phi hay Pháp, Ombudsman lại có nguồn gốc từ Tổng thống. Tuy 
nhiên, mối liên hệ với Tổng thống này lại không tước đi thể chế về địa 
vị  của  Ombudsman.  Được  bổ  nhiệm  thông  qua  bầu  cử,  một 
Ombudsman  trong  chế  độ  tổng  thống  cũng  có một  cơ  sở dân  chủ 
ngang bằng với những người đồng nhiệm trong chế độ nghị viện.  

Thẩm quyền  của  các Ombudsman  rất khác nhau  ở mỗi quốc 
gia. Trong các nước Scandinavia, thẩm quyền này bao trùm toàn bộ 
hệ  thống  chính quyền  ở  cả  trung  ương và  địa phương. Tại Thuỵ 
Điển  và Phần Lan, thẩm quyền này còn được mở rộng sang cả toà 
án đối với các quy định về thủ tục tố tụng. Nhưng ở Đan Mạch và 
Na Uy, cũng giống như các nước châu Âu khác,  toà án  lại không 
chịu  sự  chi phối  của Ombudsman. Ở đây, Ombudsman  được  coi 
như là một  lựa chọn thay thế hoặc bổ sung cho hệ thống tư pháp. 
Lý do giải  thích  sự khác biệt này  chính  là những khác biệt  trong 
truyền thống lịch sử và chính quyền.  

Nhiệm vụ của các Ombudsman cũng có thể có những khác biệt 
rất lớn. Ombudsman truyền thống chỉ thực hiện chức năng tư pháp. 
Trong  quá  trình  theo dõi  hoạt  động  của  chính  quyền,  họ  luôn  cố 
gắng đảm bảo rằng người dân sẽ không phải gánh chịu một sự bất 
công nào và theo đó, các Ombudsman không theo đuổi mục tiêu nào 
khác ngoài việc đảm bảo “công bằng trong hành chính” nói chung. Ở 
khu vực Scandinavia, Ombudsman Quốc hội  là một  thiết chế “nửa 
chính thức pháp lý”. Thiết chế này được thành lập như một bộ phận 
phụ trợ cho cơ chế kiểm soát tư pháp đối với chính quyền và trong 
nhiều  trường hợp, đối với những người dân  thường, Ombudsman 
lại là một công cụ thiết thực hơn so với toà án. Việc ra toà sẽ tốn chi 
phí và thời gian hơn so với việc đến gặp gỡ Ombudsman. Theo đó, 
vì vai trò của Ombudsman ở các nước này luôn có đầy đủ nhân viên 
là những người được đào tạo bài bản trong lĩnh vực pháp lý không 
thua kém gì các vị thẩm phán và luật sư.  

Trong khi đó, ở nhiều quốc gia, thể chế Ombudsman được lập ra 
là nhằm bảo vệ những lợi ích nhất định. Có các tổ chức Ombudsman 
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đại diện cho quyền  lợi của người tiêu dùng, bảo vệ trẻ em, các điều 
kiện của người già, sinh viên, những tù nhân… Ở Thuỵ Điển và Na 
Uy,  có  các Ombudsman  chuyên  trách  bảo  vệ  quyền  lợi  người  tiêu 
dùng,  bình  đẳng  giới,  trẻ  em  và  người  già.  Ở  Thuỵ  Điển  còn  có 
Ombudsman  trong  lĩnh vực  báo  chí. Những Ombudsman này  đều 
làm việc ngay tại các cơ quan chính phủ trong lĩnh vực hoạt động của 
mình. Một số  trong họ còn có quyền đưa  ra các quyết định có  tính 
ràng buộc về mặt pháp lý. Một số khác lại có những nhiệm vụ tương 
tự như cảnh sát. Hoạt động như  là đại diện của chính quyền  trung 
ương, họ chịu sự quản lý và điều hành của Ombudsman Quốc hội.  

Ở một số nước, có một loại Ombudsman thẩm quyền đặc biệt 
để điều tra các vụ tham nhũng và các hình thức vi phạm khác của 
các  quan  chức  Chính  phủ.  Nhiệm  vụ  chủ  yếu  ban  đầu  của 
Ombudsman Thuỵ Điển  là  theo dõi hoạt động của các quan chức 
khi cần  thiết, có những biện pháp xử  lý những quan chức không 
hoàn thành nhiệm vụ. Ngày nay, các Ombudsman ở Thuỵ Điển, ở 
Bắc Âu, chủ yếu chuyên về giám sát hoạt động của chính quyền nói 
chung và bảo vệ quyền lợi của công dân nói riêng, không chỉ đảm 
bảo các quyền và tự do cơ bản cho họ mà còn bảo vệ cả quyền lợi 
chính đáng trong việc hưởng thụ các phúc lợi xã hội.  

Thiết  chế Ombudsman  cũng  có mặt  trong  lĩnh  vực  tư  nhân, 
như ngân hàng hay bảo hiểm.  

Một  lực  lượng Ombudsman quan  trọng khác chính  là những 
người  làm  việc  trong  lĩnh  vực  nhân  quyền.  Ở  nhiều  quốc  gia, 
Ombudsman nhân quyền luôn được coi là một công cụ quan trọng 
để phát huy và bảo vệ những quyền tự do cơ bản. Từ những năm 
cuối  thập kỷ 1980, Ombudsman nhân quyền  luôn được coi  là một 
công cụ quan trọng để phát huy và bảo vệ những quyền và tự do cơ 
bản. Từ những năm cuối thập kỷ 1980, Ombudsman nhân quyền đã 
được thành lập ở các nước Mỹ Latinh và đến những năm 1990, thiết 
chế Ombudsman đã được xây dựng ở mộ số nước Đông Âu như Ba 
Lan, Yugoslavia, Slovenia và Bosnia‐Hezegovina. Ở Nam Phi, kể từ 
khi chế độ apacthai bị lật đổ đã thành lập Ombudsman với tên gọi 
là “Người bảo vệ công chúng”. Ngoài ra, việc thành lập những thiết 
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chế giống như Ombudsman không chỉ xuất hiện ở cấp quốc gia mà 
còn ở cấp quốc tế. Việc thành lập một số thiết chế Ombudsman như 
Cao uỷ Liên hợp quốc về vấn đề nhân quyền (UNHCHR), Cao uỷ 
OSCE, Cao uỷ khu vực biển Bantic và cuối cùng nhưng không kém 
phần quan trọng, đó  là Ombudsman châu Âu do Liên minh Châu 
Âu thành lập để giám sát các thiết chế của liên minh này.  

Xét về một khía cạnh nào đó, Ombudsman nhân quyền ở các 
quốc gia trong giai đoạn chuyển đổi có nhiệm vụ khác hẳn so với 
các Ombudsman  theo ý nghĩa cổ điển, bởi vì họ đóng vai  trò chủ 
động hơn trong quan hệ với chính quyền và tham gia vào quá trình 
xây dựng dân  chủ. Ngoài việc giải quyết  các khiếu nại  của  công 
dân, họ luôn sẵn sàng gây áp lực đối với ngành lập pháp và hành 
pháp của Chính phủ để thay đổi pháp luật. Theo các nhà phân tích 
phương Tây, điều kiện tiên quyết giúp cho hệ thống Ombudsman 
vận hành suôn sẻ chính là một nền dân chủ vận hành trơn tru. Nếu 
không, hệ thống Ombudsman sẽ có nguy cơ trở thành một con bài 
chính trị để hợp pháp hoá Chính phủ hoặc Tổng thống.  

Về mặt thẩm quyền, như đã đề cập ở trên, ở hầu hết các quốc 
gia, Ombudsman chỉ đưa ra lợi khuyên. Ở Na Uy, mặc dù Quốc hội 
nước này  đã quy định chính quyền phải  tuân  thủ những  đề xuất 
của Ombudsman nhưng đã xảy  ra  tình huống khi những đề xuất 
này không được chấp nhận và tuân thủ.  

Ombudsman của Thuỵ Điển  trước đây hoạt động như một uỷ 
viên công tố cho Quốc hội và do đó có chức năng đưa ra hình thức 
truy cứu trách nhiệm pháp lý. Hiện tại, chức năng này vẫn là nét đặc 
trưng  của  Ombudsman  Thuỵ  Điển.  Tương  tự,  Ombudsman  của 
Phần Lan, được thành lập từ từ năm 1918 theo mô hình Ombudsman 
Thuỵ Điển,  thậm chí còn có quyền  truy  tố các Bộ  trưởng. Vài năm 
trước đây, Ombudsman Phần Lan còn cáo buộc một Bộ  trưởng đã 
nhận thù lao cá nhân trong khi thi hành nhiệm vụ.  

Ombudsman  ở  các  nước  Scandinavia  khác  không  có  thẩm 
quyền đưa ra toà các vụ án hình sự và kỷ luật. Ombudsman ở các 
nước Đan Mạch, Na Uy và Iceland đều không có thẩm quyền khởi 
kiện hay truy tố. Các cuộc điều tra của họ chỉ nhằm mục đích theo 
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dõi chính quyền và do đó không liên quan tới trách nhiệm pháp lý 
cá nhân mà mỗi quan chức có thể phải gánh chịu.  

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các Ombudsman không 
được phép đưa ra những quyết định chống lại các quan chức. Một 
đạo  luật Na Uy về Ombudsman quốc hội  đã quy  định  rằng,  các 
Ombudsman “có thể thông báo cho người có thẩm quyền truy cứu 
trách nhiệm hoặc không bổ nhiệm với từ cách là những biện pháp 
mà  họ  cho  là  nên  thực  hiện  đối  với mỗi  quan  chức  trong  từng 
trường  hợp  cụ  thể”.  Đạo  luật  của  Đan Mạch  cũng  có  quy  định 
tương  tự. Tuy nhiên, khái niệm Ombudsman của Đan Mạch cũng 
có quy định tương tự. Tuy nhiên, khái niệm Ombudsman của Đan 
Mạch lại có phần khác so với Thuỵ Điển và Phần Lan, đặc biệt nhấn 
mạnh tới quyền công dân hơn là trách nhiệm của các quan chức.  

Như  vậy,  qua  thực  tiễn  của  nhiều  nước,  có  thể  phân  chia 
Ombudsman thành hai  loại: Ombudsman thụ động (chỉ hành động 
khi có khiếu kiện của công dân) và Ombudsman chủ động tiến hành 
điều  tra khi  thấy cần  thiết. Những nước có  thiết chế này như Nga, 
Ucraina, Ba Lan đã sử dụng  loại Ombudsman có cả hai chức năng: 
Vừa giải quyết khiếu kiện vừa tiến hành các hoạt động điều tra.  

Có  thể kết  luận chung  là: Thiết chế Ombudsman  là một  thiết 
chế lưỡng tính. Nó kết nối với nhà nước và xã hội, giúp xã hội dân 
sự có khả năng thể hiện thái độ của mình với nhà nước và giúp nhà 
nước giải quyết phần lớn những vấn đề của dân liên quan đến hoạt 
động của Nhà nước.  
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THANH TRA QUỐC HỘI CỦA  
MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI  

VÀ SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP Ở VIỆT NAM  

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hà* 

 
hanh  tra  Quốc  hội”  hay  còn  gọi  là  “Parliament 
Ombudsman”  là một  thiết  chế  được  thừa  nhận  và  sử 

dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới nhằm thực hiện chức năng 
thanh  tra với vai  trò người đại diện cho nhân dân  từ phía cơ quan 
lập pháp. Thanh tra Quốc hội có lịch sử ra đời và quá trình phát triển 
hết sức phong phú phụ thuộc vào các chế độ chính trị của các nước 
khác nhau. Ngày nay, Thanh tra Quốc hội và những đóng góp của 
nó cho nền dân chủ đã chứng tỏ vai trò quan trọng của thiết chế này 
trong tiến trình dân chủ hóa của các nước trên thế giới. Chính vì vậy, 
việc nghiên cứu về thiết chế Thanh tra Quốc hội ở một số nước trên 
thế giới có ý nghĩa cả về lý luận cũng như thực tiễn nhằm trả lời câu 
hỏi:  liệu Thanh  tra Quốc hội có  là  thiết chế phù hợp với Việt Nam 
hay không?  

1. Sự ra đời của Thanh tra Quốc hội 

Thanh  tra Quốc hội  là một  thiết chế được bắt nguồn  từ Thụy 
Điển. Ngay từ khi mới ra đời, năm 1713, dưới triều đại vua Sác lơ 
XII, Thanh  tra Công  lý  (Ombudsman  for  Justice)  được nhà vua  lập 
nên với vị  trí  là Thanh  tra Tối  cao  của nhà vua  có nhiệm vụ bảo 
đảm  sự  tuân  thủ  các  đạo  luật và quy  tắc  được  đề  ra  đối với  các 
thẩm phán, sĩ quan quân đội và nhân viên dân sự. Ở thời gian này, 
thiết  chế Ombudsman  thực  chất không  có  tư  cách  độc  lập mà  có 

––––––––––––––––––– 
 
* Viện Nhà nước và Pháp  luật, Học viện Chính  trị  ‐ Hành  chính Quốc  gia  
Hồ Chí Minh. 
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mối quan hệ chặt chẽ với nhánh quyền hành pháp. Về sau, cùng với 
sự phát triển mạnh mẽ của Nghị viện, giữa những năm 1766 – 1772, 
Quốc hội Thụy Điển có quyền ấn định Chánh thanh tra Văn phòng 
tư pháp. Do đó, đây được coi là thời điểm xác định thiết chế thanh 
tra công lý đã trở thành một thiết chế của Nghị viện. Năm 1772, nhà 
vua  đã  khôi  phục  quyền  lợi,  bổ  nhiệm  lại Chánh  thanh  tra Văn 
phòng tư pháp, song sau đó vai trò của nhà vua đã giảm dần. Năm 
1809, sau khi vua Gustavus Adolphus bị phế truất, Quốc hội Thụy 
Điển  đã  thông qua một Hiến pháp mới dựa  trên nguyên  tắc  cân 
bằng quyền lực giữa nhà vua và Quốc hội. Theo quy định của Hiến 
pháp này, nhà vua có quyền bổ nhiệm Thanh  tra của mình, Quốc 
hội có quyền bầu cơ quan Thanh tra của Quốc hội. Như vậy, Hiến 
pháp Thụy Điển  chính  thức ghi nhận Thanh  tra Quốc hội  là một 
thiết chế của Quốc hội. Chính vì  có  lịch  sử  ra  đời như vậy, ngày 
nay, trên thế giới, Thụy Điển được gọi là quê hương của Thanh tra 
Quốc hội. 

Sau Chiến  tranh Thế giới  lần  thứ II,  thiết chế Thanh tra Quốc 
hội mới thực sự được chấp nhận ở các quốc gia khác. Đầu tiên, đó 
là Phần Lan  (năm 1918),  tiếp  theo  là Đan Mạch  (năm 1955) và Na 
Uy  (năm  1962). Vào  những  năm  60  của  thế  kỷ  20,  khái  niệm  về 
Thanh  tra Quốc hội  được nghiên  cứu một  cách nghiêm  túc  ở  các 
nước  Đức, Anh, Canada, Hà  Lan,  Thụy  Sỹ,  Ireland, Áo,  Ấn  Độ, 
Srilanka và thậm chí cả ở Mỹ. Ngày nay, có hơn 80 nước trên tòan 
thế giới và hơn 25 nước châu Âu có thể chế Ombudsman. Ở châu Á, 
mô hình Ombudsman chưa được áp dụng phổ biến song cũng đã 
tồn  tại  ở một  số  nước  như Hồng  Kông,  Đài  Loan,  Pakistan,  và 
Papua Guines. Ở Trung Quốc, tuy chưa có Ombudsman song một 
số  loại hình  thiết  chế giám  sát mới  của  chế độ  tham  chính  đã  có 
điểm tương đồng với thiết chế Ombudsman.  

Mặc dù  tồn  tại ở 80 nước  trên  thế giới, song ở mỗi nước khác 
nhau, phụ  thuộc vào  cơ  sở Hiến pháp và  cách  thức  tổ chức  chính 
quyền của từng nước, mô hình Ombudsman được áp dụng một cách 
không giống nhau. Trên thế giới tồn tại bốn hình thức Ombudsman 
như sau:  (i) Ombudsman  là  thiết chế  trung gian giữa nhà nước và 
nhân  dân;  (ii)  Ombudsman  là  thiết  chế  thuộc  Quốc  hội;  
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(iii) Ombudsman  là  thiết chế  thuộc Chính phủ ‐ nhánh hành pháp; 
(iv) Thiết chế Ombudsman được thiết kế như những người đại diện 
cho một nhóm lợi ích đặc biệt hoặc ít ra là họ hoạt động như luật sư 
giúp thân chủ của mình khiếu nại về các vi phạm của cơ quan công 
quyền. Như vậy, chỉ có Ombudsman truyền thống theo mô hình Bắc 
Âu mới thực sự có nguồn gốc từ Quốc hội. Do đó, thẩm quyền của 
Thanh  tra Quốc hội ở những nước này bao  trùm  toàn bộ hệ  thống 
chính quyền ở cả trung ương và địa phương. Tại Thụy Điển và Phần 
Lan, thẩm quyền này còn được mở rộng sang cả tòa án, song ở Đan 
Mạch và Nay Uy cũng như các nước châu Âu khác, Thanh tra Quốc 
hội không chi phối hoạt động của tòa án. Ở những nước này, Thanh 
tra Quốc hội được coi như là một lựa chọn bổ sung cho hệ thống tư 
pháp. Người dân lựa chọn đến với Thanh tra Quốc hội vì tiết kiệm 
chi phí  và  thời  gian  hơn  so  với  việc  sử dụng  con  đường  Tòa  án. 
Chính vì  lẽ đó,  ở những nước này, Thanh  tra Quốc hội và những 
nhân viên của họ được đào tạo và bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ 
không kém gì các vị thẩm phán và luật sư. Ở các quốc gia châu Phi 
và nước Pháp thì Ombudsman có nguồn gốc từ Tổng thống và được 
bổ nhiệm  thông qua cuộc bầu cử nên có một cơ sở dân chủ ngang 
bằng với những người đồng nhiệm trong chế độ nghị viện. Ngoài ra, 
tùy thuộc vào từng lĩnh vực hoạt động cụ thể lại có các tên gọi khác 
nhau về Thanh  tra Quốc hội như: Thanh  tra bảo vệ quyền  lợi của 
người tiêu dùng, Thanh tra bảo vệ trẻ em, Thanh tra báo chí và phổ 
biến nhất là Thanh tra nhân quyền.  

Thanh tra nhân quyền là một thiết chế xuất hiện từ cuối những 
năm 1980 ở châu Mỹ La‐tinh và đến những năm 90 của thế kỷ 20, 
Thanh tra nhân quyền có mặt ở một số nước Đông Âu như Ba Lan, 
Yugoslavia, Slovenia và Bosnia – Hezegovina. Ngoài ra, việc thành 
lập những thiết chế giống như Ombudsman không chỉ được thành 
lập ở cấp quốc gia mà còn được thành lập ở cấp quốc tế như Cao ủy 
Liên hợp quốc về vấn đề nhân quyền  (UNHCHR), Cao ủy OSCE, 
Cao  ủy khu vực biển Bantic và Thanh  tra nghị viện  châu Âu do 
Liên minh Châu Âu  thành  lập để giám  sát các  thiết chế khác của 
liên minh này. 
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Sở dĩ, Thanh tra Quốc hội là một thiết chế mang tính phổ biến 
trên thế giới vì ý tưởng chung của thiết chế này được dựa trên khái 
niệm của Hiến pháp hiện đại, trong đó chủ quyền nhân dân, cách 
thức tổ chức quyền lực, tính pháp trị và các quyền con người cơ bản 
được xem xét trong mối tương quan của cơ chế kiểm soát quyền lực 
cùng với việc đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động 
của các cơ quan nhà nước. Hơn  thế, với vai  trò quan  trọng  trong 
việc quá trình xây dựng nền dân chủ, thiết chế Thanh tra Quốc hội 
được thành lập và ngày càng được xem như một công cụ thiết yếu 
để bảo vệ quyền con người và củng cố vị trí của các cá nhân trong 
mối liên hệ với cơ quan công quyền. 

Tóm  lại, Thanh  tra Quốc  hội  (Parliament Ombudsman)  là một 
thiết chế có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời gắn liền với sự 
phát  triển  của  chế  độ  đại  nghị.  Sự  ra  đời,  tồn  tại  và  phát  triển 
nhanh,  rộng của Thanh  tra Quốc hội  trên 80 nước đã  thể hiện xu 
hướng  tất yếu và nhu cầu xã hội rộng  lớn cùng với  tính phổ biến 
của loại hình thanh tra này. Mặc dù có nguồn gốc từ Quốc hội, song 
thiết  chế Ombudsman  thực  tế  lại  thể hiện  là một  thiết  chế  lưỡng 
tính. Nó là công cụ kết nối nhà nước với xã hội, giúp xã hội dân sự 
có khả năng  thể hiện  thái độ của mình với nhà nước và giúp nhà 
nước giải quyết những khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến 
hoạt động của Nhà nước. 

2. Nhận diện mô hình Thanh tra Quốc hội ở một số nước trên thế giới 

*Thanh tra Quốc hội Na Uy: 

Theo  tiếng Na Uy  cổ, “Ombudsman”  có nghĩa  là  “đại diện”, 
“người thi hành” hay “người được tin cậy. Thanh tra Quốc hội Na 
Uy  đã được Hiến pháp ghi nhận với nhiệm vụ  là  điều  tra  sự bất 
bình và khiếu nại của công chúng về sự bất công, tham nhũng, xét 
xử không công bằng của các cơ quan hành chính nhà nước và tòa 
án  ở  cả  trung  ương và  địa phương. Na Uy  là nước  đầu  tiên ban 
hành một đạo luật về Thanh tra Quốc hội. Do đó, ở Na Uy, Thanh 
tra Quốc hội có cơ sở pháp lý cụ thể và rõ ràng. Thanh tra Quốc hội 
Na Uy có quyền tiến hành hoạt động điều tra của mình theo hai căn 
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cứ chính: sự phản ánh, khiếu nại của người dân gửi  trực tiếp đến 
Thanh  tra Quốc  hội  hoặc  ý  kiến  riêng  của  Thanh  tra.  Thanh  tra 
Quốc hội Na Uy không có quyền khởi kiện hay truy tố. Vì vậy các 
cuộc điều tra của họ chỉ nhằm mục đích theo dõi, xem xét và đánh 
giá chính quyền mà không liên quan đến việc xác định trách nhiệm 
cá nhân mà mỗi quan chức phải gánh chịu. Tuy nhiên,  trong quá 
trình điều tra, các cơ quan nhà nước bắt buộc phải có nghĩa vụ cung 
cấp thông tin, trả lời các câu hỏi do Thanh tra Quốc hội nêu ra. Do 
đó, mặc dù các ý kiến kết luận sau quá trình điều tra của Thanh tra 
Quốc hội  chỉ dừng  lại  ở  các kiến nghị,  đề xuất và không  có  tính 
ràng buộc cụ  thể về mặt pháp  lý song  trên  thực  tế, vị  trí và  thẩm 
quyền của Thanh tra Quốc hội lại cao đến mức những giải pháp đề 
ra sẽ được  thực hiện. Đạo  luật về Thanh  tra Quốc hội Na Uy quy 
định: “Thanh tra Quốc hội có quyền thông báo cho người có thẩm 
quyền truy cứu trách nhiệm hoặc không bổ nhiệm với tính cách là 
những biện pháp mà họ cho là nên thực hiện đối với mỗi quan chức 
trong từng trường hợp cụ thể”. Điều này cho thấy mặc dù không có 
quyền xét xử song những kiến nghị của Thanh tra Quốc hội Na Uy 
có  tác  động  ít nhiều  tới hoạt  động  của nhánh  tư pháp  trong việc 
xem xét trách nhiệm pháp  lý của những đối tượng đã giám sát. Ở 
Na Uy, cơ chế kiểm soát thông qua Thanh tra Quốc hội được đánh 
giá là ít tốn kém, hiệu quả cao và tiết kiệm thời gian hơn so với cơ 
chế quản  lý  khác. Thông  qua Thanh  tra Quốc hội, người dân dễ 
dàng trình bày các khiếu nại hơn so với việc  tiếp cận với cơ quan 
nhà nước. Các kết luận điều tra của Thanh tra Quốc hội cũng là cơ 
sở  tin  cậy  để Quốc hội, Tòa án, Chính phủ xác  định  trách nhiệm 
chính trị, trách nhiệm pháp lý của các đối tượng bị giám sát. 

* Thanh tra Quốc hội Thụy Điển: 

Thanh  tra Quốc hội Thụy Điển  là một  thiết chế độc  lập với các 
loại hình thanh  tra của Thụy Điển như Thanh tra Chính phủ và các 
loại  hình  thanh  tra mang  tính  xã hội  khác như Thanh  tra  báo  chí, 
thanh tra hoạt động công đoàn với giới chủ v.v... Thanh tra Quốc hội 
Thụy Điển là một thiết chế mang tính đại diện, có thể đại diện cho một 
cơ quan hoặc một nhóm người trong xã hội. Ngay từ khi mới ra đời, 
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Thanh tra Quốc hội Thụy Điển đã có mục đích bảo đảm quyền giám 
sát của Quốc hội hoàn toàn độc lập với quyền giám sát của nhà vua.  

Thanh tra Quốc hội là thành viên được Quốc hội bổ nhiệm. Hoạt 
động của Thanh tra Quốc hội là một phần hoạt động giám sát chung 
của Quốc hội đối với Chính phủ trên cơ sở phân công như sau: Quốc 
hội giám sát hoạt động của Nội các và các thành viên của Nội các, cơ 
quan Thanh  tra Quốc hội giám sát việc  thực hiện pháp  luật của cơ 
quan hành chính, tòa án hành chính, các tòa án khác ở cả trung ương 
và địa phương. Cơ quan thanh tra Quốc hội hoạt động tương đối độc 
lập và  chỉ  tuân  theo pháp  luật. Quốc hội ban hành  luật  làm  cơ  sở 
pháp lý để điều chỉnh hoạt động của Thanh tra Quốc hội chứ không 
có quyền chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Thanh tra Quốc hội trong 
từng  trường hợp  cụ  thể. Tuy nhiên, Thanh  tra Quốc hội  có quyền 
giám sát hoạt động của các tòa án không có nghĩa là cơ quan thanh 
tra có quyền can thiệp trực tiếp vào hoạt động xét xử của Tòa án mà 
chỉ có quyền giám sát xem vụ việc đó có được tòa án tiến hành đúng 
trình  tự  tố  tụng  theo quy định của pháp  luật hay không. Ngoài  ra 
nếu phát hiện phán quyết của tòa án có sai  lầm thì thanh tra Quốc 
hội có quyền buộc tòa án phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm 
pháp luật đó thậm chí có thể truy tố. Thanh tra Quốc hội có quyền 
giám sát, kiểm tra các hoạt động của các tòa án, chính quyền trung 
ương và địa phương, các viên chức nhà nước và những người thực 
hiện quyền lực công cộng.  

Ở  Thụy  Điển,  bất  kỳ  công  dân  nào  khi  cho  rằng  bị  đối  xử 
không công bằng cũng có thể tìm đến Thanh tra Quốc hội ‐ những 
người sẽ điều tra trường hợp này và có thể mang vụ việc ra trước 
tòa án với  tư  cách  là nguyên  cáo  đặc biệt. Đồng  thời họ  cũng  có 
nhiệm vụ cộng tác với các cơ quan nhà nước để nắm bắt tình hình 
trong phạm vi  của họ,  thi hành  các  công  tác giải  thích và  đưa  ra 
những đề nghị thay đổi  luật  lệ. Bên cạnh những thanh tra viên về 
luật pháp còn có thanh tra viên của người tiêu dùng, thanh tra viên 
về trẻ em, thanh tra viên về quyền bình đẳng và các thanh tra viên 
về phân biệt đối xử chủng  tộc và phân biệt đối xử vì các khuynh 
hướng tình dục. 
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Chính  vì  vị  trí  và  chức  năng  quan  trọng  như  vậy  nên  tiêu 
chuẩn và  cách  thức  để  lựa  chọn  thanh  tra viên Quốc hội  ở Thụy 
Điển rất được coi trọng. Thanh tra viên phải là những người không 
thuộc đảng phái nào, không phải  là đại biểu Quốc hội và có kiến 
thức pháp  luật  sâu  rộng  cùng với kinh nghiệm  làm việc  lâu năm 
trong các cơ quan tư pháp và thường  là những người đã  làm việc 
lâu năm  trong ngành  tư pháp như  thẩm phán của Tòa án  tối cao, 
Tòa án hành chính  tối cao v.v... Ở Thụy Điển hiện nay có 4 thanh 
tra viên Quốc hội được Quốc hội bầu và hoạt động theo nhiệm kỳ 
của Quốc hội. Mỗi cơ quan Thanh tra Quốc hội có khoảng 50 nhân 
viên giúp việc, trong đó có từ 30 đến 35 người là các luật gia, hoặc 
các cán bộ tư pháp và 15 người làm công tác hành chính. Kinh phí 
hoạt động của cơ quan Thanh tra Quốc hội được  lấy từ ngân sách 
nhà nước do Quốc hội quyết định trực tiếp, không có sự can thiệp 
nào của Bộ Tài chính1. 

Trong  thực  tiễn  hoạt  động,  Thanh  tra Quốc  hội  chủ  yếu  giải 
quyết về khiếu nại của người dân. Trung bình một năm Thanh  tra 
Quốc hội Thụy Điển nhận khoảng 5.000 đơn khiếu nại liên quan đến 
phúc lợi xã hội, bảo hiểm, quản lý trại giam, nhà tù, hoạt động của 
các cơ quan cảnh sát, tòa án. Với số lượng đơn thư lớn như vậy, mỗi 
năm, thanh tra Quốc hội tiến hành điều tra khoảng 100 đến 200 vụ 
việc. Trong tổng số các đơn thư khiếu nại gửi đến có khoảng 40 đến 
45% đơn  thư bị Thanh  tra Quốc hội  từ chối ngay  từ đầu vì không 
thuộc thẩm quyền2. Sau mỗi vụ việc điều tra, kết quả điều tra được 
Thanh tra Quốc hội kết luận công khai cùng với hầu hết các tài liệu 
có liên quan với hình thức trang trọng như kết  luận của tòa án. Để 
đảm bảo  tính hiệu quả của hoạt động do Thanh  tra Quốc hội  thực 
hiện, Quốc hội hàng năm tiến hành xét báo cáo của Thanh tra Quốc 
hội trên cơ sở có báo cáo thẩm tra của Ủy ban Hiến pháp của Quốc 
hội và những báo cáo này được gửi tới tất cả các cơ quan nhà nước ở 

––––––––––––––––––– 
 
1 Kjell  Swanstrom, Về tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra quốc hội Thụy Điển, 
Kỷ yếu Hội thảo về hoạt động giám sát của Quốc hội, Hà Nội 1999, trang 99. 
2 Kjell  Swanstrom, tài liệu đã dẫn, trang 101. 
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trung ương và địa phương. Kết luận của Thanh tra Quốc hội có giá 
trị quan trọng đối với các đại biểu Quốc hội, thẩm phán và viên chức 
nhà nước bởi hầu hết nó mang tính chất phê phán. Nó không chỉ thu 
hút  sự quan  tâm mà  còn  là  cơ  sở  để Quốc hội  tiến hành  các biện 
pháp  giám  sát  khác nhằm  xác  định  trách nhiệm  chính  trị  của  đối 
tượng chịu sự giám sát của Quốc hội. Trên  thực  tế, mặc dù không 
phải tất cả các khiếu nại của công dân đều được Thanh tra Quốc hội 
tiến hành điều tra và mang lại một kết quả mỹ mãn song nhân dân 
Thụy Điển hầu như hài lòng với thực tiễn là Thanh tra Quốc hội luôn 
có cái nhìn phê phán khi tiến hành điều tra các vụ việc. Chính vì lẽ 
đó mà hiện nay ở Thụy Điển, cơ quan Thanh tra Quốc hội vẫn được 
coi là một phần thiết yếu trong sự bảo vệ của Hiến pháp đối với các 
quyền tự do cơ bản của mỗi công dân”. 

* Thanh tra Quốc hội phụ trách bảo vệ quyền công dân Ban Lan 

Ở Ba Lan, Thanh tra Quốc hội được thành lập vào năm 1987 với 
nhiệm vụ phụ trách bảo vệ quyền công dân bao gồm sự tự do, quyền 
con người và quyền công dân đã được quy định trong Hiến pháp Ba 
Lan hoặc  trong  các  đạo  luật khác. Ủy viên Thanh  tra Quốc hội Ba 
Lan được Hạ viện Ba Lan chỉ định dưới sự đồng thuận của Thượng 
viện trên cơ sở tiêu chuẩn cao về chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín 
của cá nhân đó. Văn phòng của Thanh  tra Quốc hội Ba Lan có 240 
nhân viên và 2 phó Ủy viên gồm 12 vụ phù hợp với cơ cấu tổ chức 
của chính quyền. Thanh tra Quốc hội Ba Lan là cơ quan độc lập với 
Chính phủ và chỉ chịu trách nhiệm trước Hạ viện trên cơ sở quy định 
của Hiến pháp và các văn bản pháp  luật khác  liên quan. Thanh tra 
Quốc hội Ba Lan có nhiệm kỳ 5 năm và chỉ có thể kéo dài hai nhiệm 
kỳ. Đặc biệt, ở Ba Lan, Thanh tra Quốc hội có thể bị sa thải nếu có 
những hành động vi phạm lời thề: tuân theo Hiến pháp, bảo vệ sự tự 
do, quyền con người, quyền công dân, các quy định của cộng đồng 
và sự công bằng xã hội, thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách 
công bằng, với sự tích cực và cẩn trọng cao nhất để bảo vệ uy tín của 
cơ quan, để giữ bí mật những vấn đề của cơ quan và của Nhà nước. 
Hàng năm, Thanh  tra Quốc hội Ba Lan nhận  được khoảng  55.000 
đơn khiếu nại, trong đó có 55% khiếu nại được Thanh tra Quốc hội 
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trả  lời  theo hướng giải  thích và hướng dẫn họ đến các cơ quan có 
thẩm quyền giải  thích và  42%  các khiếu nại khác  được Thanh  tra 
Quốc hội tiến hành điều tra trực tiếp hoặc đề nghị Hạ viện yêu cầu 
Cơ quan kiểm sát  tối cao1 điều  tra một khiếu nại cụ  thể. Bên cạnh 
việc điều tra các khiếu nại liên quan đến quyền con người, Thanh tra 
Quốc hội Ba Lan còn tiến hành điều tra tình hình quản lý của Chính 
phủ, họat động của quân đội, cảnh sát và ngành phòng cháy chữa 
cháy,  bệnh  viện,  các  trung  tâm  chăm  sóc  sức  khỏe,  nhà  tù  v.v... 
Thanh tra Quốc hội Ba Lan còn có quyền quan trọng trong việc bảo 
vệ Hiến pháp, đó là quyền xem lại các đạo luật tại Tòa án Lập hiến 
nếu thấy các đạo luật đó không phù hợp với Hiến pháp và các điều 
ước quốc  tế mà Quốc hội phê chuẩn. Thực  tế những năm vừa qua 
cho thấy, Thanh tra Quốc hội Ba Lan đã phát hiện và đề xuất nhằm 
sửa chữa các đạo luật liên quan đến quyền công dân không phù hợp 
với Hiến pháp2. Báo  cáo  của Thanh  tra Quốc hội phải  được  trình 
trước  Hạ  viện  và  Thượng  viện  và  đưa  ra  công  khai  trước  công 
chúng. Các báo cáo này được Quốc hội thảo luận nhiều nhất là 6 giờ. 
Báo cáo của Thanh tra Quốc hội Ba Lan cũng là cơ sở quan trọng để 
cơ quan báo chí trích dẫn những chỉ trích, phê phán đối với những 
đối tượng chịu sự giám sát, nhằm mục đích hướng họ vào việc tuân 
thủ Hiến pháp và các văn bản pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích 
hợp pháp cho nhân dân. 

* Thanh tra Quốc hội Phần Lan: 

Ở Phần Lan, Thanh tra Quốc hội  là một cơ quan độc  lập do 
Quốc hội bầu ra từ những ứng cử viên do Ủy ban Hiến pháp đề 
cử và thẩm  tra  lý  lịch gồm có một Thanh tra Quốc hội và 2 Phó 
Thanh tra Quốc hội. Thanh tra Quốc hội Phần Lan đảm bảo cho 
các cơ quan nhà nước,  tổ chức xã hội và các cơ quan khác phải 
tuân  theo  pháp  luật,  có  nghĩa  vụ  tôn  trọng Hiến  pháp  và  các 

––––––––––––––––––– 
 
1 Ở Ba Lan, cơ quan kiểm sát tối cao phụ trách việc kiểm toán các vấn đề tài 
chính và các báo cáo tài chính của tất cả các cơ quan của Chính phủ. 
2 Năm 2001‐ 2002 có 21 lần đặt vấn đề tới Tòa án Lập hiến; năm 2002 đưa 117 
vấn đề tới Hạ viện và các cơ quan tổ chức khác nhau. 
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quyền  con  người.  Đối  tượng  chịu  sự  giám  sát  của  Thanh  tra 
Quốc hội Phần Lan  là Chính phủ,  các Bộ  trưởng và Thủ  tướng 
Chính phủ, các tòa án bao gồm cả tòa tối cao, các cơ quan tổ chức 
nhà  nước,  cơ  quan  chính  quyền  địa  phương,  ủy  viên  các  hội 
đồng tự quản, các nhân viên làm trong các cơ quan nhà nước bao 
gồm cả sỹ quan quân đội và sỹ quan cảnh sát. Cụ thể hơn pháp 
luật các nước khác, pháp  luật Phần Lan có quy định không cho 
phép Thanh tra Quốc hội có quyền giám sát đối với Quốc hội và 
đại biểu Quốc hội, Thanh tra công lý (Chancellor of Justice), các cơ 
quan  và  tổ  chức  nước  ngoài,  các  ngân  hàng,  hợp  tác  xã,  các 
chuyên  gia  và  hiệp  hội  phi  lợi  nhuận  cùng  các  cá  nhân  khác. 
Thanh  tra Quốc hội Phần Lan  tiến hành  điều  tra  các  khiếu nại 
của nhân dân được gửi đến trực tiếp. Tuy nhiên, không phải bất 
cứ  khiếu  nại  nào  cũng  được  Thanh  tra Quốc  hội  điều  tra.  Có 
nhiều trường hợp, Thanh tra Quốc hội chỉ nhận đơn, đọc và cung 
cấp địa chỉ phù hợp để người khiếu nại trực tiếp đến các cơ quan 
nhà  nước  đó  yêu  cầu  giải  quyết.  Thanh  tra Quốc  hội  chỉ  tiến 
hành điều  tra với những khiếu nại nêu ra được những  lý do để 
nghi ngờ có sự vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi pháp 
luật. Đối với những khiếu nại mà vụ việc xảy  ra quá năm năm 
mà không  có  lý do  đặc biệt quan  trọng  thì Thanh  tra Quốc hội 
được phép không tiến hành bất cứ hoạt động điều tra nào. Ngoài 
ra,  Thanh  tra Quốc  hội  có  quyền  chủ  động  tiến  hành  các  hoạt 
động điều tra theo sáng kiến riêng của mình. Thanh tra Quốc hội 
không  có  quyền  đưa  ra  tòa  án  vụ  án  hình  sự,  không  có  thẩm 
quyền khởi kiện hay truy tố, do đó không liên quan đến việc xác 
định  trách  nhiệm  cá  nhân mà mỗi  quan  chức  phải  gánh  chịu. 
Thanh  tra Quốc  hội  Phần  Lan  gồm  có một  Thanh  tra,  hai  Phó 
Thanh tra, tất cả có quyền chỉ định đội ngũ thư ký cho mình bao 
gồm những người có kiến thức về pháp luật, trong đó có 4 cố vấn 
pháp luật, 18 nhân viên pháp lý, 2 điều tra viên, nhân viên thông 
tin  và  nhân  viên  văn  phòng.  Tổng  cộng  hiện  nay  Văn  phòng 
Thanh tra Quốc hội Phần Lan có 37 người làm việc chính thức và 
rất nhiều  chuyên gia pháp  luật cộng  tác với Văn phòng. Thanh 
tra Quốc hội Phần Lan có nhiệm kỳ 4 năm. Trên  thực  tế, Thanh 
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tra Quốc hội Phần Lan là một thiết chế thực hiện hoạt động giám 
sát một cách độc lập với giám sát của Chính phủ, được nhân dân 
tin tưởng. 

3. Thanh tra Quốc hội có phải là thiết chế cần thiết và phù hợp với 
Việt Nam? 

Ở Việt Nam, cơ chế kiểm tra giám sát quyền lực nhà nước được 
giao cho nhiều cơ quan. Hầu như cơ quan nào cũng có chức năng 
kiểm tra, giám sát đối với hệ thống của mình. Duy chỉ có Quốc hội 
là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất 
của nhân dân mới có quyền giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của 
nhà nước. Để  thực hiện chức năng này, Hiến pháp, Luật Tổ chức 
Quốc hội, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội đã quy định cho 
Quốc hội về đối  tượng giám  sát, hình  thức và phương  thức giám 
sát. Theo đó, ngoài thời gian Quốc hội họp, hoạt động giám sát của 
Quốc hội được các cơ quan của Quốc hội như Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội (UBTVQH), Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, 
đại biểu Quốc hội và Đoàn  đại biểu Quốc hội  thực hiện  các hoạt 
động giám sát  theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong các nội 
dung giám sát của Quốc hội, giám sát việc giải quyết khiếu nại tố 
cáo  là một nội dung quan trọng. Việc giải quyết các khiếu nại của 
người  dân  do  các  Ủy  ban  của Quốc  hội  giải  quyết,  bao  gồm  cả 
UBTVQH. UBTVQH đã thành lập Ban Dân nguyện. Hàng năm các 
cá nhân đại biểu Quốc hội nhận được khoảng 28.000 khiếu nại  từ 
phía người dân, trong đó có khoảng 10.000 khiếu nại liên quan đến 
những vấn đề thuộc về trách nhiệm của các Ủy ban khác nhau của 
Quốc hội. Ngoài ra, còn có rất nhiều đơn thư khiếu nại gửi đến Chủ 
tịch Quốc hội, UBTVQH,  các Ủy ban  của Quốc hội hoặc gửi  trực 
tiếp đến Quốc hội. Với những đơn  thư không  rõ địa chỉ gửi, Ban 
Dân nguyện  của UBTVQH  trực  tiếp giải quyết. Trên  thực  tế, Ban 
Dân nguyện nhận được 18.000 khiếu nại mỗi năm.  

Với số lượng đơn thư khiếu nại lớn như nêu trên, các đại biểu 
Quốc hội nhận được sự hỗ trợ giải quyết của Văn phòng đoàn đại 
biểu Quốc hội, Ban Dân nguyện của UBTVQH. Trên  thực  tế, việc 
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giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo của Quốc hội mới chỉ dừng lại 
ở việc chuyển đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và 
nhận báo cáo về việc giải quyết của các cơ quan đó  trong vòng 7 
ngày kể từ khi họ ra quyết định. Song hầu như chỉ có 20% đến 30% 
các  cơ  quan  thông  báo  lại  với  Ban Dân  nguyện  về  những  quyết 
định mà họ đã đưa ra và Ban Dân nguyện cũng không  thông báo 
với những người khiếu nại về việc các khiếu nại của họ được xử lý 
như  thế nào1. Trước  thực  tiễn như vậy và qua nghiên cứu về mô 
hình Thanh tra Quốc hội ở một số nước trên thế giới như  trên, có 
thể thấy nếu áp dụng mô hình này vào Việt Nam sẽ có những ưu 
điểm như sau: 

Thứ nhất, Thanh tra Quốc hội là cơ quan độc lập, được Quốc hội 
bầu ra và chỉ chịu trách nhiệm trước Quốc hội, do đó sản phẩm do 
Thanh tra Quốc hội làm ra là các báo cáo điều tra về các đối tượng 
chịu sự giám sát sẽ đảm bảo được tính khách quan và minh bạch. 

Thứ hai, Thanh  tra Quốc hội được Quốc hội bầu  ra  từ những 
người  có  tiêu  chuẩn  cao  về  đạo  đức,  có  kinh  nghiệm  hoạt  động 
trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, có uy tín và tâm huyết với nghề 
nghiệp nên sẽ nâng cao được chất lượng hoạt động giải quyết khiếu 
nại, tố cáo. 

Thứ ba, thiết chế Thanh tra Quốc hội nếu được thành lập ở Việt 
Nam  với  chức năng  vừa  tiếp nhận  đơn  thư  khiếu  kiện,  vừa  giải 
quyết khiếu kiện, vừa tiến hành các hoạt động điều tra sẽ là một cơ 
quan giúp Quốc hội thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố 
cáo của công dân – đây được xem  là một nhiệm vụ vô cùng quan 
trọng  của  cơ quan  đại biểu  cao nhất  của nhân dân. Bên  cạnh  đó, 
Thanh  tra Quốc hội  có bộ máy  riêng,  có nguồn  lực  con người  là 
những  cố  vấn  pháp  luật,  nhân  viên  pháp  lý  các  chuyên  ngành, 
chuyên gia pháp luật cao cấp hoạt động chuyên nghiệp và cơ sở vật 
chất được bảo đảm từ ngân sách độc lập là cơ sở để Thanh tra Quốc 
hội hoạt động có hiệu quả ở Việt Nam. 
––––––––––––––––––– 
 
1 Nguyễn Sỹ Dũng, Quyền giám sát của Quốc hội nội dung và thực tiễn dưới góc 
nhìn tham chiếu, NXB Tư pháp, H.2004. 
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Thứ  tư, với  chức năng  điều  tra  thông qua nguồn  tin và khiếu 
kiện từ phía nhân dân, Thanh tra Quốc hội sẽ là một thiết chế giám 
sát hữu hiệu trong việc chống tham nhũng, lãng phí và các hình thức 
vi phạm pháp  luật khác của các quan chức Chính phủ, quan chức 
của chính quyền địa phương. Đồng  thời, Thanh tra Quốc hội đóng 
vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và tự do cơ bản cho nhân 
dân cũng như quyền được hưởng thụ các phúc lợi xã hội. 

Thứ năm, nhiệm kỳ của Thanh tra Quốc hội bằng với nhiệm kỳ 
của Quốc hội và có thể bị Quốc hội miễn nhiệm nếu bị chứng minh 
có vi phạm quy chế đạo  đức và các quy  định về Thanh  tra Quốc 
hội. Thanh tra Quốc hội phải báo cáo Quốc hội hàng năm, các báo 
cáo phải được thẩm định trước khi trình Quốc hội xem xét và thảo 
luận. Quy định này được xem là phù hợp với Việt Nam hiện nay và 
đảm bảo cho thiết chế này hoạt động một cách có hiệu quả và dân 
chủ dưới sự giám sát của Quốc hội. 

Tóm  lại, Thanh  tra Quốc hội  là một  thiết  chế giám  sát  được 
thừa  nhận  ở  nhiều  nước  trên  thế  giới. Với  vai  trò  giám  sát,  giải 
quyết các khiếu nại,  tố cáo của nhân dân, Thanh  tra Quốc hội  thể 
hiện mối quan hệ giữa Quốc hội và nhân dân, giúp Quốc hội giải 
quyết phần lớn những nhiệm vụ liên quan đến hoạt động giám sát 
của Quốc hội mà chính Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại 
biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đang còn rất lúng túng. Để 
khắc phục  tính hình  thức  của hoạt  động giám  sát việc giải quyết 
khiếu nại tố cáo của Quốc hội và khôi phục niềm tin của nhân dân 
vào Quốc hội, việc ra đời Thanh tra Quốc hội ở Việt Nam thực sự 
không chỉ là nhu cầu tự thân của Quốc hội mà còn là nhu cầu của 
cả xã hội. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng, mặc dù là Thanh tra 
Quốc hội  đóng vai  trò quan  trọng  trong hoạt  động  giám  sát  của 
Quốc hội,  song  để có hiệu quả một  cách  thực  sự  thì việc  tổ chức 
Thanh  tra Quốc hội như một  thiết  chế độc  lập, do Quốc hội bầu, 
chịu  trách  nhiệm  trước Quốc  hội,  hoạt  động  độc  lập  theo  chức 
năng, nhiệm vụ là một việc rất đáng phải bàn ở Việt Nam hiện nay. 
Về vấn đề này, Chánh Thanh tra Claes Eklundh từng nói về Thanh 
tra Quốc hội Thụy Điển như sau: “Sẽ rất an toàn nếu nói rằng thật 
khó mà  tưởng  tượng  được một  đất  nước  Thụy  Điển  không  có 



Thanh tra Quốc hội của một số nước trên thế giới… 

            79

Thanh tra Quốc hội. Lý do quan trọng cho sự thành công của Văn 
phòng Thanh tra Quốc hội chính  là chức trách mang  tính ổn định 
trong xã hội Thụy Điển, ở đó, Văn phòng Thanh tra Quốc hội đem 
đến cho mỗi công dân một cách thức đơn giản và kinh tế để giám 
sát một cách không thiên vị hoạt động của cơ quan chức năng, đảm 
bảo tính hợp pháp và công bằng”1. 
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1 Claes Eklundh, Wieslander 1994/1999 trang 83. 

Các thiết chế hiến định độc lập kinh nghiệm quốc tế… 

 80

NHU CẦU THÀNH LẬP OMBUDSMAN Ở VIỆT NAM                 
NHÌN TỪ THỰC TRẠNG CƠ CHẾ XỬ LÝ KHIẾU NẠI 

HÀNH CHÍNH                                                    

TS. Vũ Công Giao* 

NCS. Vũ Thu Quyên* 

1. Khái quát  

 Theo Luật Khiếu nại năm 2011  (Điều 2, khoản 1), khiếu nại  là 
việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục 
do Luật này quy định, đề nghị cơ quan,  tổ chức, cá nhân có  thẩm 
quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của 
cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền  trong cơ 
quan hành chính nhà nước hoặc quyết  định kỷ  luật  cán bộ,  công 
chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp 
luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

Bởi  liên  quan  đến  hoạt  động  công  vụ  hàng  ngày  của  các  cơ 
quan hành chính, nên việc giải quyết khiếu nại kịp thời và hiệu quả 
những  khiếu  nại  đối  với  quyết  định  hành  chính1,  hành  vi  hành 
chính2  của  cơ quan và người  có  thẩm quyền  trong  cơ quan hành 

––––––––––––––––––– 
 
* Viện Chính sách công và Pháp luật. 
* Học viện Báo chí ‐ Tuyên truyền. 
1 Theo khoản 8 Điều 2 Luật Khiếu nại, quyết định hành chính là văn bản do cơ 
quan hành  chính nhà nước hoặc người  có  thẩm quyền  trong  cơ quan hành 
chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động 
quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số 
đối tượng cụ thể.  
2 Theo khoản 9 Điều 2 Luật Khiếu nại, hành vi hành chính  là hành vi của cơ 
quan hành  chính nhà nước,  của người  có  thẩm quyền  trong  cơ quan hành 
chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy 
định của pháp luật. 
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chính nhà nước (trong bài này viết tắt là khiếu nại hành chính) có ý 
nghĩa rất quan trọng đến sự vận hành của bộ máy nhà nước cũng 
như đến sự ổn định của xã hội. Chính vì vậy, từ trước đến nay nhà 
nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh vấn đề 
này. Gần  đây  nhất,  vào  năm  2011, Quốc  hội  đã  thông  qua  Luật 
Khiếu nại (tách ra từ Luật Khiếu nại, Tố cáo năm 1998) nhằm củng 
cố khuôn khổ pháp lý để giải quyết hiệu quả hơn vấn đề khiếu nại 
hành chính mà nổi  lên  rất nóng bỏng  trong những năm gần  đây. 
Mặc dù vậy, cơ chế giải quyết khiếu nại hiện nay ở nước ta vẫn còn 
nhiều bất cập, đòi hỏi phải có thêm những giải pháp thể chế khác.  

2. Thực  trạng và một số bất cập của cơ chế giải quyết khiếu nại 
hành chính ở nước ta hiện nay 

2.1. Cơ cấu tổ chức 

Theo các Điều 17‐23 Luật Khiếu nại năm 2011, cơ quan hành 
chính các cấp, mà trực tiếp là người đứng đầu các cơ quan này, có 
trách nhiệm chính trong việc tiếp nhận khiếu nại hành chính, và là 
những chủ thể duy nhất có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính, 
bao gồm khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi 
hành chính của mình, của người có  trách nhiệm do mình quản  lý 
trực tiếp và khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành 
vi hành chính của người đứng đầu cơ quan hành chính cấp dưới đã 
giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã 
hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.1  

––––––––––––––––––– 
 
1 Riêng Thủ tướng Chính phủ, mặc dù là người đứng đầu cơ quan hành chính 
cao nhất  là Chính phủ, nhưng không  trực  tiếp giải quyết khiếu nại  đối với 
quyết  định  hành  chính,  hành  vi  hành  chính  của mình. Theo  Điều  26 Luật 
Khiếu  nại,  thẩm  quyền  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  trong  vấn  đề  này  là:  
(i). Lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp; (ii) Xử lý các kiến nghị của Tổng thanh 
tra Chính phủ quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật này; (iii) Chỉ đạo, xử lý 
tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh. 
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Ngoài nhóm chủ thể trên, theo Chương 5 Luật Khiếu nại và Nghị 
định 75/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật này,1 những dạng chủ thể sau đây cũng tham gia 
vào việc xử lý khiếu nại hành chính với những vai trò như sau: 

 Hệ thống cơ quan thanh tra2 có nhiệm vụ giúp cơ quan nhà 
nước cùng cấp về mặt chuyên môn  trong việc quản  lý nhà 
nước về giải quyết khiếu nại hành chính; cụ thể là theo dõi, 
kiểm  tra,  đôn  đốc,  xác minh,  kết  luận,  kiến nghị  việc  tiếp 
nhận, giải quyết và thi hành quyết định giải quyết khiếu nại 
hành chính thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan quản 
lý nhà nước cùng cấp. 

 Các cơ quan Đảng, các cơ quan dân cử (Quốc Hội và HĐND 
các cấp) và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) cùng các 
tổ  chức  thành viên  của Mặt  trận  ở  các  cấp  có  thẩm quyền 
giám sát việc  thi hành pháp  luật về khiếu nại;  tổ chức việc 
tiếp công dân đến khiếu nại;  tiếp nhận khiếu nại và hướng 
dẫn người khiếu nại  đến  cơ quan,  tổ  chức  có  thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại. Đối với các cơ quan Đảng còn có thêm 
thẩm quyền chỉ đạo công tác thi hành pháp luật về khiếu nại 
(tuy thẩm quyền này không được ghi trong luật). 

Như vậy, có  thể  thấy pháp  luật Việt Nam quy định rất nhiều 
chủ  thể  tham gia việc xử  lý khiếu nại hành chính. Điều này giúp 
huy động sức mạnh tập thể vào việc xử lý một vấn đề xã hội phức 
tạp và rất “nóng” hiện nay ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong khi không 
có chủ  thể nào có  tính độc  lập  thích đáng và sự phân công, phân 
nhiệm giữa các chủ thể chưa thực sự rõ ràng thì điều này cũng bị 

––––––––––––––––––– 
 
1 Nguồn:  http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban 
(truy cập ngày 1/12/2012). 
2 Bao gồm cơ quan thanh tra nhà nước thành lập ở ba cấp từ trung ương đến 
huyện và các ban thanh tra nhân dân được thành lập ở cấp xã và trong các cơ 
quan  nhà  nước,  đơn  vị  sự  nghiệp  công  lập, doanh  nghiệp  nhà  nước. Xem 
Luật  Thanh  tra  năm  2010  tại  http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/ 
portal/chinhphu/hethongvanban (truy cập ngày 1/12/2012). 
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coi là một sự bất hợp lý về thể chế.1 Thêm vào đó, việc xác lập quy 
trình xử lý khiếu nại hành chính dựa theo nguyên tắc “song trùng 
trực thuộc” (quản lý hành chính đồng thời theo ngành và theo lãnh 
thổ; có nghĩa  là một khiếu nại hành chính đầu tiên phải được giải 
quyết  tại  cấp  hành  chính  (địa  phương,  ngành)  nơi  đã  ban  hành 
quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính bị khiếu nại)2 
cũng bị coi một bất hợp lý khác.3  

2.2. Nguồn lực bảo đảm  

Hoạt động tiếp nhận, giải quyết và giám sát việc tiếp nhận, giải 
quyết khiếu nại hành chính được coi là trách nhiệm pháp lý của các 
cơ quan,  tổ  chức  đã nêu  ở phần  trên; vì vậy, nguồn nhân  lực và 
kinh phí cho các hoạt động này được  lên kế hoạch và đưa vào cơ 
cấu  tổ  chức và dự  toán ngân  sách hàng năm  của  các  cơ quan,  tổ 
chức này theo những định mức áp dụng chung cho mọi hoạt động 
của cơ quan nhà nước. Ngoài ra, pháp luật còn quy định cụ thể về 
một số vấn đề quan trọng, ví dụ như việc bảo đảm nguồn nhân lực 
và cơ sở vật chất cho việc tiếp công dân đến khiếu nại (Chương 5 
Luật Khiếu nại và Nghị định 75/2012/NĐ-CP) và chế độ bồi dưỡng 
cho cán bộ, công chức  làm công  tác  tiếp công dân, xử  lý đơn  thư 
khiếu  nại  hành  chính  (với  các  mức  chi  50‐80‐100.000 
đồng/ngày/người tuỳ từng đối tượng).4 

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem. Cơ  chế  giải  quyết  khiếu nại: Thực  trạng  và  giải pháp, Viện Nghiên  cứu 
Chính sách, Pháp  luật và Phát triển, chủ biên Hoàng Ngọc Giao, NXB Công 
an Nhân dân, H., 2008, tr.26.  
2 Xem Nguyễn Văn Liêm: Một số vấn đề thực tiễn trong công tác giải quyết khiếu 
kiện hành chính ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo: Hiệp định Thương mại song phương 
Việt Nam – Hoa Kỳ và cơ chế giải quyết khiếu kiện hành chính ở Việt Nam, NXB Tư 
pháp, Hà Nội, 2004, tr.30 
3 Xem. Cơ chế giải quyết khiếu nại: Thực trạng và giải pháp, tài liệu đã dẫn, tr.26.  
4 Xem Điều 4 Thông tư  liên  tịch 46/2012/TTLT‐BTC‐TTCP ngày 16/3/2012 về 
chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý 
đơn  thư  khiếu  nại,  tố  cáo,  kiến  nghị,  phản  ánh.  Xem  bản  tiếng  Việt  tại 
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban 
(truy cập ngày 1/12/2012). 
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Hiện  chưa  có  báo  cáo  khảo  sát hoặc  thống  kê nào  cho phép 
đánh  giá  toàn  diện  và  chính  xác  về mức  độ  thích  hợp,  song  từ 
những quy định trên, có thể thấy nguồn nhân lực và kinh phí cho 
các hoạt động xử  lý khiếu nại hành chính ở Việt Nam được pháp 
luật bảo đảm  ổn định. Tuy nhiên, một bất cập hiện  thấy  rõ  trong 
vấn đề này là chất lượng của nguồn nhân lực. Một số báo cáo gần 
đây cho thấy đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, 
xử  lý đơn  thư khiếu nại hành chính của các cơ quan,  tổ chức  liên 
quan nhìn chung còn yếu cả về chuyên môn, nghiệp vụ và ý thức 
trách nhiệm. Cụ thể, Báo cáo kết quả giám sát của Quốc hội về việc 
thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong 3 năm (2005‐2008) nêu 
rõ: Việc chấp hành kỷ luật hành chính trong giải quyết khiếu nại, tố 
cáo chưa được coi trọng, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đảm bảo 
công khai, dân chủ; tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo còn bất cập, chưa theo kịp yêu cầu.1 Đối với  nhóm 
các cơ quan Đảng, cơ quan dân cử, hệ thống MTTQVN, sự hạn chế 
về kiến  thức  chuyên môn  là  trở ngại phổ biến, khiến  cho họ khó 
hoặc không  thể  thực hiện được hiệu quả việc giám  sát giải quyết 
khiếu nại hành chính mà  thường  rất phức  tạp. Về khía cạnh này, 
nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội 
Lê Quang Bình đã nhận xét: “Đại biểu Quốc hội chỉ làm công việc 
của bưu điện là chuyển đơn. Nhưng nếu không chuyển đơn thì đại 
biểu cũng không có cách gì thẩm định được. Vì muốn nghiên cứu 
một vụ việc cần nhiều thời gian và cơ quan chuyên môn để dựng 
lại,  đánh giá,  thẩm  định xem  đúng  sai  thế nào,  chứ bản  thân  đại 
biểu Quốc hội sao làm nổi”.2 

 2.3. Tính độc lập  

Các chủ thể chính tham gia xử lý khiếu nại hành chính ở Việt 
Nam  (Chính phủ, UBND, Quốc hội, HĐND, MTTQVN…)  đều  là 

––––––––––––––––––– 
 
1 Dẫn theo Cơ chế giải quyết khiếu nại: Thực trạng và giải pháp, tài liệu đã dẫn, tr.37 
2 Lê Kiên, Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Ta tự xử ta, luật gia ngoài cuộc, báo Pháp 
luật Thành phố Hồ Chí Minh, 22‐8‐2008, tại http://www.phapluattp.vn/news/chinh‐
tri/ (truy cập ngày 1/12/2012). 
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các cơ quan hiến định,  trong đó một số cơ quan được Hiến pháp 
quy định rõ nhiệm vụ (trong số các nhiệm vụ khác) tiếp nhận, giải 
quyết hoặc giám sát việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
nhân dân. Ví dụ, theo các Điều 98 và 121 Hiến pháp 1992 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2001,  trong báo cáo này viết  tắt  là Hiến pháp 1992), 
đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp có nhiệm vụ xem xét, 
đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và 
hướng dẫn, giúp đỡ công dân  thực hiện các quyền  đó;  theo Điều 
112 khoản 7, Chính phủ có  trách nhiệm  tổ chức và  lãnh đạo công 
tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân… 

Tuy nhiên, như đã đề cập, theo Luật Khiếu nại, thẩm quyền giải 
quyết khiếu nại hành chính lần đầu thuộc về chủ thể bị khiếu nại, lần 
hai thuộc về cấp trên của chủ thể bị khiếu nại. Điều đó có nghĩa  là 
các cơ quan có  thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt 
Nam không có vị thế pháp lý độc lập với các chủ thể bị khiếu nại.  

Đối với nhóm chủ thể giám sát, tuy không cùng hệ thống với 
các chủ thể bị khiếu nại hành chính, nhưng do đều  là các cơ quan 
nhà nước hoặc thành tố của hệ thống chính trị nên tính độc lập của 
các chủ thể này cũng mang tính tương đối. Trong thực tế, việc tham 
gia  vào  quy  trình  xử  lý  khiếu  nại  hành  chính  chỉ  là một  trong 
những chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này, do đó pháp luật 
không  đặt  ra quy  chế  riêng về  tổ  chức, nhân  sự và  tài  chính  cho 
hoạt  động  đó,  ngoại  trừ Ban Dân  nguyện  của UBTVQH  là  được 
thành  lập  theo một Nghị quyết của UBTVQH và có quy chế hoạt 
động  riêng,  song  ngoài  việc  giám  sát  giải  quyết  khiếu  nại  hành 
chính, Ban này còn phụ trách cả việc tiếp nhận các đơn tố cáo và ý 
kiến, kiến nghị của cử tri.1  

––––––––––––––––––– 
 
1Ban  Dân  nguyện  là  cơ  quan  chuyên môn  trực  thuộc  UBTVQH,  có  trách 
nhiệm  giúp UBTVQH  về  công  tác  dân  nguyện,  trong  đó  bao  gồm  nhưng 
không  chỉ  có  việc  tiếp  công dân,  tiếp  nhận,  theo dõi  và  đôn  đốc  việc  giải 
quyết kiến nghị, khiếu nại,  tố cáo của công dân gửi  tới Quốc hội và các cơ 
quan của Quốc hội trong các kỳ họp Quốc hội; giúp UBTVQH giám sát việc 
thi hành pháp  luật về  khiếu nại,  tố  cáo. Xem Nghị  quyết  số  370/2003/NQ‐

Các thiết chế hiến định độc lập kinh nghiệm quốc tế… 

 86

Đối với hệ thống cơ quan thanh tra, mặc dù là đầu mối quản lý 
nhà nước  trong  lĩnh vực này,  song  cũng như đã  đề  cập,  theo Luật 
Khiếu nại, nhiệm vụ của các cơ quan này  là giúp  thủ  trưởng cơ quan 
quản lý nhà nước cùng cấp trong việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền 
của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, vì vậy, về bản chất, 
các cơ quan thanh tra cũng không độc lập với các cơ quan bị khiếu nại. 

Nói tóm lại, theo pháp luật, không một chủ thể nào tham gia vào 
việc xử  lý khiếu nại hành  chính  ở Việt Nam  có  tính  độc  lập  (về  tổ 
chức, nhân sự, kinh phí và hoạt động) như cơ quan Ombudsman ở 
nhiều quốc gia khác. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến 
hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam không cao. 

Trong  thực  tế,  đối với  các  chủ  thể  có  thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại hành chính,  theo một  lãnh đạo của ngành  tư pháp, việc 
giao  cho  người  đứng  đầu  cơ  quan  hành  chính  thẩm  quyền  giải 
quyết khiếu nại chống lại chính mình hoặc chống lại cấp dưới của 
mình  đã  đặt họ vào hoàn  cảnh khó xử, bởi  ʺchẳng ai muốn  thừa 
nhận là mình sai. Nếu không bị sức ép lớn thì họ cũng chẳng sửaʺ.1 
Còn theo một số cán bộ cấp cao của ngành thanh tra, đây thực chất 
là việc “... cơ quan hành chính tự xử mình hoặc là xử nhau, không 
khách quan”,2 là một quy trình “... mang tính khép kín, với lối giải 
quyết “vừa đá bóng, vừa thổi còi” dễ dẫn đến  tình  trạng thiên vị, 
bao che, dung túng cho nhau”.3  

                                                                                                     
 
 
UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 của UBTVQH khoá XI về việc thành lập 
Ban Dân  nguyện,  bản  tiếng  Việt,  tại  http://www.na.gov.vn/htx/Vietnamese/C1333/ 
default.asp?Newid=5527#J2NzXavuLtA5 (truy cập ngày 1/12/2012). 
1 Theo Anh Thư (dẫn  lời nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc), 
VnExpress, 28‐8‐2005. 
2 Lê Kiên, Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Ta tự xử ta, luật gia ngoài cuộc (dẫn lời Phó 
Vụ  trưởng Vụ Pháp chế Thanh  tra Chính phủ Nguyễn Văn Kim, báo Pháp 
luật Thành phố Hồ Chí Minh, 22‐8‐2008,  tại  http://www.phapluattp.vn/news/chinh-
tri/, truy cập ngày 1/12/2012. 
3 Lê Kiên, Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Ta tự xử ta, luật gia ngoài cuộc (dẫn lời Phó  
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, 
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Đối với hệ  thống cơ quan  thanh  tra, do vị  thế  là cơ quan  tham 
mưu, giúp việc cho  thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp, trong 
thực  tế các cơ quan này không  thể độc  lập với người  đứng  đầu cơ 
quan hành chính. Trong khi đó, như đã đề cập, người đứng đầu cơ 
quan hành chính luôn có xu hướng che dấu những sai phạm trong các 
quyết định và hành vi hành chính bị khiếu nại của bản thân và cán bộ 
dưới quyền. Hậu quả là hoạt động của các cơ quan thanh tra trong xử 
lý khiếu nại hành chính cũng không thể thực sự khách quan. 

Thực  tế  cho  thấy,  ở Việt Nam,  chỉ  có những  chủ  thể  có  chức 
năng  giám  sát  có  khả  năng  thể  hiện  tính  khách  quan  và  độc  lập 
tương đối với chủ thể bị khiếu nại hành chính. Một minh chứng rõ 
nét cho nhận định này là những báo cáo giám sát của các uỷ ban của 
Quốc hội và sự chất vấn của các đại biểu Quốc hội về công tác tiếp 
nhận, giải quyết khiếu nại hành chính được thực hiện trong những 
năm gần đây,  trong đó đã  thẳng  thắn vạch  ra và phê phán những 
thiếu sót, yếu kém trong công tác này của các cơ quan hành chính. 

Ở tầm vĩ mô, tất cả các chủ thể tham gia xử lý khiếu nại hành 
chính ở Việt Nam đều không độc lập với Đảng Cộng sản, khiến làm 
giảm hoặc mất tính chủ động, độc lập và khách quan trong việc xử 
lý  khiếu  nại  hành  chính  của  các  cơ  quan  nhà  nước.  Theo  một 
nghiên cứu, thậm chí có những nơi cơ quan hành chính nhà nước ỷ 
lại, trông chờ hoàn toàn vào ý kiến của cấp uỷ Đảng trong việc xử 
lý khiếu nại hành chính.1 Điều này ảnh hưởng đến tính pháp lý và 
tính minh  bạch  trong  việc  giải  quyết  khiếu  nại  hành  chính,  bởi 
những ý kiến của cấp uỷ Đảng về các vụ việc cụ thể thường không 
chính thức, không có hiệu lực bắt buộc về pháp lý và thường không 
được công bố, trong khi thực chất lại là những ý kiến quyết định. 

                                                                                                     
 
 
22‐8‐2008, tại http://www.phapluattp.vn/news/chinh‐tri/, truy cập ngày 1/12/2012. 
Quy trình này cũng đã từng bị nhiều đại biểu Quốc hội phản đối (đặc biệt là quy 
định về chủ thể giải quyết khiếu nại lần đầu) khi thảo luận về việc sửa đổi Luật 
Khiếu nại, Tố cáo năm 1998, song không rõ vì sao nó vẫn được giữ nguyên trong 
Luật Khiếu nại hiện hành (xem Anh Thư, tài liệu đã dẫn). 
1 Xem. Cơ chế giải quyết khiếu nại: Thực trạng và giải pháp, tài liệu đã dẫn, tr.113. 
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2.4. Tính minh bạch  

Tính minh  bạch  nhằm  bảo  đảm  cho  công  chúng  có  thể  có 
những  thông  tin  liên quan đến các hoạt động và các  tiến  trình  ra 
quyết định của các cơ quan  tham gia xử  lý khiếu nại hành chính. 
Đây là yếu tố rất quan trọng để bảo đảm tính tin cậy của hoạt động 
quan trọng này. 

Các chủ  thể  tham gia xử  lý khiếu nại hành chính  ở Việt Nam 
đều là đối tượng điều chỉnh của các luật như Luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2008; Luật Phòng, Chống tham nhũng năm 
2005 (sửa đổi năm 2007); Luật Báo chí năm 1989 (sửa đổi năm 1999)… 
Những luật đã nêu xác định một khuôn khổ rộng các nghĩa vụ công 
khai, minh bạch trong hoạt động của các đối tượng điều chỉnh, trong 
đó  có  các  chủ  thể  tham gia xử  lý khiếu nại hành  chính. Ngoài  ra, 
Luật Phòng, chống tham nhũng có một quy định riêng (Điều 27) đề 
cập đến việc công khai, minh bạch  trong hoạt động  thanh  tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước, theo đó quyết định giải 
quyết khiếu nại  thuộc về những văn bản phải được công khai,  trừ 
trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Đặc biệt, Luật Khiếu nại và Nghị  định 75/2012/NĐ‐CP  đã  có 
những quy định cụ  thể về công khai, minh bạch  trong  từng công 
đoạn của quy trình giải quyết khiếu nại hành chính, trong đó bao 
gồm các vấn đề như thẩm quyền giải quyết khiếu nại; trình tự, thủ 
tục khiếu nại; việc xác minh, kết  luận và ra quyết định giải quyết 
quyết  khiếu  nại;  việc  tiếp  dân;  trách  nhiệm  của  các  chủ  thể  liên 
quan… Với mỗi vấn đề này, Luật Khiếu nại đều có quy định ràng 
buộc nghĩa vụ của các cơ quan, cán bộ giải quyết khiếu nại  trong 
việc  thông báo, hướng dẫn, cung cấp  tài  liệu cho người khiếu nại 
và/hoặc công bố các quyết định liên quan với những mốc thời gian 
được quy định  rất cụ  thể. Đơn cử,  theo Luật này,  thời hạn  thụ  lý 
giải quyết khiếu nại hành chính lần một và hai (bao gồm việc thông 
báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan) đều là 10 ngày (các Điều 27,36); thời hạn gửi quyết định 
giải quyết khiếu nại lần đầu cho người khiếu nại và những tổ chức, 
cá nhân có liên quan là 3 ngày kể từ ngày có quyết định giải quyết 
khiếu nại (Điều 32), lần hai là 7 ngày (Điều 41)… 
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Như vậy, có thể thấy Việt Nam đã có những quy định khá toàn 
diện, chi  tiết về công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan 
tham gia xử lý khiếu nại hành chính. Mặc dù vậy, khuôn khổ pháp 
luật về vấn đề này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: quy định 
về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính hai cấp vẫn còn mang 
tính khép kín (như đã phân tích ở các phần trên); quy định về trình 
tự,  thủ  tục  giải  quyết  khiếu nại  chưa  tạo  cơ hội  tranh  luận  bình 
đẳng cho người khiếu nại; chưa phân biệt rõ các quy định về  thủ 
tục giải quyết khiếu nại lần đầu với lần hai, giữa khiếu nại đòi huỷ 
bỏ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính với khiếu 
nại đòi bồi  thường  thiệt hại...1 Một số bất cập, hạn chế này có  tác 
động tiêu cực đến việc bảo đảm tính minh bạch trong thực tế hoạt 
động của các cơ quan tham gia xử lý khiếu nại hành chính. 

   Mặc dù việc công khai thông tin các hoạt động của các chủ 
thể  tham  gia  xử  lý  khiếu nại  hành  chính  ở Việt Nam ngày  càng 
được cải thiện (minh chứng là hiện nay công chúng có thể tiếp cận 
với  các văn bản pháp  luật,  các  trình  tự,  thủ  tục khiếu nại và giải 
quyết khiếu nại hành chính, kết quả giải quyết khiếu nại, báo cáo 
của  các  cơ quan giám  sát hoạt  động khiếu nại… qua nhiều kênh 
khác nhau, đặc biệt  là qua  trang web của các cơ quan hành chính 
nhà nước và của nhiều chủ thể khác tham gia quy trình này) song 
trong thực tế, nhiều cơ quan hành chính vẫn tiến hành việc thụ lý, 
thẩm tra, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại 
hành chính một cách đơn phương; người khiếu nại hầu như  ít có 
điều kiện tiếp cận các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc; vai 
trò của luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại hành chính còn 
hạn chế. Một số thủ tục nhằm bảo đảm công khai trong quy trình 
thường bị cơ quan giải quyết khiếu nại bỏ qua hoặc chỉ được thực 
hiện một cách hình thức, chiếu lệ. Đơn cử, việc gặp gỡ, đối thoại với 
người khiếu nại là yêu cầu bắt buộc theo Luật Khiếu nại, có ý nghĩa 

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem Văn Tiến Mai. Công khai, minh bạch trong giải quyết khiếu nại, Thanhtravietnam, 
ngày  14/5/2012,  tại http://thanhtravietnam.vn/vi‐VN/News/diendanthanhtra/2012/ 
05/24431.aspx, truy cập ngày 2/12/2012. 
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rất quan trọng với việc bảo đảm tính minh bạch của hoạt động giải 
quyết khiếu nại, song kết quả giám sát của Ban Dân nguyện thuộc 
UBTVQH  cho  thấy  rất  ít  trường  hợp  người  có  thẩm  quyền  giải 
quyết khiếu nại  trực  tiếp đối  thoại mà chủ yếu ủy quyền cho cấp 
phó hoặc cho cơ quan chuyên môn. Thậm chí có địa phương, chủ 
tịch UBND không tổ chức đối thoại với người khiếu nại mà chỉ căn 
cứ  vào  báo  cáo  của  cơ  quan  chuyên môn  để  ra  quyết  định  giải 
quyết khiếu nại...1 Hệ quả là việc giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại 
hành chính còn thiếu hợp lý, khách quan hoặc có biểu hiện thiên vị, 
bao che, dung túng cho sai phạm của cấp dưới, nhất là khi sai phạm 
đó liên quan đến trách nhiệm của cơ quan hành chính cấp trên.2  

2.5. Trách nhiệm giải trình  

Giống như bất cứ cơ quan công quyền nào khác, các cơ quan tham 
gia xử lý khiếu nại hành chính cũng phải có trách nhiệm giải trình.  

Với  tính  chất  là một  trong những  trách nhiệm  luật  định, việc 
tiếp nhận, giải quyết, giám sát hoạt động giải quyết khiếu nại hành 
chính là một nội dung bắt buộc trong báo cáo hoạt động của các chủ 
thể tham gia xử lý giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam gửi 
đến các cơ quan cấp  trên hoặc các cơ quan nhà nước có  liên quan. 
Luật Khiếu nại có những quy định cụ thể về trách nhiệm báo cáo của 
các  chủ  thể  có  thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành  chính. Theo 
Điều  65  Luật  này,  Chính  phủ  phải  định  kỳ  báo  cáo  Quốc  hội, 
UBTVQH, Chủ tịch nước và thông báo đến UBMTTQVN về công tác 
giải quyết khiếu nại trên cả nước; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh báo cáo Chính phủ về công tác giải 
quyết khiếu nại của cơ quan, tỉnh mình theo định kỳ hoặc theo yêu 
cầu của Chính phủ; UBND địa phương định kỳ báo cáo HĐND và 
thông báo đến UBMTTQVN cùng cấp về tình hình khiếu nại và công 
tác giải quyết khiếu nại  trong phạm vi  địa phương mình. Đối với 

––––––––––––––––––– 
 
1 Lê Kiên, bài đã dẫn (trích phát biểu của Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng).   
2 Xem. Cơ chế giải quyết khiếu nại: Thực trạng và giải pháp, tài liệu đã dẫn, tr.76. 
Cũng xem Văn Tiến Mai (bài viết đã dẫn). 
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một công việc quan  trọng của quy  trình giải quyết khiếu nại hành 
chính  là  tiếp dân  tại  trụ sở,   Luật Khiếu nại giao  trách nhiệm  tổng 
hợp  tình hình và định kỳ  (và đột xuất khi cần  thiết) báo cáo  trung 
ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ cho Tổng thanh tra Chính phủ 
(Điều  21).  Ở  cấp  địa  phương,  trách  nhiệm  này  thuộc  về  Chánh 
Thanh  tra  các  cấp,  với  chủ  thể  phải  báo  cáo  bao  gồm  Thanh  tra 
Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng cấp (Điều 23). 

Theo quy định trong các Luật về hoạt động giám sát của Quốc 
Hội, Luật Tổ  chức HĐND và UBND và Luật Phòng,  chống  tham 
nhũng, những báo cáo nêu  trên sẽ được xem xét,  thảo  luận  trong 
các kỳ họp của Quốc hội và HĐND các cấp, đồng  thời được công 
bố công khai.   

Như vậy, có thể thấy Việt Nam đã có một khuôn khổ pháp luật 
khá cụ thể trách nhiệm báo cáo và thông tin của các chủ thể tham gia 
xử lý khiếu nại hành chính. Đây là cơ sở tốt để bảo đảm trách nhiệm 
giải trình của các chủ thể này trong thực tế. Mặc dù vậy, pháp luật 
Việt Nam  vẫn  chưa  quy  định  rõ  những  vi phạm  của  các  chủ  thể 
tham gia xử lý khiếu nại hành chính và chế tài cho những vi phạm 
đó.1 Bất cập này tạo điều kiện cho những hành vi như trì hoãn, chậm 
trễ, bỏ mặc không giải quyết hay giải quyết khiếu nại không đúng 
thủ  tục hoặc không khách quan, hay  tình  trạng  thiếu  trách nhiệm 
trong việc  tiếp nhận  đơn khiếu nại hành  chính, hướng dẫn người 
dân thực hành quyền khiếu nại… tồn tại. Thêm vào đó, do pháp luật 
chưa quy định cụ thể về trách nhiệm và các biện pháp chế tài đối với 
các cơ quan không chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại của 
cấp có thẩm quyền, vì vậy, việc thi hành các quyết định này hiện vẫn 
phụ thuộc vào sự tự giác của các cơ quan hành chính có liên quan.  

––––––––––––––––––– 
 
1 Về vấn đề này,  Luật Khiếu nại chỉ có một điều (Điều 67) nêu một cách khái 
quát rằng: “Người giải quyết khiếu nại có một trong các hành vi quy định tại 
các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 6 của Luật này hoặc vi phạm các quy định khác 
của pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại thì tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt 
hại thì phải bồi thường hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp luật”. 
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Ở Việt Nam, việc giải quyết khiếu nại hành  chính  của nhiều 
người và khiếu nại hành chính về các vụ việc phức  tạp,  trong đó 
bao  gồm  vấn  đề  cưỡng  chế  thu  hồi  đất  thường  chậm,  kéo  dài. 
Trong các vụ việc này, thông tin do các cơ quan giải quyết khiếu nại 
nắm giữ thường không được công bố đầy đủ và kịp thời. Trong khi 
đó,  có  dấu  hiệu  cho  thấy  việc  đưa  tin  của  giới  truyền  thông  về 
những vụ khiếu nại hành chính dạng này (ví dụ, một số vụ cưỡng 
chế  thu hồi  đất  đai gần  đây gây nhiều  tranh  cãi và bị người dân 
phản đối mạnh ở Tiên Lãng (Hải Phòng), Văn Giang (Hưng Yên)…) 
vẫn bị kiểm  soát và giới hạn, mặc dù quyền khiếu nại  của nhiều 
người đã được ghi nhận trong khoản 4 Điều 8 Luật Khiếu nại. Kinh 
nghiệm cho thấy rằng, việc kiểm soát và kiềm chế đưa tin như vậy 
gây  nhiều  bất  lợi  cho Chính  phủ,  bởi một mặt  nó  làm  cho  giới 
truyền thông và người dân nghi ngờ tính minh bạch và liêm chính 
của bộ máy nhà nước nói chung, của các cơ quan có  thẩm quyền 
giải quyết vi phạm hành chính nói riêng, mặt khác nó dẫn tới tình 
trạng “bùng nổ” và thu hút sự chú ý của công chúng vào thông tin 
của các báo “lề trái” (chủ yếu là các trang blog của nhiều cá nhân và 
nhóm trong và ngoài nước lập ra). 

Một  điểm nữa  là mặc dù  có những  trường hợp  cơ quan giải 
quyết khiếu nại hành chính chưa  làm  tròn  trách nhiệm giải  trình, 
đặc biệt là với người khiếu nại và với công luận, song trong thực tế 
chưa thấy vụ việc nào trong đó cơ quan hoặc cán bộ có liên quan bị 
xử  lý kỷ  luật hành chính hay hình sự vì những tắc trách như vậy. 
Nguyên  nhân  chính,  như  đã  đề  cập  ở  phần  trên,  là  do  chưa  có 
những  quy  định  về  chế  tài  cho  những  vi phạm  trong  giải  quyết 
khiếu nại hành chính.   

2.6. Tính liêm chính  

Luật Khiếu nại và Nghị  định  số 75/2012/NĐ‐CP  đã bao gồm 
những quy  định khá chi  tiết về quyền và  trách nhiệm  của  các  cơ 
quan và cán bộ giải quyết khiếu nại hành chính. Đơn cử, theo Điều 
6 Luật này, nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền: 
(i) Cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe 
doạ, trả thù, trù dập người khiếu nại; (ii) Thiếu trách nhiệm trong 
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việc giải quyết khiếu nại; không giải quyết khiếu nại;  làm sai  lệch 
các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu 
nại  trái pháp  luật;  (iii) Ra quyết  định giải quyết khiếu nại không 
bằng hình thức quyết định; (iv) Bao che cho người bị khiếu nại; can 
thiệp  trái pháp  luật vào việc giải quyết khiếu nại. Ngoài  ra, Luật 
còn  có  các quy  định  cụ  thể về quyền và nghĩa vụ  của người giải 
quyết khiếu nại lần đầu (Điều 14); lần hai (Điều 15); hay trong việc 
tiếp công dân  (Điều 61). Nghị định  số 75/2012/NĐ‐CP cụ  thể hoá 
trách nhiệm  của  các  chủ  thể  có  trách nhiệm giải quyết khiếu nại 
trong việc tiếp công dân, công khai quyết định giải quyết khiếu nại, 
thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, xem 
xét lại việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật… Riêng trong 
hoạt  động quan  trọng  là  tiếp  công dân  đến khiếu nại, Thanh  tra 
Chính  phủ  còn  ban  hành  Thông  tư  số  07/2011/TT‐TTCP  ngày 
28/7/2011 để hướng dẫn chi tiết. 

Những quy định kể  trên, cùng với các quy định về việc công 
khai minh bạch  tài  sản của cán bộ, công chức nhà nước và về  sự 
giám sát của MTTQVN và các các cơ quan dân cử, đã xác lập những 
quy tắc hành động nhằm bảo đảm tính liêm chính của các cơ quan 
tham gia xử lý khiếu nại hành chính ở Việt Nam, đặc biệt là các cơ 
quan có  thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính. Tuy nhiên, 
Việt Nam chưa có bộ quy tắc đạo đức (code of conduct) của chủ thể 
tham gia xử lý khiếu nại hành chính, ngoại trừ một văn bản có liên 
quan  áp dụng  trong  nội  bộ  của  ngành  thanh  tra.1 Trong  khi  đó, 
pháp  luật hiện hành  về  tính  liêm  chính  của  các  cơ  quan,  cán  bộ 
tham gia xử lý khiếu nại hành chính vẫn còn thiếu một số quy định 
quan trọng về các vấn đề như xung đột lợi ích, xử lý quà tặng, bảo 
mật  các  nguồn  thông  tin,  tính  độc  lập  của  người  trực  tiếp  xử  lý 

––––––––––––––––––– 
 
1 Thanh tra Chính phủ gần đây có ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức 
của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành thanh tra (kèm theo Quyết 
định  số 1421/QĐ‐BCS ngày 30/12/2011);  tuy nhiên, văn bản này để  cập  đến 
các chuẩn mực chung cho các hoạt động rất rộng của toàn ngành, không chỉ 
trong vấn đề khiếu nại hành chính. 
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khiếu nại, những hạn chế về nghề nghiệp áp dụng với người giải 
quyết khiếu nại… Điều này là một trở ngại cho việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ có tính liêm chính và chuyên nghiệp cho các cơ quan có 
liên  quan,  đặc  biệt  trong  bối  cảnh  cơ  chế  giám  sát  công  tác  giải 
quyết khiếu nại hành chính hiện hành vẫn còn nhiều khiếm khuyết, 
cụ thể như chưa quy định rõ ràng từng bước của cả quy trình giám 
sát công tác giải quyết khiếu nại hành chính; chưa quy định rõ nội 
dung, thẩm quyền giám sát của mỗi chủ thể tham gia giám sát công 
tác giải quyết khiếu nại; chưa  quy định về hiệu lực của các kết luận 
giám sát; trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính tiếp thu, 
xử lý, tuân thủ kết luận giám sát.1 Hậu quả là có rất nhiều cơ quan 
giám  sát  nhưng  tác  động  đến  hiệu  quả  của  công  tác  giải  quyết 
khiếu nại hành chính rất hạn chế. 

3. Hiệu quả của cơ chế  

Theo báo cáo của cơ quan chức năng nhà nước,  trong những 
năm gần đây, các chủ thể tham gia xử  lý khiếu nại hành chính đã 
tiếp nhận và giải quyết một số lượng rất lớn khiếu nại hành chính. 
Cụ thể, theo Thanh tra Chính phủ, trong ba năm 2008 ‐ 2011, các cơ 
quan nhà nước  đã  tiếp gần 1,6  triệu  lượt người đến khiếu nại,  tố 
cáo và tiếp nhận, xử lý hơn 670.000 đơn thư. Tỷ lệ giải quyết các vụ 
khiếu nại và tố cáo lần lượt đạt 88% và 84%.2 

Tuy nhiên, hiện vẫn  còn nhiều vụ khiếu nại  tồn  đọng nhiều 
năm chưa được giải quyết.3 Các vụ khiếu nại có tính chất ngày càng 

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem. Cơ chế giải quyết khiếu nại: Thực trạng và giải pháp, tài liệu đã dẫn, tr.166,167. 
2 Báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  tổ chức sáng 2/5/2012 tại Hà Nội. Nguồn, 
VnExpress  ngày  2/5/2012,  tại  http://vnexpress.net/gl/xa‐hoi/2012/05/528‐vu‐khieu 
‐kien‐ton‐dong‐la‐mam‐mong‐mat‐on‐dinh/, truy cập ngày 2/12/2012. 
3 Cũng  theo Báo  cáo nêu  trên, hiện  có 528 vụ khiếu kiện  tồn  đọng kéo dài 
chưa được giải quyết. Tuy nhiên, Mới đây, Thanh tra Chính phủ thông báo đã 
giải quyết dứt điểm hầu hết số vụ việc này, phát hiện 131 vụ  làm sai, phải 
giao địa phương giải quyết lại (chiếm 27%). Còn lại 41 vụ việc đang chờ xin ý 
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gay gắt, phức tạp và người dân có xu hướng gửi đơn khiếu nại tới 
rất nhiều chủ thể cùng một lúc.1 Tình trạng khiếu kiện vượt cấp lên 
Trung ương vẫn diễn  ra phổ biến và gia  tăng về  số vụ2 cho  thấy 
người dân  thiếu niềm  tin vào năng  lực và  tính  liêm chính của các 
chủ thể tham gia xử lý khiếu nại ở các cấp địa phương.3 Đáng nói là 
thực  trạng này  đã diễn  ra  từ  lâu và Chính phủ đã  có nhiều biện 
pháp khắc phục nhưng vẫn không hiệu quả. Cụ thể, từ năm 1998, 
Thủ tướng Chính phủ đã  thành  lập nhiều Tổ công  tác 35  (tổ công 
tác  liên ngành) do các  thành viên Chính phủ  làm  trưởng đoàn để 
trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo tại các bộ, ngành và địa phương song tình hình khiếu nại, tố cáo 

                                                                                                     
 
 
kiến chỉ đạo của Thủ tướng vì  liên quan đến những vấn đề chỉ thẩm quyền 
Thủ  tướng  mới  quyết  định  được  cơ  chế  giải  quyết.  Nguồn 
http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/KhieuNaiToCao/View_Detail.aspx
?ItemID=187, truy cập ngày 2/12/2012. 
1 Cũng  trong Hội  nghị  trực  tuyến  nêu  ở  trên,  Tổng  Thanh  tra Chính  phủ 
Huỳnh Phong Tranh  nhìn  nhận,  tình  hình  khiếu  nại,  tố  cáo  vẫn diễn  biến 
phức tạp, bức xúc ở nhiều nơi. ʺCó lúc, có nơi đặc biệt phức tạp, gay gắt, số 
đoàn đông người tăng mạnh, thái độ công dân đi khiếu kiện thiếu kiềm chế, 
khiếu nại  tố cáo vượt cấp  lên Trung ương gia  tăng,  tình  trạng đơn  thư gửi 
tràn lan, phổ biếnʺ. 
2 Báo cáo tại hội nghị của các cơ quan tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà 
nước tại Hà Nội ngày 6‐7/7/2011, dẫn theo Công an Nhân dân, ngày 7/7/2011, tại 
http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=942&p=&id=344496,  truy  cập 
ngày 2/12/2012. 
3 Về vấn  đề này, nguyên Chủ nhiệm  Ủy ban Quốc phòng và An ninh  của 
Quốc  hội  Lê Quang  Bình,  với  kinh  nghiệm  của  người  từng  giữ  cương  vị 
Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, đã phân tích rằng, tâm lý người dân là 
muốn yên  ổn  chứ không muốn khiếu kiện,  chỉ bất  đắc dĩ họ mới  đi khiếu 
kiện, và một  trong những nguyên nhân  của  khiếu  kiện vượt  cấp  là  các  cơ 
quan nhà nước ở cấp cơ sở giải quyết không kịp thời, giải quyết không theo 
thời hiệu và trình tự quy định làm cho người dân càng bức xúc; dẫn đến xu 
hướng người dân không tin cơ quan cấp dưới, đụng chuyện có khiếu kiện là 
họ khiếu kiện vượt cấp, nhất  là kéo nhau  lên cấp Trung ương. Theo, Cơ chế 
giải quyết khiếu nại: Thực trạng và giải pháp, tài liệu đã dẫn, tr.167. 
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vượt cấp không giảm mà vẫn gia tăng cả về số  lượng và tính chất 
phức tạp gay gắt, cho thấy một khoảng cách lớn giữa pháp luật và 
việc  thực  thi pháp  luật về giải quyết khiếu nại,  tố cáo  ở nước  ta. 
Điều này cũng phù hợp đánh giá  tổng quan gần đây của Tổ chức 
Liêm  chính Toàn  cầu  (Global  Integrity)  về  tính  liêm  chính  của  bộ 
máy nhà nước Việt Nam, trong đó chỉ số cho khuôn khổ pháp luật 
(về bảo đảm tính liêm chính) là 52/100 thì chỉ số cho thực thi pháp 
luật chỉ là 31/100), với khoảng cách giữa pháp luật và thực thi pháp 
luật là 21.1 

Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng trên, theo 
Tổng Thanh  tra Chính phủ,  là do:  ʺMột  số  địa phương  chưa  tập 
trung giải quyết tới nơi tới chốn, còn né tránh đùn đẩy nên người 
dân bức xúc. Một số trường hợp còn kết luận không chính xác nên 
dân  không  đồng  tình.ʺ2 Cũng  đề  cập  đến  nguyên  nhân  của  tình 
trạng trên, một nghiên cứu đưa ra những đánh giá cụ thể hơn, đó là 
có quá nhiều thiết chế tham gia hoặc có vai trò trong việc giải quyết 
khiếu nại,  tuy nhiên,  thẩm quyền,  trách nhiệm  của mỗi  thiết  chế 
này  chưa phân  định  rạch  ròi,  xác  định  cụ  thể. Các  thiết  chế  giải 
quyết khiếu nại chưa thực sự có năng lực giải quyết khiếu nại hành 
chính. Có  không  ít  vụ  việc  được  xử  lý  không  đúng  thẩm  quyền 
pháp  luật quy  định. Vẫn xảy  ra  tình  trạng  các cơ quan  liên quan 
đùn đẩy trách nhiệm cho nhau khi phải xử lý đơn khiếu nại. Trong 
quá  trình giải quyết khiếu nại,  chưa  chú  trọng  đối  thoại với dân;  
giải quyết khiếu nại chưa đúng với tinh thần, lời văn của chính sách 
pháp  luật,  nặng  về  hành  chính, mệnh  lệnh;  chưa  chú  trọng  giáo 
dục, thuyết phục; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương 
trong quá  trình giải quyết chưa chặt chẽ; kỷ  cương, kỷ  luật hành 
chính trong giải quyết khiếu nại tố cáo ở một số nơi chưa nghiêm, 
một  số  trường hợp  cấp  trên  đã  có ý kiến  chỉ  đạo hoặc ban hành 
quyết định giải quyết nhưng cấp dưới chậm trễ, không thực hiện3… 

––––––––––––––––––– 
 
1 Nguồn http://www.globalintegrity.org/report/Vietnam/2011, truy cập ngày 3/12/2012. 
2 Xem Nguyễn Hưng, Khiếu nại đông người tăng đột biến sau vụ Tiên Lãng, bài đã dẫn. 
3 Xem. Cơ chế giải quyết khiếu nại: Thực trạng và giải pháp, tài liệu đã dẫn, tr.176. 
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Nghiên cứu này đồng thời nhận xét, báo cáo của các tỉnh về công 
tác này thì rất hay, như tình hình thì ổn định, khiếu nại xu hướng 
giảm, giải quyết dứt điểm, kịp thời, bảo vệ được lợi ích của người 
dân, nhưng trong thực tế thì đơn thư khiếu nại được chuyển  lòng 
vòng, không có ai chịu trách nhiệm.1 

Một khía  cạnh nữa  để  đánh giá hiệu quả  của  thể  chế  là khả 
năng thúc đẩy quản trị tốt của các cơ quan tham gia xử lý khiếu nại 
hành chính. Về vấn đề này, xét tổng quát, các chủ thể tham gia xử 
lý khiếu nại hành chính ở Việt Nam đều góp phần vào việc nâng 
cao nhận thức về các chuẩn mực và quy tắc ứng xử trong quản lý 
nhà nước cho các cơ quan nhà nước và công chúng, thông qua các 
hành động như  tham gia xây dựng, góp ý xây dựng  các văn bản 
pháp luật và tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về quản 
lý hành chính cho người dân. Trong số các chủ  thể đó, Thanh  tra 
Chính phủ có vai trò quan trọng nhất. Với vị trí là cơ quan đầu mối 
chịu trách nhiệm trước Chính phủ  thực hiện quản  lý nhà nước về 
công  tác  giải  quyết  khiếu  nại  trong  phạm  vi  cả  nước,  Thanh  tra 
Chính phủ thường xuyên tham mưu cho Chính phủ và các cơ quan 
nhà nước khác trong việc hoàn thiện và thực hiện khuôn khổ pháp 
luật về quản lý hành chính theo các tiêu chí công khai, minh bạch. 
Tuy nhiên, do không phải là một thiết chế độc lập, Thanh tra Chính 
phủ khó có thể đưa ra những báo cáo, khuyến nghị liên quan đến 
các chuẩn mực và quy tắc ứng xử trong quản lý nhà nước của bộ, 
ngành  và  thành  viên  Chính  phủ.  Thêm  vào  đó,  theo  như  một 
nghiên cứu đã vạch ra, hiệu quả hoạt động của hệ thống này hiện 
bị hạn  chế do mối quan hệ  giữa  thanh  tra hành  chính  (thuộc hệ 
thống dọc  của Thanh  tra Chính phủ),  thanh  tra ngành  (thuộc  sự 
quản lý của các bộ, ngành) chưa được phân định rõ, dẫn tới những 
trường hợp người đứng đầu cơ quan hành chính ở các địa phương 
có thể “tránh né” thanh tra hành chính bằng cách giao cho thanh tra 
ngành xác minh và kết luận về những vụ việc khiếu nại nhất định.2 

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem. Cơ chế giải quyết khiếu nại: Thực trạng và giải pháp, tài liệu đã dẫn, tr.102. 
2 Xem. Cơ chế giải quyết khiếu nại: Thực trạng và giải pháp, tài liệu đã dẫn, tr.107‐109. 
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Thuộc  nhóm  các  cơ  quan  giám  sát,  Ban  Dân  nguyện  của 
UBTVQH có lợi thế nhất trong việc thúc đẩy các chuẩn mực và quy 
tắc ứng xử về quản lý nhà nước khi được giao nhiệm vụ là đầu mối 
tiếp công dân đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo với Quốc hội và các 
cơ quan của Quốc hội; tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải 
quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội, 
UBTVQH và giúp UBTVQH giám  sát việc  thi hành pháp  luật về 
khiếu nại, tố cáo. Mặc dù vậy, tác động của Ban Dân nguyện trong 
vấn đề này cũng bị hạn chế bởi vị thế và chức năng giới hạn của nó. 
Do không phải  là một  thiết chế độc  lập và không được  trao chức 
năng điều tra các khiếu nại hành chính, khả năng gây áp lực với các 
cơ quan hành chính của Ban Dân nguyện cơ bản chỉ bó hẹp trong 
phạm vi nghị trường, với vũ khí mạnh nhất là Báo cáo hàng năm về 
công  tác dân nguyện  trình  lên UBTVQH. Điều này khiến cho Ban 
Dân  nguyện  không  thể  so  sánh  với  các Ombudsman  ở  các  nước 
khác trên thế giới. 

4. Sự cần thiết của Ombudsman   

Từ  những  phân  tích  ở  trên,  có  thể  thấy  hiệu  quả  giải  quyết 
khiếu nại hành chính vẫn là một vấn đề lớn ở Việt Nam. Điều này 
xuất phát  từ nhiều yếu  tố,  song yếu  tố  thể  chế và  cán bộ  có  tầm 
quan trọng quyết định.  

Để  tiếp  tục củng cố cơ chế xử  lý khiếu nại hành chính ở Việt 
Nam, một trong những ưu tiên cần thực hiện là nâng cao năng lực 
và tính liêm chính của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác 
này. Để làm được điều đó, những khoảng trống và pháp luật mà đã 
được đề cập ở các phần trên, bao gồm việc thiếu một bộ quy tắc đạo 
đức cho những cán bộ làm công tác xử lý khiếu nại hành chính, việc 
thiếu những quy  định xử  lý vi phạm  trong  lĩnh vực này, và việc 
thiếu một khuôn khổ pháp lý rõ ràng bảo đảm cho hoạt động giám 
sát có hiệu quả và thực chất… cần được khoả  lấp. Tuy nhiên, bên 
cạnh đó, cần thiết phải có một cơ quan chuyên trách độc lập ở cấp 
cao  để  giải  quyết  những  khiếu  nại  phức  tạp,  đưa  ra  những  tiêu 
chuẩn, định hướng hoạt động và gây áp lực với toàn bộ bộ máy nhà 
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nước trong các vấn đề liên quan đến quản trị tốt. Để làm nhiệm vụ 
này,  từ  kinh  nghiệm  của  nhiều  quốc  gia  trên  thế  giới,  thiết  chế 
ombudsman là lựa chọn thích hợp. 

Theo Tổ chức Minh bạch quốc  tế, ombudsman  là một cơ quan 
độc lập chuyên tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người dân về 
những  sai phạm  trong quản  lý nhà nước1 mà  ảnh hưởng đến các 
quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và các chủ thể khác trong xã 
hội. Các cơ quan ombudsman có  tính chất độc  lập với các cơ quan 
hành  chính nhà nước,  ở vị  thế  cấp  cao,  thường  được giao những 
thẩm quyền  rộng  rãi về  tổ  chức và  lập quy, nên nếu  được  thành 
lập, thiết chế này sẽ góp phần giải quyết một  loạt tồn tại, hạn chế 
trong xử  lý khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay, bao gồm:  
(i) Cơ chế xử lý khiếu nại hành chính có sự tham gia của rất nhiều 
chủ thể song thiếu sự phối hợp, giám sát, dẫn đến tình trạng đùn 
đẩy trách nhiệm, hiệu quả thấp; (ii) Quy trình giải quyết khiếu nại  
mang tính chất khép kín, “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, thiếu khách 
quan khiến người dân thiếu tin tưởng; (iii) Năng lực, ý thức kỷ luật, 
tinh  thần  trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hạn chế dẫn đến khiếu 
nại vượt cấp, hiệu quả giải quyết khiếu nại  thấp;  (iv) Chưa có bộ 
quy  tắc  đạo  đức  (code  of  conduct)  nên  khó  nâng  cao  tính  chuyên 
nghiệp và  liêm chính của các cơ quan và cá nhân  tham gia xử  lý 
khiếu nại;  (v) Chưa  có quy  định  cụ  thể về những vi phạm,  trách 
nhiệm xử lý và chế tài cho những vi phạm nên ý thức trách nhiệm 
của các cơ quan, cán bộ có  thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành 
chính không cao; (vi) Các cơ quan, tổ chức tham gia xử lý khiếu nại 
hành chính thiếu tính độc  lập nên không thể gây áp lực mạnh với 
các chủ thể vi phạm… 

  

 

––––––––––––––––––– 
 
1  Xem  TI,  NIS  Assessment  Toolkit,  Last  Updated  May  2011,  tr.52,  tại 
www.transparency.org. Truy cập ngày 1/12/2012. Nguyên văn (Ombudsman is an 
independent body to which citizens can make complaints about maladministration). 
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CƠ QUAN BẦU CỬ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI                     
VÀ VIỆC HIẾN ĐỊNH CƠ QUAN NÀY  

TRONG HIẾN PHÁP 1992 SỬA ĐỔI NĂM 2003  
CỦA VIỆT NAM  

TS. Vũ Công Giao* 

1. Khái niệm cơ quan bầu cử quốc gia 

Bầu cử là một hoạt động chính trị‐pháp lý có ý nghĩa xã hội đặc 
biệt; vì vậy, việc tổ chức và quản  lý quy trình bầu cử là nhiệm vụ 
hết sức quan trọng. Thực hiện nhiệm vụ này ở các quốc gia  là các 
Cơ quan quản lý bầu cử  (Electoral Management Body ‐ sau đây viết 
tắt là EMB). Tuỳ theo từng nước, EMB có thể được quy định trong 
Hiến pháp hoặc trong luật bầu cử và có thể có tên gọi khác nhau, ví 
dụ  như:  Ủy  ban  Bầu  cử  (Election  Commission),  Bộ/Ban  Bầu  cử 
(Department of Elections, Electoral Board), Hội đồng Bầu cử (Electoral 
Council), Đơn vị Bầu cử (Election Unit)...  

Theo  định nghĩa  của Mạng  lưới Tri  thức về  bầu  cử ACE  (the 
ACE Electoral Knowledge Network), EMB  là một  cơ  quan  hoặc  tổ  chức 
được  lập ra nhằm mục đích và có trách nhiệm pháp  lý trong việc quản  lý 
một  hoặc  nhiều  công  việc  cốt  yếu  trong  các  cuộc  bầu  cử  (elections)  và 
những  hình  thức  dân  chủ  trực  tiếp  khác  được  pháp  luật  quy  định  như 
trưng cầu dân ý (referendums), lấy ý kiến công dân (citizens’ initiatives)…    

Những công việc cốt yếu trong các cuộc bầu cử, theo ACE, bao 
gồm:  (i) Quyết  định  những  người  đủ  tư  cách  bỏ phiếu;  (ii) Tiếp 
nhận và phê duyệt danh sách ứng cử viên;  (iii) Tổ chức bỏ phiếu; 
(iv) Kiểm phiếu; (v) Thống kê và công bố kết quả… Các công việc 
này thông thường do một cơ quan thực hiện, song đôi khi cũng có 
thể được phân  công  cho nhiều cơ quan khác nhau. Trong  trường 
hợp đó, tất cả các cơ quan tham gia đều được gọi là EMB. 

––––––––––––––––––– 
 
* Viện Chính sách công và Pháp luật. 



Cơ quan bầu cử quốc gia trên thế giới và việc hiến định… 

            103

Ngoài các công việc cốt yếu nêu  trên, các EMB còn  thực hiện 
nhiều công việc khác  trong các cuộc bầu cử, chẳng hạn như đăng 
ký cử  tri, phân định khu vực bầu cử, mua sắm  trang  thiết bị cho 
bầu cử, tuyên truyền giáo dục về luật bầu cử, quản lý hoặc giám sát 
việc gây quỹ bầu cử, giữ liên hệ với giới truyền thông và giải quyết 
những tranh chấp phát sinh trong bầu cử… Tuy nhiên, theo ACE, 
những cơ quan mà chỉ  thực hiện những nhiệm vụ này  thì không 
được gọi là EMB. 

2. Nền tảng pháp luật quốc tế  

Một  trong những quyền dân  sự,  chính  trị  cơ bản  được nhấn 
mạnh bởi luật nhân quyền quốc tế là quyền được tham gia vào đời 
sống  chính  trị  của  quốc  gia. Quyền  này  đầu  tiên  được  ghi  nhận 
trong Điều 21 Tuyên ngôn  toàn  thế giới về nhân quyền  của Liên 
hợp quốc, trong đó nêu rõ: 

 Ai cũng có quyền tham gia chính quyền của quốc gia mình, 
hoặc trực tiếp hoặc qua các đại biểu do mình tự do lựa chọn.  

 Ai cũng có quyền bình đẳng tham gia công vụ trong nước.  

 Ý nguyện  của quốc dân phải  được  coi  là  căn bản  của mọi 
quyền  lực  quốc  gia;  ý  nguyện  này  phải  được  biểu  lộ  qua 
những  cuộc  tuyển  cử định kỳ và  trung  thực,  theo phương 
thức phổ thông bỏ phiếu kín, hay theo các thủ tục tuyển cử 
tự do tương tự. 

Quy định kể  trên sau đó được  tái khẳng định  trong Công ước 
quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966. Điều 25 Công ước 
này nêu rõ: “Mọi công dân, không có bất kỳ sự phân biệt nào như đã 
nêu ở Điều 2 và không có bất kỳ sự hạn chế bất hợp lý nào, đều có 
quyền và cơ hội để: a) Tham gia điều hành các công việc xã hội một 
cách trực tiếp hoặc thông qua những đại diện do họ tự do lựa chọn; 
b) Bầu cử và ứng cử trong các cuộc bầu cử định kỳ chân thực, bằng 
phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín, nhằm đảm bảo cho 
cử tri được tự do bày tỏ ý nguyện của mình; c) Được tiếp cận với các 
dịch vụ công cộng ở đất nước mình trên cơ sở bình đẳng”. 
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Quyền tham gia vào đời sống chính trị cũng được khẳng định 
trong tất cả các văn kiện chính về nhân quyền của các khu vực, bao 
gồm Công ước châu Mỹ về nhân quyền năm 1969 (Điều 23), Hiến 
chương châu Phi về các quyền con người và quyền của các dân tộc 
năm 1981  (Điều 13), Công ước châu Âu về nhân quyền năm 1950 
(Nghị định thư số 1). 

Mặc dù diễn đạt  ít nhiều khác nhau, song có  thể  thấy khi đề 
cập đến quyền được tham gia vào đời sống chính trị, tất cả các văn 
kiện quốc tế và khu vực về nhân quyền kể trên đều nhất quán một 
nguyên tắc đó là các cuộc bầu cử phải được tổ chức theo cách thức công 
khai, minh bạch, bảo đảm cho cử tri được bày tỏ ý chí tự do lựa chọn của 
họ mà không phải chịu bất kỳ áp lực hay sự hạn chế, bắt buộc nào. 

Tầm quan trọng của việc tổ chức bầu cử tự do, minh bạch sau 
đó còn được nhấn mạnh  trong nhiều văn kiện khác của Liên hợp 
quốc. Cụ thể, trong Nghị quyết 55/96 ngày 28/2/2001 về thúc đẩy và 
củng cố dân chủ, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã kêu gọi các quốc 
gia  thành viên  thông qua pháp  luật, cơ chế và các  tổ chức để bảo 
đảm… sự tham gia, tính công khai, công bằng trong các tiến trình 
bầu cử. Cũng liên quan đến vấn đề này, năm 1994, Liên minh Nghị 
viện  thế giới  (IPU) đã khuyến nghị các quốc gia  thiết  lập một “cơ 
chế quản lý bầu cử trung lập, không thiên lệch và bình đẳng”, trong 
đó bảo  đảm  sự  tham gia  của  các quan  sát viên,  đại diện  của  các 
đảng phái chính  trị, cũng bảo  đảm những khiếu nại,  tố  cáo  được 
xem  xét, giải quyết  có hiệu quả bởi một  cơ quan  độc  lập, không 
thiên vị, cụ thể là tòa án hoặc hội đồng bầu cử.  

Những quy  định nêu  trên  tuy không  đề  cập  cụ  thể  đến việc 
thành  lập các EMB,  song  đặt  ra yêu cầu  rõ  ràng với các quốc gia 
thành viên trong việc tổ chức, quản lý hoạt động bầu cử. Điều này 
thúc đẩy các quốc gia thành lập các cơ quan bầu cử để bảo đảm các 
yêu cầu đặt ra về quyền được tham gia vào đời sống chính trị của 
công dân. Thêm  vào  đó,  những  quy  định  kể  trên  cũng  xác  định 
những  nguyên  tắc  tiêu  chuẩn  cơ  bản mà  các  EMB  cần  tuân  thủ 
trong quá trình quản lý bầu cử. 
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3. Các mô hình cơ quan quản lý bầu cử  

Căn cứ vào cách thức tổ chức, IDEA xác định ba loại mô hình 
cơ quan tổ chức bầu cử chính trên thế giới, bao gồm: Mô hình độc 
lập; Mô hình Chính phủ và Mô hình hỗn hợp. Mỗi mô hình đều có 
những  ưu, nhược  điểm  nhất  định. Có  thể phân  biệt  giữa  ba mô 
hình này qua bảng sau:  

Các mô hình các cơ quan bầu cử trên thế giới 

Mô hình cơ quan                  
bầu cử hỗn hợp 
(Mixed Model) 

   
Mô hình cơ 
quan bầu cử 
độc lập 

(Independent 
EMB) 

 
Mô hình cơ quan 
bầu cử thuộc 
chính phủ 

(Governmental 
EMB) 

Cấu phần        
độc lập 

(Component 
Independent 
EMB) 

Cấu phần thuộc 
Chính phủ 
(Component 
Governmental 

EMB) 
Cấu 
trúc  tổ 
chức   

Độc  lập  với 
Chính  phủ, 
thông thường có 
tên gọi là Uỷ ban 
bầu  cử  (trung 
ương/quốc gia) 

Thuộc cơ cấu hoặc 
nằm  dưới  sự  chỉ 
đạo của Chính phủ 
(trung  ương/địa 
phương),  thông 
thường  do  Bộ/Sở 
nội vụ đảm nhiệm. 

Độc  lập  với 
Chính phủ 

Thuộc  cơ  cấu 
hoặc  nằm  dưới 
sự  chỉ  đạo  của 
Chính phủ  

Thẩm 
quyền 

Toàn  quyền 
trong  việc  tổ 
chức,  quản  lý 
bầu  cử.  Có 
quyền  độc  lập 
xây  dựng  quy 
chế bầu  cử dựa 
trên  cơ  sở  luật 
bầu cử. 

Thẩm  quyền  tổ 
chức, quản lý bầu 
cử, xây dựng quy 
chế  bầu  cử  phụ 
thuộc  vào  Chính 
phủ. 

Có  quyền  tự 
quyết  trong 
việc  kiểm  tra, 
giám  sát  tiến 
trình bầu cử và 
xây  dựng  quy 
chế  bầu  cử. 
Trong  một  số 
trường  hợp  có 
cả  thẩm  quyền 
tổ chức bầu cử.  

Thẩm  quyền  tổ 
chức, quản lý bầu 
cử phụ thuộc vào  
sự  chỉ  đạo,  kiểm 
tra,  giám  sát  của 
Chính phủ. Trong 
một  số  trường 
hợp  còn  chịu  sự 
chỉ  đạo  của  cấu 
phần độc lập. 

Trách 
nhiệm 
giải 
trình 

Không phải báo 
cáo nhánh hành 
pháp,  song 
trong  một  số 
trường  hợp  có 
trách nhiệm giải 

Có  trách  nhiệm 
giải  trình  hoàn 
toàn  với  nhánh 
hành pháp 

Không phải 
báo cáo nhánh 
hành pháp, 
song  có trách 
nhiệm giải 
trình với 

Có  trách  nhiệm 
giải  trình  hoàn 
toàn  với  nhánh 
hành pháp 
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trình với nhánh 
lập  pháp  hoặc 
với người đứng 
đầu nhà nước. 

nhánh lập 
pháp hoặc với 
người đứng 
đầu nhà nước. 

Thành 
phần 

Thường  cấu 
trúc  theo  kiểu 
hội  đồng    (gồm 
các  thành viên), 
trong  đó không 
có  thành  viên 
nào  thuộc 
nhánh  hành 
pháp. 

Có  cấu  trúc  hành 
chính,  đứng  đầu 
bởi một bộ  trưởng 
hoặc  một  công 
chức  và  bộ  máy 
giúp  việc  (văn 
phòng). Chỉ  có  rất 
ít  trường  hợp  có 
cấu  trúc  theo  kiểu 
hội đồng  (gồm các 
thành viên). 

Thường  cấu 
trúc  theo  kiểu 
hội  đồng    (gồm 
các  thành viên), 
trong  đó không 
có  thành  viên 
nào  thuộc 
nhánh  hành 
pháp. 

Có cấu trúc hành 
chính,  đứng  đầu 
bởi  một  bộ 
trưởng hoặc một 
công  chức và bộ 
máy  giúp  việc 
(văn phòng). 

Nhiệm 
kỳ 

Có  hoặc  không 
quy định nhiệm 
kỳ,  thường  có 
quy  định  được 
tái  bầu  sau  khi 
hết nhiệm kỳ.  

Thường  không 
theo  hình  thức 
hội  đồng,  vì  vậy 
không  đặt  ra  vấn 
đề nhiệm kỳ. Cán 
bộ  văn  phòng  có 
thể  bị  thay  đổi 
nếu cần. 

Có hoặc không 
quy  định 
nhiệm  kỳ, 
thường  có  quy 
định  được  tái 
bầu sau khi hết 
nhiệm kỳ.  

Thường  không 
theo  hình  thức 
hội  đồng, vì vậy 
không đặt ra vấn 
đề  nhiệm  kỳ. 
Cán  bộ  văn 
phòng  có  thể  bị 
thay đổi nếu cần. 

Kinh 
phí 
hoạt 
động 

Có  nguồn  kinh 
phí  độc  lập  và 
được  quản  lý 
nguồn  kinh  phí 
đó,  không  chịu 
sự  chi phối  của 
chính phủ  

Kinh  phí  là  một 
phần  trong  tổng 
kinh  phí  hoạt 
động  của  chính 
phủ  trung  ương 
hoặc chính quyền 
địa phương 

Có nguồn kinh 
phí riêng.  

Kinh  phí  là  một 
phần  trong  tổng 
kinh phí hoạt động 
của  chính  phủ 
trung  ương  hoặc 
Chính  quyền  địa 
phương 

Tỷ  lệ 
và 
phân 
bố 
(cũng 
xem 
bản  đồ 
dưới 
đây)  

‐ 55% (trong 118/214 
quốc  gia  và  vùng 
lãnh thổ). 
‐  Phổ  biến  tại  các 
nền  dân  chủ mới 
và đang nổi lên, ví 
dụ như  Ấn Độ, In‐
đô‐nê‐sia,   Ba Lan, 
Nam  Phi,  Thái 
Lan, Uruguay.. 

‐  26%  (trong 
56/214 quốc gia và 
vùng lãnh thổ). 
‐ Áp dụng  ở một 
số  nước  phát 
triển,  ví  dụ  Đan 
Mạch, Niu Dilân, 
Hoa Kỳ, Anh.. 

‐15%  (trong  32/214  quốc  gia  và 
vùng lãnh thổ). 
‐ Áp dụng tại Nhật, Tây Ban Nha, 
Pháp  và  nhiều  quốc  gia  nói  tiếng 
Pháp.  
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Ưu 
điểm 
chính 

‐  Bảo  đảm  tốt 
hơn  tính  độc 
lập,  khách 
quan, vô tư. 
‐ Bảo đảm    tính 
thống  nhất  và 
tính  hợp  pháp 
của bầu cử. 
‐  Môi  trường 
làm  việc  thúc 
đẩy  sự  hợp  tác 
và  tính  chuyên 
nghiệp.     
 

‐ Có  đội  ngũ  nhân 
viên  hành  chính 
thạo việc. 
‐  Dễ  phối  hợp  với 
các  cơ  quan  nhà 
nước khác. 
‐ Có thể tiết giảm chi 
phí do sử dụng các 
nguồn  lực  chung 
của  các  cơ  quan 
Chính phủ. 
‐ Có nền tảng quyền 
lực  và  ảnh  hưởng 
của Chính phủ. 

Có những ưu  điểm của cả hai mô 
hình độc lập và Chính phủ 

Nhược 
điểm 
chính 

‐  Có  thể  bị  cô 
lập  với  bộ máy 
công quyền. 
‐  Có  thể  không 
có  đủ  ảnh 
hưởng  chính  trị 
để  có  được 
nguồn  lực  đầy 
đủ  và  kịp  thời 
cho hoạt động.  
‐  Tính  chất 
nhiệm  kỳ  của 
các  thành  viên 
có  thể  ảnh 
hưởng đến  chất 
lượng  hoạt 
động.  
‐  Có  thể  thiếu 
kỹ năng và kinh 
nghiệm  trong 
các  hoạt  động 
hành chính. 
‐  Có  thể  tốn 
nhiều  kinh  phí 
do  không  tận 
dụng  được  cơ 
sở sẵn có của bộ 
máy  công 
quyền.   

‐ Thiếu tin cậy, do 
có  thể bị chi phối 
bởi  các  nhóm 
chính trị. 
‐  Thiếu  độc  lập 
trong   hoạt  động, 
do  tổ  chức  và 
ngân  sách  phụ 
thuộc  vào  chính 
phủ. 
‐ Có thể thiếu cán 
bộ  có  kỹ  năng 
phù  hợp  trong 
quản lý bầu cử. 
‐ Cung cách hành 
chính  quan  liêu 
có  thể không phù 
hợp  với  những 
yêu cầu của quản 
lý bầu cử. 
 ‐ Quản  lý bầu cử 
có thể thiếu thống 
nhất vì được giao 
cho  nhiều  bộ 
phận  khác  nhau 
của chính phủ. 

Có những nhược  điểm  của  cả hai 
mô hình độc lập và Chính phủ 
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Bản đồ phân bố các mô hình bầu cử trên thế giới 

 
Ghi chú: Những quốc gia tô màu nâu theo mô hình độc lập, màu xanh lá cây theo  
mô hình Chính phủ, màu vàng cam theo mô hình hỗn hợp, màu trắng là chưa có cơ 

quan bầu cử quốc gia. 

Mặc  dù  không  có  hình  thức  quản  lý  bầu  cử  nào  hoàn  thiện 
tuyệt đối, kết quả khảo sát của IDEA nêu ở trên và những nghiên 
cứu về bầu cử gần đây của rất nhiều học giả và tổ chức khác nhau 
đều cho thấy xu hướng thắng thế của mô hình cơ quan bầu cử độc 
lập  trên  thế giới. Thêm vào  đó, những nghiên  cứu này  cũng  cho 
thấy một số xu hướng và bài học kinh nghiệm khác như sau: 

 Để một EMB được bảo vệ tốt, các thành viên của nó cần do 
nghị viện lựa chọn bằng bỏ phiếu từ những ứng cử viên của 
các đảng phái và tầng lớp chính trong xã hội. 

 Uy tín của một EMB phụ thuộc rất lớn vào tư cách đạo đức và năng 
lực của các thành viên, đặc biệt là những thành viên đứng đầu. 
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 Một  EMB  với  nhiều  thành  viên  thường  hoạt  động  không 
hiệu quả bằng những EMB có ít thành viên, bởi khi có nhiều 
thành viên sẽ khó đồng thuận trong quá trình ra quyết định. 

 Để một EMB hoạt  động hiệu  quả  và  giữ  được  tính  tin  cậy, 
không chỉ cần bảo đảm vị thế độc lập của nó với nhánh hành 
pháp, mà còn phải bảo đảm rằng nó có nguồn kinh phí ổn định 
và một đội ngũ cán bộ giúp việc chuyên nghiệp. Ngoài ra, một 
EMB  cũng  cần  tuân  thủ  nghiêm  chỉnh  những  quy  tắc  công 
khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động. Về 
những khía cạnh này, theo IDEA, với tính chất là cơ quan bầu 
cử quốc gia, cần xác định các nguyên tắc nền tảng chi phối tổ 
chức và hoạt động của EMB, bao gồm: (i) Tôn trọng pháp luật; 
(ii) Trung lập, không thiên vị; (iii) Minh bạch; (iv) Chính xác; và 
(v) Được thiết kế theo hướng phục vụ cử tri. 

4. Quy định về cơ quan bầu cử trong Hiến pháp trên thế giới  

Quy định về bầu cử là nội dung không thể thiếu trong một bản 
Hiến pháp hiện đại, bởi nó liên quan đến việc thiết lập và kiểm soát 
quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, trong khi tất cả Hiến pháp đều có 
quy định về bầu cử (các quyền bầu và ứng cử, các nguyên tắc bầu 
cử…) thì không phải tất cả đều đề cập đến EMB. Với những quốc 
gia mà Hiến pháp không quy định về EMB, thiết chế này sẽ được 
đề cập trong luật bầu cử. 

Cũng  theo khảo  sát của  IDEA và những nghiên cứu nêu  trên, 
ngày càng nhiều Hiến pháp có quy định về EMB, với mục đích nhằm 
tăng cường tính ổn định, độc  lập thông qua việc hạn chế khả năng 
thiết chế này bị chi phối bởi nhánh hành pháp hoặc bị thay đổi, tác 
động tuỳ tiện thông qua việc sửa đổi các luật liên quan. Cụ thể, theo 
kết quả một nghiên cứu khảo sát 550 bản Hiến pháp được ban hành 
trên thế giới từ năm 1880 đến năm 2000 cho thấy, có 24% (136 Hiến 
pháp)  quy  định  về  hội  đồng  bầu  cử  (electoral  commission),  6%  (35 
Hiến pháp) quy định về  toà án bầu cử  (electoral court).   Còn  tính ở 
thời điểm năm 2000, đã có khoảng 40% số Hiến pháp hiện hành trên 
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thế giới quy  định về hội  đồng bầu  cử  (electoral  commission),  so với 
khoảng 5% số Hiến pháp có quy định này ở thời điểm năm 1945. Tỷ 
lệ Hiến pháp quy định hội đồng bầu cử đạt mức cao nhất ở các khu 
vực Nam Á  (khoảng 70%), Mỹ La‐tinh và  tiểu vùng sa mạc Sahara 
(khoảng 45%)… (xem các biểu đồ dưới đây): 

Tỷ lệ Hiến pháp trên thế giới quy định                                           
cơ quan bầu cử quốc gia  

(tính từ 1850 đến 2000, khảo sát 550 bản Hiến pháp) 
 

 
 

Tỷ lệ Hiến pháp trên thế giới quy định                                          
cơ quan bầu cử quốc gia tính theo khu vực 

(tính ở thời điểm năm 2000) 
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Theo  nghiên  cứu  của  IDEA,  quy  định  về  EMB  trong Hiến 
pháp các quốc gia bao gồm những vấn đề như: (i) Vị thế độc  lập 
của EMB; (ii) Cấu trúc (thành phần) của EMB; (iii) Nhiệm kỳ của 
các  thành viên;  (iv) Chức năng, quyền hạn của EMB… Tuỳ quốc 
gia mà những quy định này có thể được đưa vào một mục riêng 
của Hiến pháp  (ví dụ như  trường hợp của Hàn Quốc, Philippin, 
Nam Phi…)  hoặc  được  tích hợp vào  các mục  tương  ứng  (ví dụ 
như trường hợp của Ấn Độ, Indonesia…). Mức độ nội dung được 
đề cập trong các Hiến pháp cũng không giống nhau. Ví dụ, Hiến 
pháp của Áo, Cameroon, Cộng hoà Séc, Indonesia và một số quốc 
gia  khác  chỉ  đề  cập  đến  việc  thành  lập,  tư  cách  thành  viên  của 
EMB và cơ chế bầu cử, trong khi Hiến pháp của Hàn Quốc, Nam 
Phi, Băng‐la‐đét, Costa Rica… xác định cả những vấn đề về chức 
năng, quyền hạn, tính độc lập và hoạt động của EMB, tiêu chuẩn 
và nhiệm kỳ của các thành viên. 

 5. Vấn đề hiến  định cơ quan bầu cử quốc gia  trong Hiến pháp 
1992 sửa đổi, bổ sung năm 2013  của Việt Nam 

Các bản Hiến pháp 1946,1959,1980,1992 của Việt Nam (và cả hai 
bản Hiến pháp năm 1956 và 1967 ở miền Nam) đều không quy định 
về việc thành lập cơ quan bầu cử mà để vấn đề đó cho luật định.   

 Dự  thảo Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2013  lần đầu  tiên 
đưa vào một quy định mới, riêng về cơ quan bầu cử quốc gia.1 Theo 
Điều 121 Dự thảo:  

“1. Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, gồm 
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.  

2. Hội đồng bầu cử quốc gia  tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ 
đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.  

3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ  thể của Hội đồng bầu cử quốc 
gia và số  lượng, nhiệm kỳ của  thành viên Hội  đồng bầu cử quốc gia do 
luật định”. 
––––––––––––––––––– 
 
1 Ngoài ra, Điều 75 của Dự thảo cũng nói đến cơ quan này trong mối quan hệ 
với Quốc hội.  
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Việc hiến định cơ quan bầu cử quốc gia thể hiện một bước tiến 
quan trọng trong tư duy lập hiến ở Việt Nam. Nó phù hợp với xu 
hướng chung trên thế giới và đáp ứng yêu cầu mở rộng dân chủ để 
hội nhập quốc tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời 
điểm hiện nay. 

Tuy nhiên, so với Hiến pháp của nhiều quốc gia khác trên thế 
giới, quy định ở Điều 121 Dự thảo  trên còn quá sơ sài, vì mới chỉ 
xác định được hai yếu tố, đó là cơ quan có thẩm quyền thành lập và 
chức năng của hội đồng bầu cử. Vẫn còn ít nhất hai yếu tố đặc biệt 
quan  trọng với với một cơ quan bầu cử quốc gia mà  rất cần hiến 
định, đó là vị thế độc lập của nó và nguồn gốc (thành phần) của các 
thành viên, nhưng chưa được đề cập. Thêm vào đó, dự thảo không 
quy định  thẩm quyền của hội đồng bầu cử quốc gia  trong việc  tổ 
chức các cuộc trưng cầu ý dân. 

Từ những phân tích ở các phần trên, xét bối cảnh Việt Nam và 
tham  khảo  những  quy  định  liên  quan  trong Hiến  pháp một  số 
nước, đặc biệt  là Hiến pháp Hàn Quốc, Singapore và Nam Phi, có 
đề xuất các quy định về hội đồng bầu cử quốc gia trong Hiến pháp 
1992 sửa đổi năm 2013 như sau: 

Điều 121   

 1. Hội đồng bầu cử quốc gia  là cơ quan hiến định độc  lập do Quốc 
hội thành lập, gồm 9 thành viên do Quốc hội bầu.  

2. Thành viên của hội đồng phải  là đại biểu Quốc hội chuyên trách, 
đại diện cho các nhóm và tầng lớp chính trong xã hội.  

3. Hội đồng tự bầu ra Chủ tịch, hai Phó chủ tịch và xây dựng Quy 
chế hoạt động của mình. 

4. Nhiệm kỳ của các  thành viên hội đồng  là 5 năm, có  thể được  tái 
bầu nhưng không quá hai nhiệm kỳ. 

Điều 122   

1. Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ tổ chức, quản  lý các cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội và trưng cầu ý dân, bảo đảm cho các sự kiện này 
diễn ra tự do và công bằng.  
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2. Hội đồng bầu cử quốc gia cũng có nhiệm vụ chỉ đạo và hướng dẫn 
công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

3. Hội  đồng  bầu  cử  quốc  gia  có  quyền  thông  qua  nghị  quyết,  ban 
hành quyết định, quy chế, hướng dẫn để tổ chức, quản lý các cuộc bầu cử 
và trưng cầu ý dân ý phù hợp với Hiến pháp và luật bầu cử. Các văn bản 
pháp  luật do Hội  đồng bầu cử ban hành có hiệu  lực bắt buộc với các cơ 
quan nhà nước và mọi chủ thể khác có liên quan. 

Điều 123   

1. Hội  đồng  bầu  cử  quốc  gia  có  ngân  sách  và  bộ máy  hành  chính 
riêng, do Quốc hội quy định. 

2. Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ phải chịu trách nhiệm giải trình với 
Quốc hội. 
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Phần IV 

CƠ QUAN KIỂM TOÁN QUỐC GIA               
VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
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THIẾT CHẾ KIỂM TOÁN TRÊN THẾ GIỚI  
VÀ NHỮNG GỢI Ý CHO VIỆC HIẾN ĐỊNH Ở VIỆT NAM 

              ThS. Đặng Văn Hải* 

 
ghiên cứu kinh nghiệm quốc tế xác lập địa vị pháp lý của 
Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong Hiến pháp ‐ đạo luật 

cơ bản của nhà nước ‐ trong điều kiện hệ thống pháp luật về KTNN 
của Việt Nam mới được hình thành, đang trong quá trình tiếp tục 
xây dựng và hoàn thiện là điều hết sức cần thiết. Trong phạm vi bài 
viết này,  tác giả  tập  trung vào nghiên  cứu  các nước  trên  thế giới 
trong việc xác  lập  địa vị pháp  lý  của KTNN  trong Hiến pháp  để 
làm cơ sở định hướng cho việc xác  lập địa vị pháp  lý của KTNN 
trong Hiến pháp ở Việt Nam. 

Sự cần thiết quy định và nội dung những vấn đề cần quy định về 
KTNN trong Hiến pháp đã được đề cập rất rõ ràng trong Tuyên bố 
Lima về những nguyên tắc cơ bản đối với tổ chức và hoạt động của 
các cơ quan kiểm toán tối cao năm 1977, Tuyên bố Mexico về sự độc 
lập của các cơ quan kiểm toán tối cao năm 2007 của INTOSAI. Trong 
các tuyên bố này khẳng định vai trò của KTNN trong “quản trị lành 
mạnh  tài chính công”, “phát hiện và ngăn ngừa  thiệt hại”  trong  sử 
dụng ngân sách; khẳng định yêu cầu bảo đảm tính độc  lập trong tổ 
chức, hoạt động của KTNN. Các tuyên bố này đã nêu lên những nội 
dung cần quy định trong Hiến pháp là: Việc thành lập KTNN và sự 
độc lập của nó (bổ nhiệm, miễn nhiệm, tính độc lập trong tổ chức và 
hoạt động, kể cả độc lập của các ủy viên kiểm toán; độc lập về phương 
diện tài chính và quỹ ngân sách), cụ thể như sau: 

‐ Điều 5 Mục  II Tuyên bố Lima về  tính  độc  lập của Cơ quan 
Kiểm toán tối cao: 

––––––––––––––––––– 
 
* Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. 

N 
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“1. Cơ quan Kiểm  toán  tối cao chỉ có  thể hoàn  thành nhiệm vụ của 
mình một cách khách quan, hiệu lực khi nó độc lập với đơn vị được kiểm 
toán và được bảo vệ trước các ảnh hưởng từ bên ngoài”. 

2. Dù cũng là cơ quan nhà nước và không thể độc lập tuyệt đối do là 
một bộ phận của Nhà nước nói chung, nhưng Cơ quan Kiểm toán tối cao 
phải độc lập về chức năng và tổ chức để thực hiện nhiệm vụ của mình. 

3. Việc thành  lập Cơ quan Kiểm toán tối cao và mức độ độc lập cần 
thiết của nó phải được quy định  trong Hiến pháp; quy định chi  tiết cần 
được thể hiện trong luật. Cụ thể, phải đảm bảo sự bảo vệ đầy đủ về pháp 
lý của Tòa án tối cao chống lại sự can thiệp của bên ngoài vào tính độc lập 
và chức năng kiểm toán của Cơ quan Kiểm toán tối cao”. 

‐ Điều 6 Mục II Tuyên bố Lima về Tính độc lập của nhân viên 
Cơ quan Kiểm toán tối cao; 

“1. Sự độc lập của Cơ quan Kiểm toán tối cao không thể tách rời khỏi 
sự độc  lập của nhân viên của nó. Nhân viên  được hiểu  là những người 
phải  đưa  ra quyết  định  đại diện  cho Cơ quan Kiểm  toán  tối  cao và giải 
trình các quyết định đó với bên thứ ba, bên thứ ba là thành viên của Ban 
lãnh đạo tập thể hay người đứng đầu Cơ quan Kiểm toán tối cao nếu tổ 
chức theo chế độ thủ trưởng. 

2. Sự độc  lập của nhân viên phải được đảm bảo bởi Hiến pháp. Cụ 
thể, quy trình miễn nhiệm cũng phải được quy định trong Hiến pháp và 
không được ảnh hưởng đến tính độc  lập của nhân viên. Phương thức bổ 
nhiệm và bãi nhiệm nhân viên  tùy  thuộc vào cơ cấu Hiến pháp của mỗi 
quốc gia. 

3. Khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình, cán bộ, nhân viên 
kiểm toán của Cơ quan Kiểm toán tối cao phải không bị ảnh hưởng bởi tổ 
chức được kiểm toán và phải không phụ thuộc vào tổ chức đó”. 

Tuyên bố Mexico tại Nguyên tắc 1 nêu rõ: “Cần có văn bản pháp 
luật phù hợp quy định về mức độ độc lập của Cơ quan Kiểm toán tối cao”, 
Nguyên tắc 2 nêu rõ về tính độc lập của những người đứng đầu và 
thành viên của Cơ quan Kiểm toán tối cao và vấn đề bổ nhiệm, tái 
bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan kiểm toán. 
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Đặc biệt, ngày 22/12/2011 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông 
qua Nghị quyết A/66/209 về “Thúc đẩy  tính hiệu  lực, trách nhiệm 
giải trình, tính hiệu quả và minh bạch của quản lý công bằng cách 
tăng cường các Cơ quan Kiểm toán tối cao”, đánh dấu một lịch sử 
quan trọng trong gần 60 năm hoạt động của INTOSAI. Lần đầu tiên 
Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận hoàn toàn tính độc lập của 
Cơ quan Kiểm toán tối cao khi nêu rằng: “Các Cơ quan Kiểm toán tối 
cao chỉ có thể hoàn thành trách nhiệm của mình một cách khách quan và 
hiệu quả khi các cơ quan này độc lập với đối tượng kiểm toán và được bảo 
vệ  chống  lại  ảnh hưởng bên ngoài” và ghi nhận  tầm quan  trọng của 
các Cơ quan Kiểm  toán  tối cao  trong việc  thúc  đẩy  tính hiệu  lực, 
trách  nhiệm  giải  trình,  hiệu  quả  và  tính minh  bạch  của  quản  lý 
công, giúp  thực hiện  các mục  tiêu và  ưu  tiên phát  triển quốc gia 
cũng như  các mục  tiêu phát  triển quốc  tế, gồm  cả Mục  tiêu phát 
triển  niên  kỷ.  Đồng  thời, Nghị  quyết  cũng  kêu  gọi  các  quốc  gia 
thành viên Liên hợp quốc áp dụng các nguyên  tắc hoạt  động mà 
INTOSAI đã đề ra trong Tuyên bố Lima về Mexico cho phù hợp cơ 
cấu của quốc gia mình. 

Trên cơ sở những quy định của INTOSAI, ở hầu hết các nước 
tồn  tại  cơ  quan KTNN,  dù  là  ở  các  nước  đã  thành  lập  cơ  quan 
KTNN từ rất lâu hay ở các nước mới thành lập cơ quan KTNN như 
các nước Đông Âu, Liên bang Nga, Trung Quốc… những vấn đề cơ 
bản về địa vị pháp  lý,  tính độc  lập của cơ quan KTNN đều được 
quy  định  trong  Hiến  pháp  của  mỗi  nước.  Theo  thống  kê  của 
INTOSAI,  trong  113  nước  thực  hiện  nghiên  cứu  (không  tính  các 
nước thuộc Cộng đồng chung châu Âu) thì có 79 nước (chiếm 70% 
các nước thực hiện nghiên cứu) địa vị pháp lý và tính độc lập của 
cơ quan KTNN  được quy  định  trong Hiến pháp;  tất  cả  các nước 
thuộc Cộng đồng chung châu Âu đều quy định địa vị pháp lý, tính 
độc lập của KTNN trong Hiến pháp. 

Mặc dù những quy định cụ thể trong Hiến pháp của các nước 
về KTNN có thể khác nhau về mức độ, nội dung, ví dụ như: Hiến 
pháp CHLB Đức, Liên bang Nga chỉ quy định tại một khoản trong 
1  điều  về KTNN  (khoản  2  Điều  114  của Hiến  pháp CHLB  Đức, 
khoản  5  Điều  101  của Hiến  pháp Nhật  Bản  quy  định  1  điều  về 
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KTNN  (Điều 90); Hiến pháp nước CHND Trung Hoa quy  định 2 
điều về KTNN (Điều 91 và Điều 100) và Hiến pháp Ba Lan lại quy 
định  tới 6 điều về KTNN  (từ Điều 203  đến Điều 207); Hiến pháp 
Indonesia có một chương riêng  (Chương VIIIA Ủy ban Kiểm toán 
tối cao) với 3 điều (Điều 23E, Điều 23F, Điều 23G), Hiến pháp Thái 
Lan  cũng  có Mục  riêng với  4  điều quy  định về Ủy ban KTNN… 
Tuy nhiên, về cơ bản có thể thấy tính phổ biến của những quy định 
về KTNN trong Hiến pháp của các nước là: 

‐ Xác  định  địa  vị pháp  lý  của KTNN  trong  hệ  thống  các  cơ 
quan Nhà nước: Hiến pháp của các nước đều quy định về vị trí của 
cơ quan KTNN trong mối quan hệ với các cơ quan lập pháp, hành 
pháp và  tư pháp. Có ba mô hình phổ biến về vị  trí  của  cơ quan 
KTNN là: KTNN trực thuộc Quốc hội, KTNN trực thuộc Chính phủ 
và KTNN độc lập với cả Quốc hội và Chính phủ. 

‐ Xác định nguyên  tắc cơ bản  trong hoạt động kiểm  toán của 
KTNN là độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. 

‐  Xác  định  chức  năng,  nhiệm  vụ  và  quyền  hạn  cơ  bản  của 
KTNN. Đối tượng kiểm toán của KTNN ở hầu hết các nước đều xác 
định  là hoạt  động quản  lý,  sử dụng  các nguồn  lực  tài chính Nhà 
nước và tài sản quốc gia. 

‐  Quy  định  thẩm  quyền  bổ  nhiệm  (bầu), miễn  nhiệm  Tổng 
KTNN. 

‐ Quy định trách nhiệm của KTNN trong việc báo cáo kết quả 
kiểm  toán với Quốc hội và  công bố công khai  theo quy  định  của 
pháp luật. 

Căn cứ vào vị trí pháp lý và quan hệ của cơ quan KTNN với hệ 
thống các cơ quan quyền lực Nhà nước, hiện nay trên thế giới tồn 
tại 3 loại mô hình cơ bản về tổ chức cơ quan KTNN như sau: KTNN 
trực thuộc cơ quan lập pháp, KTNN trực thuộc cơ quan hành pháp 
hay tư pháp mà là một tổ chức độc lập hoạt động theo quy định của 
pháp luật. Hoạt động của cơ quan KTNN độc lập như Tòa án hoặc 
Viện Kiểm sát, nhưng không làm chức năng công tố và xét xử. Mô 
hình này được hình thành ở những quốc gia mà hệ thống quyền lực 
Nhà  nước  được  tổ  chức  theo  thể  chế  tam  quyền phân  lập  và  cơ 
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quan KTNN ra đời từ rất sớm hoặc ở các nước thuộc địa chịu ảnh 
hưởng của các nước châu Âu. Tuy nhiên, một vấn đề đáng lưu ý là, 
với các nước châu Á thì đa số các nước thuộc khối ASEAN tổ chức 
theo mô hình KTNN  độc  lập với ngành  lập pháp và ngành hành 
pháp  (Indonesia, Philipine;  Singapore; Thái Lan; Malaysia)  chiếm 
50% số nước  thuộc khối ASEAN. Mô hình này có nhiều ưu điểm: 
Cơ quan kiểm toán thoát ly khỏi các yếu tố chính trị như sự chỉ đạo 
của Chính phủ hay sự chi phối bởi cơ chế  làm việc  tập  thể, quyết 
định theo đó của Quốc hội; bản chất của hoạt động kiểm toán là xác 
nhận một cách độc lập và trung thực, khách quan các thông tin về 
quản lý tài chính và tài sản công đối với các hoạt động quản lý. Bởi 
vậy KTNN được coi như một công cụ của quản  lý vĩ mô. Tổ chức 
theo mô hình này, KTNN sẽ là công cụ đắc lực cho cả cơ quan lập 
pháp  trong việc  thực hiện quyền giám  sát của mình và cho cả cơ 
quan hành pháp trong việc quản lý điều hành; hoạt động kiểm toán 
sẽ trở nên hữu hiệu hơn bởi lẽ chỉ thực hiện kiểm toán và cung cấp 
thông tin đã kiểm toán theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, 
KTNN còn làm chức năng tư vấn rất quan trọng về các vấn đề kinh 
tế, tài chính, kể cả việc ban hành các văn bản pháp luật về kinh tế, 
tài chính của cả cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp. 

Qua việc nghiên cứu kinh nghiệm của các nước cho thấy việc 
tổ  chức  cơ quan kiểm  toán  luôn  tùy  thuộc vào  điều kiện kinh  tế, 
chính trị, xã hội, lịch sử của từng quốc gia. Dù tổ chức theo mô hình 
nào đi chăng nữa thì bản chất của KTNN vẫn là công cụ kiểm soát 
các hoạt động quản lý tài chính vĩ mô thuộc cơ cấu của bộ máy nhà 
nước, do vậy  luôn có sự đan xen nhau giữa các nhánh quyền  lực. 
Điều  đó  cho  chúng  ta  thấy  rằng việc phân  loại một cách  rạch  ròi 
KTNN  thuộc nhánh quyền  lực nào hay  ở vị  thế  độc  lập  chỉ  có ý 
nghĩa tương đối. Mặt khác, có thể thấy rằng các cơ quan KTNN trên 
thế giới không có sự khác biệt nhau về mục đích hoạt động, trong 
khi đó những  thể chế về  tổ chức nhân sự và hoạt động  (mà được 
gọi là mô hình KTNN) có nhiều điểm khác nhau giữa các quốc gia.  

Có  thể  rút ra một số bài học kinh nghiệm  làm cơ sở cho việc 
xác  lập  địa vị pháp  lý  của  cơ quan KTNN  trong Hiến pháp Việt 
Nam là: 
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‐ Dù theo mô hình nào thì cơ quan KTNN cũng phải được thiết 
kế là hệ thống kiểm soát từ bên ngoài đối với các đơn vị được kiểm 
toán (ngoại kiểm); 

‐ Độc lập, khách quan là vấn đề cốt tử có tính nguyên tắc trong 
hoạt động kiểm toán. Để bảo đảm tính độc lập, địa vị pháp lý của 
KTNN, Tổng KTNN phải  được quy  định  trong Hiến pháp  –  đạo 
luật cơ bản của Nhà nước. Tổng KTNN phải do Quốc hội bầu, miễn 
nhiệm và bãi nhiệm; 

‐ Chức năng, đối tượng và phạm vi kiểm toán của KTNN cần 
được  xác  định  rõ: KTNN  thực hiện  kiểm  toán  báo  cáo  tài  chính, 
kiểm  toán  tuân  thủ và kiểm  toán hoạt động đối với mọi cơ quan, 
đơn vị, tổ chức có quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính và tài sản 
quốc gia. 

Về kỹ thuật lập hiến, tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi nước, 
các  quy  định  về  thiết  chế KTNN  có  thể  được  quy  định  tại một 
chương, mục, phần riêng hoặc xếp vào mục chung các thiết chế độc 
lập hoặc nằm  trong cùng chương với cơ quan thuộc nhánh quyền 
lực mà KTNN  trực  thuộc. Việc quy  định  trong Hiến pháp  cụ  thể 
đến đâu là tùy thuộc vào ý chí của nhà lập hiến, song, nguyên tắc 
độc  lập và  tối cao  trong kiểm  toán của cơ quan KTNN vẫn  là nội 
dung hiến định phổ biến nhất. 

Từ thực tiễn 18 năm hoạt động của KTNN, đặc biệt là 6 năm thi 
hành Luật KTNN, cho thấy mô hình thích hợp với KTNN Việt Nam 
là: KTNN là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và 
chỉ tuân theo pháp luật. Đây là mô hình bảo đảm cao nhất cho tính 
độc  lập  trong hoạt  động  của KTNN, phù hợp với  điều kiện  thực 
tiễn Việt Nam. 

Trên  cơ  sở  những  chỉ  dẫn  của  INTOSAI,  nghiên  cứu  kinh 
nghiệm  các nước  trên  thế  giới  xác  lập  địa vị pháp  lý  của KTNN 
trong Hiến pháp và  từ  thực  tiễn hoạt động của KTNN ở nước  ta, 
việc quy định vị  trí, chức năng, nguyên  tắc  tổ chức và hoạt động 
của KTNN, việc bầu Tổng KTNN trong Hiến pháp là cần thiết, các 
vấn đề cụ thể sẽ do Luật điều chỉnh. Để bảo đảm tính độc lập của 
cơ  quan  KTNN  theo  chỉ  dẫn  của  Tuyên  bố  Lima  và  Tuyên  bố 
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Mexico của INTOSAI, Nghị quyết A/66/209 của Liên hiệp quốc, tiếp 
thu có chọn lọc kinh nghiệm các nước trên thế giới, tác giả đề xuất 
bổ sung vào Hiến pháp những quy  định về KTNN  trong chương 
quy định về các thiết chế độc lập với nội dung như sau: 

Về Kiểm toán Nhà nước: 

“1. Kiểm toán Nhà nước là cơ quan kiểm tra tài chính Nhà nước cao 
nhất do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, 
có chức năng kiểm toán việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính và tài sản 
quốc gia”. 

2. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của kiểm toán Nhà nước 
do luật định; 

Về Tổng kiểm toán Nhà nước: 

“1. Tổng Kiểm  toán Nhà nước  là người  đứng  đầu Kiểm  toán Nhà 
nước, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 
tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước”. 

2. Tổng Kiểm toán Nhà nước báo cáo công tác trước Quốc hội; trong 
thời gian Quốc hội không họp báo cáo công tác trước Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội. 

3. Tổng Kiểm  toán Nhà nước do Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi 
nhiệm theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhiệm kỳ của Tổng 
Kiểm toán Nhà nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội”. 

Đồng thời, cần bổ sung quy định về thẩm quyền của Quốc hội 
liên quan đến tổ chức, hoạt động của KTNN (ở Chương quy định 
về Quốc hội) như việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng KTNN; 
KTNN  chịu  sự giám  sát  tối  cao  của Quốc hội; mối quan hệ giữa 
KTNN với các cơ quan của Quốc hội, thẩm quyền của KTNN trong 
việc  trình dự án Luật ra  trước Quốc hội và  thẩm quyền bổ nhiệm 
Phó Tổng KTNN./. 

 

 



Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Trung ương trên thế giới… 

            123

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 
TRUNG ƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ NHỮNG GỢI Ý 
VỀ VIỆC HIẾN ĐỊNH CƠ QUAN NÀY Ở VIỆT NAM 

PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy* 

 
gân hàng Trung ương (NHTW) ở bất kỳ quốc gia nào trên 
thế giới đều có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ổn 

định  giá  trị  đồng  tiền,  kiềm  chế  lạm  phát  và  sự  an  toàn  của  hệ 
thống ngân hàng. Đặc biệt, vai  trò này càng được  thể hiện  rõ nét 
trong  thời  kỳ  khủng  hoảng  ngân  hàng.  Kinh  nghiệm  từ  khủng 
hoảng  tài chính của nhiều nước  trên  thế giới  trong giai đoạn vừa 
qua (đặc biệt là Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) đã cho thấy 
không thể phủ nhận vai trò của NHTW là “người dẫn đường” đối 
với hệ thống ngân hàng và nền kinh tế của một quốc gia.  

Sự ra đời của NHTW được ví như một trong ba phát minh vĩ 
đại nhất trong lịch sử phát triển của xã hội loài người bên cạnh hai 
phát minh khác  là “lửa” và “bánh xe”. NHTW  lần đầu  tiên  được 
ghi nhận bằng  tiếng Anh “Central Bankʺ vào năm 1873 do Walter 
Bagehot, sau này là Tổng biên tập của tờ The Economist (Anh quốc), 
người đã sử dụng cụm từ “Central Bank” để đề cập đến một ngân 
hàng có sự độc quyền trong việc phát hành giấy bạc ngân hàng, và 
trụ sở chính của nó cần phải đặt tại thủ đô hoặc trung tâm tài chính 
của một quốc gia. Chỉ trong thời gian 50 năm sau đó và nhất là từ 
giữa  thế kỷ 20 đến nay,  thuật ngữ này đã được sử dụng  rộng  rãi 
trên phạm vi quốc tế. Vào những năm đầu thế kỷ 20, trên thế giới 
chỉ có 18 NHTW, thì hiện nay con số này đã là 173 NHTW1. Đây là 

––––––––––––––––––– 
 
* Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
1 TS. Nguyễn Đại Lai, Tìm hiểu về NHTW  trong  lịch  sử và quan  điểm về mối 
quan hệ giữa nạn thất nghiệp với lượng tiền cung ứng, Xem http://tailieu.vn. 
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tổ chức có vị trí pháp lý “kép” – vừa là cơ quan quản lý nhà nước 
chuyên ngành trong lĩnh vực ngân hàng, vừa là định chế tài chính 
công quyền, thực hiện các hoạt động ngân hàng vì mục tiêu phi lợi 
nhuận. Nhờ  có NHTW với  thẩm quyền  của mình  trong việc  xây 
dựng,  thực thi chính sách tiền tệ quốc gia và với  tư cách  là “ngân 
hàng mẹ của hệ  thống ngân hàng” mà nhiều ngân hàng  đã được 
giải cứu, thoát khỏi tình trạng phá sản và duy trì được tính thanh 
khoản cho toàn hệ thống tài chính1. Nếu hệ thống ngân hàng được 
ví như “huyết mạch” của nền kinh tế thì NHTW có thể coi là “trái 
tim” của nền kinh  tế. Tổ chức và hoạt động của NHTW có nhiều 
điểm đặc  thù so với các cơ quan quản  lý nhà nước khác  thuộc bộ 
máy  công  quyền. Việc  nghiên  cứu,  tìm  hiểu  về  tổ  chức  và  hoạt 
động NHTW ở một số nước trên thế giới và nêu ra những bài học 
kinh nghiệm, gợi ý cho Việt Nam  trong việc hoàn thiện pháp  luật 
về NHTW là rất hữu ích, nhằm nâng cao vị thế của NHTW ở Việt 
Nam và đảm bảo tính độc  lập,   sự vận hành của nó theo mô hình 
NHTW hiện đại.   

1. Tổ  chức  và hoạt  động  của Ngân hàng Trung  ương  ở một  số 
nước trên thế giới   

Khi nói  tới mô hình  tổ chức của NHTW  ở mỗi quốc gia, cần 
phải  xác  định vị  trí pháp  lý  của  tổ  chức này  trong  bộ máy  công 
quyền. Tùy theo điều kiện kinh tế ‐ xã hội mỗi nước mà NHTW sẽ 
tổ chức theo những mô hình khác nhau, có vị  trí khác nhau trong 

––––––––––––––––––– 
 
1 Ví dụ: năm 2008,   FED (Cục Dự trữ  liên bang Mỹ) đã tích cực tham gia vào 
quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, tài chính  ở Mỹ như cứu AIG khỏi tình 
trạng phá sản bằng cách cho AIG vay 85 tỷ USD và nắm giữ 80% cổ phần của tổ 
chức bảo hiểm này; Ngày 23/11/2008, FED cùng Bộ Tài chính, FDIC đã đưa ra 
quyết định giải cứu Citigroup khi ngân hàng thương mại này đứng trước nguy 
cơ mất thanh khoản; 9/2008 FED chấp thuận cho hai ngân hàng Goldman Sachs 
và Morgan Stanley được cải tổ và chuyển đổi từ ngân hàng đầu tư thành ngân 
hàng  đa năng  để hưởng những dịch vụ  cứu  trợ  của FED. Xem: Nguyễn Thị 
Hương Thanh, “Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng ‐ Kinh nghiệm từ cuộc khủng 
hoảng ở Mỹ”, Tạp chí Ngân hàng, số 12, tháng 6/2012, tr. 58, 59.  
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bộ máy nhà nước, có mối quan hệ khác nhau với Quốc hội, Chính 
phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.  

Trên thực tế đã tồn tại ba mô hình NHTW: NHTW trực thuộc 
Quốc hội và độc lập với Chính phủ, NHTW trực thuộc Chính phủ, 
NHTW trực thuộc Bộ Tài chính. 

Mô hình NHTW trực thuộc Quốc hội và độc lập với Chính phủ:      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông qua nghiên cứu pháp luật về NHTW của các nước trên 
thế giới, có thể thấy theo mô hình này, NHTW không nằm trong cơ 
cấu bộ máy của Chính phủ, không chịu sự lãnh đạo, điều hành của 
Chính  phủ.  Theo  chế  định  này, Chính  phủ  không  có  quyền  can 
thiệp vào hoạt  động  của NHTW, mặc dù ban  lãnh  đạo  của ngân 
hàng do Tổng  thống hay Thủ  tướng bổ nhiệm. Chính phủ không 
được phế  truất  thống  đốc NHTW. Điển hình  cho mô hình này  là 
NHTW ở các nước như Hoa Kỳ, Đức, Nga1. 

Việc quy định NHTW độc  lập với Chính phủ được  lý giải bởi 
nguyên nhân chính, đó  là do NHTW  là cơ quan quản  lý,  điều  tiết 
tiền tệ và phát hành tiền, hoạt động của nó tác động trực tiếp tới sự 
phát triển của nền kinh tế, nếu xác định vị trí pháp lý của nó thuộc 
Chính phủ thì không có gì bảo đảm rằng mọi quyết sách của Chính 

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem: Giáo trình Luật Ngân hàng  (Chủ biên: TS. Lê Thị Thu Thủy), Khoa Luật, 
Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005, tr. 55. 

NGÂN HÀNG 
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phủ về tiền tệ sẽ phù hợp với chủ trương, giải pháp của NHTW và 
phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường tiền tệ. Hơn nữa, nếu 
NHTW  thuộc Chính phủ  thì khi  có  thâm hụt  tài  chính ngân  sách, 
việc phát hành  tiền quá giới hạn và không phụ  thuộc vào quy  luật 
lưu thông tiền tệ dễ xảy ra, gây ra tình trạng lạm phát, ảnh hưởng tới 
sự phát  triển của nền kinh  tế và  đời  sống của nhân dân. Đặc biệt, 
trong nền kinh  tế  thị  trường hiện nay, việc  trao  cho NHTW vị  trí 
pháp lý độc lập là vô cùng cần thiết, là yếu tố then chốt để đảm bảo 
tính hiệu quả trong điều hành chính sách tiền tệ ở mỗi quốc gia. 

Ở Hoa Kỳ, năm 1908, Đạo luật Aldrich – Vreeland được Quốc 
hội thông qua đã xác định rõ sự cần thiết phải quy định hệ thống 
ngân hàng độc  lập với Chính phủ. Sau đó, năm 1913, Đạo  luật về 
Cục dự  trữ Liên bang Hoa Kỳ quy định NHTW  (Cục dự  trữ Liên 
bang Hoa Kỳ  ‐ FED)  có vị  trí  độc  lập với Chính phủ,  trực  thuộc 
Quốc hội, độc  lập  trong việc quyết định cung ứng  tiền  tệ và  thực 
hiện chính sách tiền tệ quốc gia.  

Cơ quan  lãnh đạo cao nhất của FED  là Hội đồng Thống đốc, 
người điều hành FED là Chủ tịch Hội đồng trên gồm 7 thành viên, 
do  Tổng  thống  bổ  nhiệm,  với  sự  tham  vấn  và  đồng  thuận  của 
Thượng viện1,  là  cơ quan quyền  lực  đối với hoạt  động  của FED, 
mọi quyết định đều được thông qua một cách dân chủ, đa số, tránh 
tình trạng  lạm quyền2. Không một thượng nghị sỹ hay hạ nghị sỹ 
nào  trong Quốc hội  được  là  thành viên  của Hội  đồng Thống  đốc 
của Hệ thống dự trữ Liên bang hoặc là một cán bộ hay là một Giám 
đốc  của Ngân hàng dự  trữ  liên bang3. Hội  đồng Thống  đốc hoạt 
động  theo  quy  chế  độc  lập,  là  cơ  quan  chịu  trách  nhiệm  trước  

––––––––––––––––––– 
 
1 Phần 10, Điều 1 Đạo Luật về Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. 
2 Hệ  thống ngân hàng ở Mỹ có  tổ chức khá khác biệt so với các nước khác. 
Nước Mỹ được chia  thành 12 khu vực, ở mỗi khu vực  thành  lập một Ngân 
hàng dự trữ liên bang ‐ là ngân hàng trung ương của khu vực. Lãnh đạo 12 
ngân hàng dự trữ liên bang được thực hiện bởi Hội đồng Thống đốc, có trụ sở 
tại thủ đô Washington. 
3 Phần 4, Điều 13 Đạo Luật về Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. 
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Quốc hội Mỹ1,  có nhiệm vụ điều hòa  tiền  tệ,  tín dụng  trong quá 
trình phát  triển của nền kinh  tế Mỹ với mục đích đảm bảo sự ổn 
định giá  trị đồng đô  la và sự  tăng  trưởng kinh  tế, có  thẩm quyền 
quy định mức chiết khấu, mức dự trữ tối thiểu, điều hòa chính sách 
thị  trường mở, quyết định quy chế hoạt động của Ngân hàng dự 
trữ Liên bang và  các ngân hàng  thành viên hệ  thống dự  trữ  liên 
bang, giám sát hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ nói chung. 

Tương tự như FED, NHTW ở Đức có vị trí pháp lý độc lập với 
Chính phủ. Điều 12 Luật Ngân hàng Trung  ương Cộng hòa Liên 
bang  Đức  năm  1957  quy  định:  “Ngân  hàng  Liên  bang  Đức  hoạt 
động độc  lập và không bị  lệ  thuộc vào các chỉ  thị của Chính phủ 
Liên bang…”. Mặc dù Chủ tịch, Phó Chủ tịch, hai Ủy viên của Hội 
đồng Ngân hàng Trung ương2 được đề cử bởi Chính phủ Liên bang 
và Tổng thống bổ nhiệm, 4 ủy viên khác được đề cử bởi Bundesrat 
(Thượng viện đại diện cho Liên bang) sau khi thỏa thuận với Chính 
phủ Liên bang (Khoản 3 Điều 7 Luật NHTW Đức). Ngoài ra, trong 
phạm vi có thể mà không làm tổn hại đến nhiệm vụ của mình như 
là một phần  của Hệ  thống  các NHTW  châu Âu, Ngân hàng Liên 
bang  Đức  có  trách  nhiệm  hỗ  trợ  chính  sách  kinh  tế  chung  của 
Chính phủ Liên bang (Điều 12 Luật NHTW Đức). Như vậy, về mặt 
pháp  lý, NHTW  ở Đức hoàn  toàn  độc  lập  trong  tổ  chức và hoạt 
động  của mình  và  trước  khi NHTW  châu Âu  ra  đời  thì  đây  là 
NHTW có tính độc lập nhất trên thế giới. Hội đồng NHTW Đức có 
quyền quyết định chính sách tiền tệ quốc gia.  

––––––––––––––––––– 
 
1 Phần 2 B, khoản a Đạo Luật về Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ quy định: Chủ tịch 
Hội đồng phải  trình diện  trước Quốc hội  tại các phiên điều  trần nửa năm  liên 
quan tới: A. Những nỗ lực, hoạt động, mục tiêu và kế hoạch của Hội đồng và Ủy 
ban thị trường mở Liên bang về việc thực hiện chính sách tiền tệ và B. Những 
phát triển về kinh tế và các triển vọng tương lai được mô tả trong bản báo cáo 
theo yêu cầu của Ủy ban về các vấn đề đô thị, nhà ở và ngân hàng của Thượng 
viện và Ủy ban về các hoạt động tài chính và ngân hàng của Hạ viện… 
2 Hội đồng NHTW là cơ quan lãnh đạo của Ngân hàng Liên bang  Đức, bao gồm 
Chủ tịch, một phó chủ tịch và 6 ủy viên khác. Thành viên của Hội đồng NHTW 
phải là người có trình độ chuyên môn cao. (khoản 1, 2, Điều 7, Luật NHTW Đức).  
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Trong  thực  tế,  Chính  phủ  Đức  đã  từng  không  chấp  nhận 
những kiến nghị  của NHTW Đức về  thiết  lập  cơ  chế  tỷ giá  thích 
hợp cho đồng nội tệ để thống nhất tiền tệ của Đức vào những năm 
1922,  đẩy  nền  kinh  tế  Đức  rơi  vào  thời  kỳ  siêu  lạm  phát  trong 
những năm 1923 ‐ 1927. Kể từ khi Hiệp ước Maastricht năm 1992 – 
Hiệp  ước  về  thành  lập  Liên minh  châu  Âu  (Treaty  on  European 
Union) của các quốc gia trong cộng đồng châu Âu được thông qua 
thì mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền  cho tất cả các NHTW thuộc 
Liên minh châu Âu đã được công khai. Hiệp ước này cũng đòi hỏi 
các quốc gia trong cộng đồng châu Âu phải đảm bảo tính độc  lập 
cho NHTW với  đầy  đủ quyền  lực  trong việc hoạch  định và  điều 
hành chính sách tiền tệ. 

NHTW ở Nga  là mô hình  trực thuộc Quốc hội. Luật về Ngân 
hàng Trung ương Nga năm 2002, được sửa đổi bổ sung năm 2009 
và 2011, ngay  trong Điều 1 có quy  định: “NHTW Nga hoạt động 
độc  lập với  các  cơ  quan  chính quyền  của Liên  bang Nga,  các  cơ 
quan chính quyền của  các chủ  thể  trong Liên bang Nga và chính 
quyền địa phương”. NHTW Nga chịu trách nhiệm trước Quốc hội 
Liên bang Nga. Quốc hội có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch 
NHTW Nga  theo  đề  nghị  của  Tổng  thống Nga,  bổ  nhiệm, miễn 
nhiệm các ủy viên của Hội đồng Thống đốc theo đề nghị của Chủ 
tịch NHTW Nga trên cơ sở có sự thống nhất với Tổng thống Nga1. 
Tổ chức và hoạt động của NHTW Nga được quy định rõ không chỉ 
trong Luật về NHTW Nga mà còn được ghi nhận trong Hiến pháp 
của Nga năm 1993  (sửa đổi, bổ sung năm 2008), trong đó Điều 75 
ghi: “… Hoạt động phát hành  tiền chỉ được thực hiện bởi NHTW 
Nga. Việc phát hành các đồng tiền khác ở Liên bang Nga không cho 
phép. Bảo vệ và đảm bảo sự ổn định giá trị đồng tiền Rúp là chức 
năng cơ bản của NHTW Nga. Chức năng này được thực hiện độc 
lập với các cơ quan quản lý nhà nước khác”2. 

––––––––––––––––––– 
 
1 Điều 5 Luật NHTW Liên bang Nga. 
2 Khoản 1, 2 Điều 75 Luật NHTW Liên bang Nga: “… Денежная  эмиссия 
осуществляется  исключительно  Центральным  банком  Российской 
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Có thể nói, mô hình NHTW trực thuộc Quốc hội thường được 
thiết lập ở những nước có nền kinh tế phát triển và chính sách tiền 
tệ được coi là động lực của mọi sự phát triển. Để đảm bảo tính hiệu 
quả trong hoạt động quản lý của NHTW thì ngân hàng này phải có 
vị trí pháp lý độc lập tức là mối quan hệ giữa NHTW với Quốc hội 
và Chính phủ phải được làm rõ và tính độc lập tự chủ phải được đề 
cao. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ  của mình, luật 
pháp cần trao cho Ban lãnh đạo NHTW quyền tự quyết, chứ không 
phải  là quyết định của Quốc hội hay Chính phủ. Vị  thế này được 
thể hiện  rõ nét nhất  trong việc xây dựng và  thực hiện chính sách 
tiền tệ. Đây là một trong những nhân tố quyết định sự thành công 
của hoạt động quản lý kinh tế vĩ mô. 

Mô hình NHTW trực thuộc Chính phủ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo  mô  hình  này,  NHTW  nằm  trong  cơ  cấu  bộ  máy  của 
Chính phủ, chịu sự điều hành trực tiếp của Chính phủ. Chính phủ 
có quyền  can  thiệp  rất  lớn, không  chỉ  trên phương diện  tổ  chức, 
điều  hành mà  còn  trong  hoạt  động  thực  hiện  chính  sách  tiền  tệ 

                                                                                                     
 
 
Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не 
допускаются;  Защита  и  обеспечение  устойчивости  рубля  ‐  основная 
функция  Центрального  банка  Российской  Федерации,  которую  он 
осуществляет независимо от других органов государственной власти…”. 
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quốc gia. NHTW  được ví như công  cụ của Chính phủ  trong việc 
điều  tiết giá  trị đồng  tiền và huy động các nguồn  tài chính  trong 
nền kinh tế. Mô hình này được xác định dựa trên cơ sở: Chính phủ 
là cơ quan hành pháp, thực hiện chức năng quản  lý vĩ mô đối với 
nền kinh tế. Do đó, Chính phủ phải nắm trong tay các công cụ kinh 
tế vĩ mô để sử dụng nó một cách đồng bộ và phối hợp các công cụ 
này nhằm vận hành nền kinh tế trôi chảy và hiệu quả, cũng  là để 
thực  thi  tốt nhiệm vụ của Chính phủ, mà  thực chất  là Chính phủ 
nắm NHTW và thông qua NHTW tác động đến chính sách tiền tệ. 
Tiêu biểu cho mô hình này  là NHTW ở một số nước châu Á như 
Trung Quốc, Việt Nam... 

Luật về Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc năm 1995 (sửa đổi, 
bổ  sung năm 2003) quy  định: “Ngân hàng nhân dân Trung Quốc  là 
ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dưới 
sự lãnh đạo của Quốc vụ viện, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hoạch 
định và thực thi chính sách tiền tệ, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tài chính 
và duy trì sự ổn đinh tài chính” (Điều 2); “Toàn bộ vốn của Ngân hàng 
Nhân dân Trung Quốc do nhà nước cấp và thuộc sở hữu của nhà nước” 
(Điều 8). Như vậy, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc  là cơ quan 
của Chính phủ và  thuộc  sở hữu nhà nước. Lãnh  đạo,  điều hành 
NHTW ở Trung Quốc được  thực hiện bởi Thống đốc, một số Phó 
Thống đốc và Hội đồng Chính sách tiền tệ. Thống đốc Ngân hàng 
Nhân dân Trung Quốc phải được Thủ tướng Quốc vụ viện đề cử và 
Quốc hội quyết  định. Khi  chưa  đến kỳ họp Quốc hội  thì Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội quyết  định và do Chủ  tịch nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Các Phó Thống 
đốc do Thủ tướng Quốc vụ viện bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm1. 

NHTW ở Trung Quốc áp dụng hệ thống trách nhiệm tập trung 
của  Thống  đốc,  theo  đó  Thống  đốc  chịu  trách  nhiệm  điều  hành 
công việc chung của  toàn ngân hàng, các Phó Thống đốc  trợ giúp 
Thống đốc hoàn thành trách nhiệm2. 
––––––––––––––––––– 
 
1 Điều 10 Luật Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. 
2 Điều 11 Luật Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. 
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Hội  đồng  chính  sách  tiền  tệ  được  thành  lập  bởi Ngân  hàng 
Nhân dân Trung Quốc, có chức năng, nhiệm vụ tổ chức các thủ tục 
làm việc do Quốc vụ viện quy định và báo cáo lên Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội. Hội đồng chính sách tiền tệ đóng vai trò quan trọng 
trong  quản  lý  kinh  tế vĩ mô  cũng như hoạch  định và  điều hành 
chính sách tiền tệ. 

Mô hình NHTW trực thuộc Bộ Tài chính: 

 

 
 

 

 

Đây  là mô hình  ít phổ biến, bởi  lẽ hoạt động của NHTW phụ 
thuộc vào Bộ Tài chính, dễ xảy ra khả năng sử dụng công cụ phát 
hành tiền để bù đắp thiếu hụt ngân sách, gây ra tình trạng lạm phát 
cao trong nền kinh tế, ảnh hưởng trầm trọng tới đời sống của nhân 
dân. Mô hình này đã tạo ra mâu thuẫn giữa một cơ quan thực hiện 
nhiệm vụ ngân  sách với một cơ quan phát hành  tiền và  điều  tiết 
lượng tiền cung ứng. Mô hình này đã từng được áp dụng ở  một số 
nước như Pháp, Anh, Malaysia… tuy nhiên đến thời điểm hiện nay 
nó đã không còn tồn tại do những bất cập của nó.  

Như vậy, về cơ bản, hiện nay mô hình tổ chức NHTW trên thế 
giới được thể hiện dưới hai dạng: NHTW độc lập với Chính phủ và 
NHTW trực thuộc Chính phủ. Mỗi mô hình này đều có ưu điểm và 
hạn chế nhất định. Ví dụ, với mô hình NHTW độc  lập với Chính 
phủ, NHTW có toàn quyền xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ 
mà không bị ảnh hưởng bởi các áp  lực chi tiêu của ngân sách hay 
áp  lực chính  trị khác,  trên cơ sở đó có  thể  tăng hiệu quả của mục 
tiêu kiểm soát  lạm phát, tăng trưởng kinh tế, giảm thâm hụt ngân 
sách và ổn định hệ thống tài chính. Song bên cạnh đó, cũng có điểm 
bất lợi ở chỗ khó có sự kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ (do 
NHTW thực hiện) và chính sách tài khóa (do Chính phủ chỉ đạo) để 
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quản  lý vĩ mô nền kinh  tế một  cách hiệu quả. Tuy nhiên,  có  thể 
khẳng định đây  là mô hình  tổ chức hiện đại, phù hợp với vai  trò 
của NHTW trong nền kinh tế thị trường. 

Ngược  lại, mô  hình NHTW  trực  thuộc Chính  phủ  lại  có  ưu 
điểm  nổi  trội  là  Chính  phủ  có  thể  dễ  dàng  chỉ  đạo  và  yêu  cầu 
NHTW phối hợp chính sách tiền tệ với các chính sách kinh tế vĩ mô 
khác  nhằm  đảm  bảo  tính  đồng  bộ  và  hiệu  quả  của  tổng  thể  các 
chính sách kinh tế tài chính đối với các mục tiêu vĩ mô trong từng 
thời kỳ. Mô hình này  được xem  là phù hợp với yêu  cầu  cần  tập 
trung quyền  lực  để khai  thác  tiềm năng,  xây dựng kinh  tế  trong 
thời kỳ  tiền phát  triển. Tuy nhiên, mô hình này  cũng  có hạn  chế 
nhất định, NHTW sẽ mất đi sự chủ động trong việc thực hiện chính 
sách tiền tệ. Việc xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ có sự can 
thiệp chính trị thường chỉ đạt được những mục tiêu ngắn hạn. Sự 
phụ  thuộc vào Chính phủ có  thể  làm cho NHTW xa  rời mục  tiêu 
dài hạn của mình  là ổn định giá  trị  tiền  tệ, góp phần  tăng  trưởng 
kinh  tế. Hơn nữa, với mô hình này có  thể biến NHTW  thành nơi 
phát hành  tiền để bù đắp sự  thâm hụt ngân sách nhà nước khiến 
cho hoạt động phát hành tiền không tuân thủ nguyên tắc và có thể 
dẫn đến lạm phát. 

2. Hoạt động của NHTW 

Có  thể  thấy dù NHTW  thuộc mô hình  tổ  chức nào  đi  chăng 
nữa thì hoạt động của các NHTW đều có điểm giống nhau về mục 
đích và nội hàm, bao gồm hoạt động quản  lý nhà nước trong  lĩnh 
vực ngân hàng và hoạt động của NHTW nhằm ổn định giá trị đồng 
nội tệ, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và tăng trưởng kinh tế, 
được thể hiện thông qua hoạt động phát hành tiền, hoạt động xây 
dựng và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, hoạt động xây dựng 
và  ban  hành  pháp  luật  theo  thẩm  quyền,  hoạt  động  cấp  phép, 
thanh tra, giám sát ngân hàng, hoạt động tín dụng,  thanh  toán và 
ngân  quỹ,  hoạt  động ngoại  hối  và  quản  lý ngoại  hối,  hoạt  động 
cung cấp thông tin và truyền thông. Các hoạt động này đều có vai 
trò quan trọng quyết định tới sự ổn định và an toàn của hệ thống 
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ngân hàng trong một quốc gia. Mức độ độc lập trong hoạt động của 
NHTW được xác định tùy thuộc vào mô hình tổ chức của NHTW 
và trình độ phát triển nền kinh tế thị trường ở mỗi quốc gia. 

Mức  độ độc  lập của NHTW  trên  thế giới  được phân  thành 4 
cấp  độ:  (1)  Độc  lập,  tự  chủ  trong  thiết  lập mục  tiêu  hoạt  động;  
(2) Độc lập, tự chủ trong xác lập chỉ tiêu hoạt động; (3) Độc lập, tự 
chủ trong lựa chọn công cụ điều hành, (4) Độc lập tự chủ hạn chế1. 

Theo  cấp  độ  thứ nhất  thì NHTW  có quyền quyết  định chính 
sách tiền tệ, chế độ tỷ giá, mục tiêu hoạt động. Đây là cấp độ tự chủ 
cao  nhất mà NHTW  có  thể  đạt  được  nhưng  cũng  khó  thưc hiện 
nhất vì đòi hỏi NHTW phải có uy tín cao và năng lực thực thi tốt, 
có  khả  năng  dự  báo  chuẩn  trên  cơ  sở  các  thống  kê  kinh  tế  ‐  tài 
chính. Điển hình cho cấp độ này là FED.   

Trên thực tế, FED với quyền hạn mở rộng trong quyết định và 
thực thi chính sách tiền tệ quốc gia đã áp dụng một loạt các công cụ 
rất hữu hiệu để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ sau khủng 
hoảng năm 20072. FED đã nới lỏng chính sách tiền tệ trong tháng 9 
năm 2007, sử dụng công cụ  lãi suất  theo hướng cắt giảm 0,5%  lãi 
suất cơ bản và hạ lãi suất chiết khấu, sau đó vào đầu năm 2008 mức 
lãi suất cơ bản lại giảm xuống 3,25%. Đến đầu tháng 12 năm 2008, 
lãi suất cơ bản chỉ còn ở mức 0‐0,25% ‐ mức thấp nhất trong lịch sử 
và vẫn đang được áp dụng hiện nay. Ngoài ra, FED còn thực hiện 
hoạt động tín dụng cho các ngân hàng và thể hiện vai trò là người 
cho  vay  cuối  cùng  cho  hệ  thống  ngân  hàng  thông  qua  hạ  thấp 
chênh lệch giữa lãi suất chiết khấu và lãi suất cho vay qua đêm (từ 
1% xuống 0,25%), tăng kỳ hạn cho vay qua cửa sổ chiết khấu lên 90 

––––––––––––––––––– 
 
1 ThS. Nguyễn Hương Giang, “Sự độc lập của Ngân hàng Trung ương và một số 
gợi ý chính sách cho Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, số 23, tháng 12/2010, tr. 16. 
2 Tính tổng cộng trong 3 năm từ 2008 đến hết 2010, tổng số ngân hàng ở Mỹ bị 
phá sản  là 322 ngân hàng với  tổng tài sản  là  trên 633  tỷ USD,  tương đương 
với khoảng 4% GDP của Mỹ năm 2009. Xem: Nguyễn Thị Hương Thanh, “Tái 
cấu trúc hệ thống ngân hàng – Kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng của Mỹ”, 
Tạp chí Ngân hàng, số 12, tháng 6/2012, tr. 56. 

Các thiết chế hiến định độc lập kinh nghiệm quốc tế… 

 134 

ngày, thành lập chương trình đấu giá kỳ hạn, đấu giá tín dụng với 
kỳ hạn  lên đến ba  tháng cho các  tổ chức nhận  tiền gửi; xây dựng 
chương  trình  cho  vay  chứng  khoán  kỳ  hạn,  cho phép  các  đại  lý 
chứng khoán  lớn vay  trái phiếu kho bạc  từ FED bằng  tài  sản  thế 
chấp  kém  thanh  khoản1. Có  thể  nói,  FED  đã  sử  dụng  rất  “nhịp 
nhàng”  các  công  cụ  thị  trường mở,  lãi  suất,  tái  cấp vốn,  công  cụ 
chiết khấu  để  ổn  định hệ  thống ngân hàng, duy  trì niềm  tin  của 
công chúng. 

Ở cấp độ  thứ hai, NHTW cũng  được giao  trách nhiệm quyết 
định chính  sách  tiền  tệ, chế độ  tỷ giá nhưng NHTW không  được 
xác định mục tiêu hoạt động mà Quốc hội sẽ quyết định mục tiêu 
thông qua việc ban hành đạo  luật cụ thể, trong đó có quy định về 
vấn đề này. Sau đó, NHTW có quyền quyết định chỉ tiêu hoạt động 
cho mục tiêu đã được xác định. Ví dụ, Điều 3 Luật NHTW của Liên 
bang Nga quy định: “Mục tiêu của NHTW Nga là bảo đảm và bảo 
vệ sự ổn định của đồng Rúp, phát triển và củng cố hệ thống ngân 
hàng của Liên bang Nga, bảo đảm sự ổn định và phát triển của hệ 
thống thanh toán quốc gia. Lợi nhuận không phải là mục tiêu hoạt 
động của NHTW Nga”. Hoặc, trong Điều  lệ tổ chức và hoạt động 
của NHTW châu Âu quy định: “Mục tiêu hàng đầu của ngân hàng 
này là “duy trì sự ổn định giá cả”. ECB có quyền quyết định chỉ tiêu 
hoạt động.  

Cấp độ độc  lập  thứ ba  trao quyền cho Chính phủ hoặc Quốc 
hội quyết  định  chỉ  tiêu  chính  sách  tiền  tệ  sau khi  thỏa  thuận với 
NHTW. Sau khi quyết định được thông qua, NHTW có trách nhiệm 
hoàn thành chỉ tiêu trên cơ sở được trao đủ thẩm quyền cần thiết để 
có  thể  toàn quyền  lựa chọn những  công  cụ điều hành chính  sách 
tiền tệ quốc gia một cách thích hợp. Điển hình cho cấp độ độc lập 
này là Ngân hàng Dự trữ New Zealand, NHTW Nga2. 

––––––––––––––––––– 
 
1 Nguyễn Thị Hương Thanh, “Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng – Kinh nghiệm 
từ cuộc khủng hoảng của Mỹ”, Tạp chí Ngân hàng, số 12, tháng 6/2012, tr. 57, 58. 
2 Điều 4 Luật NHTW Liên bang Nga quy định: NHTW Nga cùng với Chính 
phủ xây dựng và thực thi Chính sách tiền tệ ‐ tín dụng quốc gia nhất quán. 
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Cấp độ độc  lập thứ tư là thấp nhất, theo đó Chính phủ quyết 
định cả về mục  tiêu và chỉ  tiêu hoạt động và can  thiệp mạnh vào 
quá trình sử dụng các công cụ để  thực  thi chính sách  tiền tệ quốc 
gia. Điển hình cho cấp độ này là NHTW ở Việt Nam trước khi ban 
hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 20101.  

Thực tế cho thấy, dù NHTW thuộc cấp độ nào và mô hình nào 
đi chăng nữa  thì NHTW  trên  thế giới hiện nay đều có độ độc  lập 
nhất định, tuy nhiên mức độ không giống nhau, thể hiện cụ thể ở 
ba lĩnh vực: hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, giám sát các 
tổ chức tín dụng, quản trị, điều hành nội bộ, trong đó hoạch định 
và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia được coi là lĩnh vực, nhiệm 
vụ quan trọng nhất, là “linh hồn” của NHTW với tư cách là cơ quan 
quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.  

3. Những  điểm  đặc  thù  trong  tổ  chức và hoạt  động  của NHNN 
Việt Nam 

NHNN Việt Nam là NHTW của Việt Nam, được thành lập và 
hoạt  động  theo mô  hình NHTW  trực  thuộc Chính  phủ,  theo  đó 
NHNN  là cơ quan ngang bộ  của Chính phủ,  là NHTW của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam2. 

Như vậy, về vị trí pháp lý, NHNN Việt Nam theo Luật NHNN 
năm 2010 vẫn không có gì  thay đổi so với Luật NHNN Việt Nam 
năm 1997 để phù hợp với thể chế chính trị và Hiến pháp 1992. Lãnh 
đạo,  điều hành NHNN Việt Nam  được  thực hiện bởi Thống  đốc 
theo  cơ  chế Thủ  trưởng  chế. Thống  đốc  là  thành viên  của Chính 
phủ,  người  chịu  trách  nhiệm  trước  Thủ  tướng Chính  phủ,  trước 
Quốc hội về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 
Tuy nhiên, Luật NHNN hiện hành đã thể hiện rõ hơn sự tự chủ và 
tính độc lập của NHNN trong việc thực hiện các chức năng về quản 
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1 ThS. Nguyễn Hương Giang, “Sự độc lập của Ngân hàng Trung ương và một số 
gợi ý chính sách cho Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, số 23, tháng 12/2010, tr. 16. 
2 Điều 1 Luật NHNN Việt Nam năm 2010. 
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lý nhà nước về  tiền  tệ và hoạt  động ngân hàng, khẳng  định mối 
quan hệ chặt chẽ giữa hai chức năng quan  trọng của một NHTW: 
thực  thi  chính  sách  tiền  tệ và giám  sát an  toàn hoạt  động  của hệ 
thống ngân hàng. Đây  là nội dung quan  trọng  đã  được  thực  tiễn 
chứng minh qua cuộc khủng hoảng tài chính ở các nước vừa qua và 
cần  được ghi nhận bởi  luật pháp. Cụ  thể, Thủ  tướng Chính phủ, 
NHNN quyết định việc sử dụng các công cụ thực hiện chính sách 
tiền tệ quốc gia, bao gồm tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ 
bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác 
theo  quy  định  của  Chính  phủ  (Khoản  2  Điều  3,  Điều  10  Luật 
NHNN Việt Nam). Quốc  hội  quyết  định  chỉ  tiêu  lạm  phát  hàng 
năm dược thể hiện thông qua chỉ số giá tiêu dùng và giám sát việc 
thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. 

Như vậy, NHNN Việt Nam đã từng bước được chuyển từ cấp 
độ độc lập thứ tư lên cấp độ độc lập thứ ba. Tuy nhiên, vị thế cũng 
như mô hình NHNN Việt Nam hiện nay vẫn còn có những hạn chế 
nhất định. NHNN Việt Nam chưa có sự độc lập trong việc thiết lập 
chỉ tiêu hay mục tiêu hoạt động. Đây là một định chế tài chính công 
quyền (tầm ảnh hưởng và vai trò của nó là rất lớn đối với nền kinh 
tế) chứ không phải đơn thuần là cơ quan quản lý nhà nước như các 
bộ ngành khác, nhưng gần như  tất cả hoạt động của NHNN Việt 
Nam đều phụ thuộc vào Chính phủ (từ hoạt động phát hành tiền1 
đến thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, cho vay, bảo lãnh cho tổ 
chức  tín  dụng  vay  vốn  nước  ngoài,  tạm  ứng  cho  ngân  sách  nhà 
nước2). Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ NHNN 
Việt Nam đã phải thực hiện tái cấp vốn cho các ngân hàng thương 
mại  để  khoanh,  xóa  nợ  các  khoản  vay  của  các  tập  đoàn  kinh  tế  

––––––––––––––––––– 
 
1 Điều 18 Luật NHNN Việt Nam: NHNN Việt Nam  thiết kế mệnh giá, kích 
trọng lượng, hình vẽ hoa văn và các đặc điểm khác của tiền trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt;  Điều  21: NHNN Việt Nam  tổ  chức việc  thiết kế,  in, 
đúc… theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 
2 Mục 3 Luật NHNN Việt Nam. 
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nhà nước. Đây là một trong những nguyên nhân làm hạn chế hiệu 
quả hoạt động của NHNN, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu ổn 
định giá trị đồng tiền1. 

Ngoài  ra,  với  cơ  chế  lãnh  đạo,  điều  hành  thủ  trưởng  chế, 
NHNN Việt Nam bị hạn chế nhất định trong việc đưa ra các quyết 
sách của mình trong lĩnh vực tiền tệ, bởi lẽ Thống đốc là thành viên 
của Chính  phủ. Kinh  nghiệm  các  nước  phát  triển  cho  thấy,  nếu 
NHTW được quản  lý bởi một Hội đồng Thống đốc hay Hội đồng 
Ngân hàng Trung ương, Hội đồng quản  lý và điều hành bởi Ban 
Thống đốc thì chính sách tiền tệ quốc gia được thực thi một cách có 
hiệu quả hơn,  tránh được  tình  trạng “lộng quyền” và “cha chung 
không ai khóc” khi xảy ra khủng hoảng ngân hàng. 

4. Những gợi ý cho Việt Nam trong việc hiến định mô hình NHTW 
và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của NHNN 

Cần quy định trong Hiến pháp mô hình định chế tài chính công 
quyền – NHTW 

Hiện nay, mặc dù  đã  ban hành Luật NHNN Việt Nam năm 
2010 nhưng mô hình NHTW ở Việt Nam vẫn chưa phải là mô hình 
hiện đại, chưa đáp ứng được những biến động trên thị trường tiền 
tệ, ngân hàng và những thay đổi của nền kinh tế. Tổ chức và hoạt 
động của NHTW ở Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào Chính phủ, 
chưa khẳng định  là một tổ chức có vị thế “kép” – vừa là định chế  
tài  chính  công quyền và vừa  là  cơ quan quản  lý nhà nước. Vị  trí 
pháp lý của NHNN Việt Nam chưa xứng tầm với chức năng, nhiệm 
vụ, vai trò của nó trong việc ổn định giá trị đồng tiền và đảm bảo 
an ninh tiền tệ của một quốc gia. Chính vì vậy, để thực hiện được 
hàng  loạt  các  mục  tiêu  đã  đề  ra  trong  Luật  NHNN  Việt  Nam 
(khoản 1 Điều 4): mục  tiêu  ổn định giá  trị đồng  tiền, bảo đảm an 
toàn hoạt động ngân hàng và hệ  thống các  tổ chức  tín dụng; bảo 

––––––––––––––––––– 
 
1 Đặng Hữu Mẫn, Tính độc lập của NHTW – chìa khóa để ổn định giá, kinh 
nghiệm  của New Zealand  và một  số  đề  xuất  đối  với Việt Nam, www:kh‐
sdh.udn.vn. 
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đảm  sự an  toàn, hiệu quả của hệ  thống  thanh  toán quốc gia; góp 
phần  thúc đẩy phát  triển kinh  tế – xã hội  theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, luật pháp cần trao cho NHNN vị thế độc lập với Chính 
phủ, trực thuộc Quốc hội. Tăng cường tính độc  lập cho NHNN  là 
mục  tiêu  cần  hướng  tới  nhằm  đạt  được  hiệu  quả  trong  thực  thi 
chính sách tiền tệ và ổn định thị trường tài chính tiền tệ nói chung. 
Nếu  được như vậy, Hiến pháp Việt Nam nên  có  đôi  điều khẳng 
định vị thế của NHTW, mối quan hệ của nó với Quốc hội và các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền khác trong việc quyết định và thực 
thi chính sách  tiền  tệ quốc gia,  trong việc  thực hiện chức năng và 
quyết định cơ cấu tổ chức. Hiện nay, bản Hiến pháp năm 1992 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2001) mới chỉ có Điều 84 (khoản 4) quy định về 
thẩm quyền của Quốc hội trong việc quyết định chính sách tiền tệ 
quốc gia. Ngoài ra, Hiến pháp Việt Nam khi sửa đổi cũng cần tính 
tới việc khẳng  định cấp độ độc  lập  tự chủ của NHTW  là  độc  lập 
trong thiết  lập chỉ tiêu hoạt động (mức độ độc  lập cấp hai), bởi  lẽ 
trong tương lai gần khi các điều kiện cho phép, các biến số kinh tế, 
tài chính ổn định dần, năng lực dự báo tài chính được cải thiện thì 
mô hình NHTW độc lập là hoàn toàn có thể áp dụng ở Việt Nam1.  

Ở  nước  ta,  từ  khi  thành  lập  cho  đến  nay, NHNN Việt Nam 
luôn là một cơ quan của Chính phủ: tổ chức, hoạt động của nó chịu 
sự điều chỉnh rất  lớn của Chính phủ. Điều đó phần nào  làm giảm 
tính  linh  hoạt  trong  việc  điều  hành  thực  hiện  chính  sách  tiền  tệ 
quốc gia. Trong khi đó, chính sách tiền tệ quốc gia tác động tới mọi 
chủ thể trong nền kinh tế, hoạt động ngân hàng – lĩnh vực quản lý 
của NHTW  là  lĩnh  vực  nhạy  cảm,  nếu  có  sự  can  thiệp mạnh  từ 
Chính phủ sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý. Ngoài ra, Việt Nam 
đã gia nhập WTO, các cam kết trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính 
không dễ được  thực hiện, năng  lực cạnh tranh của các ngân hàng 
thương mại khó được nâng cao nếu thiếu tính độc  lập trong vị trí 
pháp  lý của NHTW. Do đó, Luật NHNN Việt Nam nên quy định 
NHTW có vị  trí pháp  lý độc  lập với Chính phủ. Có như vậy mới 

––––––––––––––––––– 
 
1 Về vấn đề này có  thể học hỏi kinh nghiệm của Liên bang Nga  (Quy định 
trong  Điều 75 Hiến pháp Liên bang Nga). 
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bảo đảm được sự linh hoạt, mềm dẻo, minh bạch trong điều hành 
thị  trường  tiền  tệ  của NHTW,  bảo  đảm  được  sự  ổn  định  giá  trị 
đồng tiền trong nền kinh tế1. 

Thay  đổi  cơ  chế  lãnh  đạo,  điều  hành NHNN  từ  cơ  chế  Thủ 
trưởng chế sang cơ chế lãnh đạo, điều hành theo chế độ tập thể  

Ngoài việc lựa chọn mô hình tổ chức và xác định vị trí pháp 
lý độc lập của NHTW, tính độc lập của NHTW còn thể hiện trong 
việc  lựa  chọn nhân  sự, quyết  định  cơ cấu  tổ  chức, quản  trị điều 
hành  của ngân hàng. Kinh nghiệm  các nước phát  triển  cho  thấy 
NHTW với sự hiện diện của bộ máy lãnh đạo, điều hành bao gồm 
Hội đồng Thống đốc (hoặc Hội đồng Ngân hàng Trung ương) và 
Chủ  tịch  hoặc  Thống  đốc NHTW  thì  các  quyết  sách  được  ban 
hành sẽ chủ động và dễ dàng đi vào cuộc sống, đảm bảo tính hiệu 
quả. Hiện nay, Luật NHNN Việt Nam quy định Thống đốc “toàn 
quyền” và là người chịu trách nhiệm duy nhất tổ chức và chỉ đạo 
thực hiện chính sách tiền  tệ quốc gia  (Khoản a Điều 8). Việc quy 
định như vậy có thể sẽ gây ra những hậu quả, thiệt hại nhất định 
cho nền kinh tế khi hệ thống ngân hàng lâm vào tình trạng khủng 
hoảng vì một người không bao giờ có thể hiểu biết được mọi vấn 
đề. Vì vậy, Luật NHNN Việt Nam cần được sửa đổi theo hướng có 
sự tách bạch giữa điều hành và quản trị. Điều hành NHTW được 
thực hiện bởi Ban điều hành, còn quản trị nên được thực hiện bởi 
Hội  đồng  quản  trị  (hoặc Hội  đồng  quản  lý) NHTW. Hội  đồng 
quản trị  là cơ quan hoạch định chính sách  trong  lĩnh vực  tiền tệ, 
làm  việc  theo  nguyên  tắc  tập  thể,  còn  Ban  điều  hành  có  trách 
nhiệm  đưa  các  chính  sách  đó vào  cuộc  sống. Nếu NHTW  được 
thiết kế  theo mô hình quản  trị này  sẽ  tạo  ra  được phương  thức 
quản trị ngân hàng mang tính tổng thể, định hướng chiến lược lâu 
dài, tránh được hiện tượng thụ động, mang nặng tính hành chính 
và mệnh  lệnh  trong điều hành. Bên cạnh đó, hoạt động của Ban 
điều hành cũng phải bảo đảm tính minh bạch thông qua các hoạt 
động kiểm toán, kiểm soát nội bộ của NHTW. 
––––––––––––––––––– 
 
1 TS. Lê Thị Thu Thủy, Tính độc lập của Ngân hàng Trung ương ở Việt Nam, 
http://www.nclp.org. 
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Ngoài ra, việc nâng cao tính độc lập và tự chủ của NHNN đối 
với  các mục  tiêu và quyết  định  chính  sách phải  đi kèm với  trách 
nhiệm giải trình đầy đủ và minh bạch. Thống đốc NHNN theo định 
kỳ hoặc  theo đề nghị của Quốc hội phải có  trách nhiệm giải  trình 
trước Quốc hội về các quyết định chính  sách  trong giới hạn chức 
năng và thẩm quyền được giao1. 

Xác định rõ mục tiêu hoạt động của NHNN 

Điều  4  Luật NHNN  2010  có  nêu  rõ:  “Hoạt  động  của NHNN 
nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng 
và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ 
thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ‐ xã 
hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Có thể nói, các mục tiêu hoạt 
động của NHNN được quy định trong Luật có phần “ôm đồm”. Bởi 
lẽ, mục tiêu tối cao của NHTW là bảo đảm an toàn hoạt động của hệ 
thống ngân hàng và ổn định giá trị đồng tiền, những mục tiêu còn lại 
là hệ quả của việc đạt được các mục tiêu nêu trên. Chính bởi vậy, chỉ 
nên xác định mục tiêu của NHNN đó là “bảo đảm an toàn hoạt động 
của hệ thống ngân hàng và ổn định giá trị đồng tiền trong nền kinh 
tế”. Điều này đặc biệt có ý nghĩa vì mục tiêu có rõ ràng thì NHTW mới 
có  thể kiểm soát được rủi ro  trong  lĩnh vực quản  lý của mình. Hơn 
nữa, như trên đã đề cập, việc theo đuổi quá nhiều mục tiêu sẽ hạn chế 
năng lực và tính chủ động của một NHTW. 

Tăng  tính  chủ  động  cho NHNN  trong  việc  thực  hiện  vai  trò  là 
NHTW của hệ thống ngân hàng và là “ngân hàng mẹ của các ngân hàng” 

NHNN với tư cách là NHTW của hệ thống ngân hàng có quyền 
quyết định cho vay, bảo lãnh cho các tổ chức tín dụng vay vốn nước 
ngoài, tạm ứng cho ngân sách nhà nước để xử  lý thiếu hụt tạm thời 
quỹ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, thẩm quyền này bị hạn chế đáng 
kể khi phải xin phép Thủ tướng Chính phủ2, do đó nó cần được độc 

––––––––––––––––––– 
 
1 ThS. Nguyễn Hương Giang, “Sự độc lập của Ngân hàng Trung ương và một số 
gợi ý chính sách cho Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, số 23, tháng 12/2010, tr. 22. 
2 Điều 25, 26 Luật NHNN Việt Nam. 
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lập hơn trong quan hệ với ngân sách. Để đảm bảo hiệu quả của chính 
sách tiền tệ, những nhiệm vụ khác như tạm ứng chi ngân sách hay tài 
trợ trực tiếp cho thâm hụt ngân sách của Chính phủ cũng nên được 
quy định lại để Thống đốc có quyền từ chối theo đúng mục tiêu thâm 
hụt ngân sách được Quốc hội phê duyệt hàng năm và chủ động trong 
việc điều hành cung, cầu  tiền  trên  thị  trường. Hơn nữa, cần có quy 
định cụ thể về chức năng “là ngân hàng của Chính phủ” của NHNN 
theo hướng NHNN sẽ không cho ngân sách vay trực tiếp. NHNN chỉ 
cấp tín dụng gián tiếp cho Chính phủ thông qua việc cho ngân sách 
vay trên thị trường thứ cấp có hạn mức và lấy trái phiếu Chính phủ 
làm tài sản đảm bảo khi cho các ngân hàng thương mại vay1. 

Bên cạnh đó, NHNN cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy 
chế tái cấp vốn, quy chế chiết khấu‐tái chiết khấu của NHNN đối với 
các NHTM theo hướng thông thoáng hơn về điều kiện vay, hạn mức 
vay, điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn phù hợp với quan hệ cung cầu vốn 
trên  thị  trường  tiền  tệ: Những điều chỉnh  lãi suất  tái cấp vốn và  lãi 
suất chiết khấu của NHNN cần phải linh hoạt hơn trên cơ sở bám sát 
diễn biến thị trường và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, có thể 
thông qua việc dự báo  sự biến động  lãi  suất  theo  tình hình kinh  tế 
trong và ngoài nước, qua đó áp dụng các biện pháp định hướng  lãi 
suất phù hợp với thực tế nền kinh tế. Ngoài ra, mở rộng danh mục các 
loại giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch tái cấp vốn, ví dụ 
có thể nhận tài sản bảo đảm khi tái cấp vốn là trái phiếu công ty của 
một ngành,  lĩnh vực kinh tế mũi nhọn hoặc giấy tờ có giá do các tổ 
chức tín dụng phát hành có chất lượng cao, do một tổ chức có uy tín 
xếp hạng và tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro đối với 
giấy tờ có giá sử dụng trong công cụ tái cấp vốn. 

Trao quyền độc lập cho NHNN trong hoạt động phát hành tiền      

Theo kinh nghiệm của Mỹ thì Chính phủ trao cho Cục Dự trữ 
Liên  bang  toàn  quyền  quyết  định  hoạt  động  phát  hành  tiền  tệ.  

––––––––––––––––––– 
 
1 Đặng Hữu Mẫn, Tính độc lập của NHTW – chìa khóa để ổn định giá, kinh nghiệm 
của New Zealand và một số đề xuất đối với Việt Nam, www.kh‐sdh.udn.vn. 
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Vì vậy, việc phát hành tiền của FED là hoàn toàn độc lập với Chính 
phủ. Chính phủ Mỹ chỉ huy động  được  tiền  từ việc Bộ Tài chính 
phát  hành  chứng  khoán  (trái  phiếu  kho  bạc,  tín  phiếu  kho  bạc). 
Hoặc kinh nghiệm của Trung Quốc cho  thấy  tiền nhân dân  tệ do 
ngân hàng nhân dân Trung Quốc  thống nhất  in  ấn và phát hành. 
Nội dung bao gồm: Tổ chức  in, đúc,  thiết kế mẫu, bảo quản  tiền, 
vận chuyển  tiền,  tiêu hủy  tiền,  thu hồi  thay  thế  tiền  (quy định  tại 
Chương  III  từ  điều  16  đến  22 Luật Ngân hàng Nhân dân Trung 
Hoa). Tuy nhiên, hoạt động này của NHNN Việt Nam còn quá phụ 
thuộc vào Chính phủ. Chính phủ quyết  định  cả việc  thiết kế  lẫn 
việc  in,  đúc  tiền. Trong  khi  đó,  đây  là hoạt  động  độc quyền  của 
NHTW  của một  quốc  gia. Nên  chăng, Chính  phủ  chỉ  nên  quyết 
định mức lượng tiền phát hành hàng năm, còn các vấn đề liên quan 
đến thủ tục thực thi thì trao cho NHTW chịu trách nhiệm. Có như 
vậy mới  đảm  bảo  được  bí mật  đồng  tiền  phát  hành  cũng  như 
những nguyên tắc của hoạt động phát hành tiền.   

5. Thay cho lời kết 

Vai trò của NHTW trong việc đảm bảo ổn định giá trị đồng tiền, 
kiềm chế lạm phát, sự an toàn cho hệ thống ngân hàng và phát triển 
nền kinh tế là không thể phủ nhận. Vì vậy, tổ chức và hoạt động của 
NHTW ở mỗi quốc gia trên thế giới có những điểm đặc thù nhất định. 
Điều này thể hiện rõ nét ở mô hình tổ chức, vị trí pháp lý của NHTW, 
mối quan hệ giữa NHTW với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền khác. Việc khẳng định bởi Hiến pháp  tính độc 
lập trong tổ chức và hoạt động của NHTW nhằm nâng cao vị thế của 
NHTW và đảm bảo mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia, gắn với 
xây dựng một NHTW hiện đại  là điều cần thiết. Việt Nam hiện nay 
đang sửa đổi Hiến pháp và việc ghi nhận sự tồn tại của một cơ quan 
quản lý nhà nước chuyên ngành về ngân hàng đồng thời thực hiện các 
chức năng của một định chế  tài chính công trong Hiến pháp  là phù 
hợp nhằm đảm bảo vị  thế của NHNN Việt Nam  là một cơ quan có 
quyền độc lập, tự chủ trong hoạt động của mình./. 
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CƠ QUAN CÔNG VỤ VÀ CƠ QUAN       
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VỀ TỔ CHỨC CƠ QUAN PHÒNG, CHỐNG  
THAM NHŨNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ SUY NGHĨ                     

VỀ TRIỂN VỌNG HIẾN ĐỊNH Ở VIỆT NAM 

                                                     TS. Đinh Văn Minh* 

                                   
ặc dù có những cách tiếp cận khác nhau về tham nhũng, 
nhưng tất cả các nước trên thế giới đều lên án mạnh mẽ 

tệ tham nhũng, coi tham nhũng là kẻ thù của nền dân chủ và trở lực 
lớn của quá  trình phát  triển. Cũng vì vậy mà ngoài việc  thể hiện 
quyết tâm chính trị của mình các nhà nước đều cố gắng tìm ra các 
phương thức tổ chức chống tham nhũng có hiệu quả phù hợp với 
điều  kiện  hoàn  cảnh  của mình. Mô  hình  tổ  chức  cơ  quan  chống 
tham nhũng cũng như mức độ điều chỉnh pháp  luật của các nước 
được giới thiệu qua mấy nét cơ bản sau đây: 

I. Mô hình cơ quan chống tham nhũng của một số nước trên thế giới 

1. Mô hình  thứ nhất: Thành  lập  cơ quan  chuyên  trách  chống 
tham nhũng trực thuộc Quốc hội hoặc Chính phủ, độc  lập với các 
cơ quan quản  lý nhà nước, có quyền hạn  lớn, được tổ chức và chỉ 
đạo tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Mô hình 
này  có  thể  thấy  ở những nước và vùng  lãnh  thổ như Ma‐lai‐xi‐a, 
Xinh‐ga‐po,  In‐đô‐nê‐xi‐a,  Hồng  Kông…  Đây  là mô  hình  chống 
tham nhũng được đánh giá cao và hoạt động có hiệu quả hiện nay. 
Tuy nhiên, trên thế giới chỉ có hơn 10 nước thiết lập cơ quan chống 
tham nhũng theo mô hình này. 

a) Tổ chức 

Cơ quan chống tham nhũng độc  lập ở các nước trực thuộc Thủ 
tướng Chính phủ hoặc Tổng thống, độc lập với cơ quan hành chính và 

––––––––––––––––––– 
 
* Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra – Thanh tra Chính phủ. 

M 
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cơ quan nhà nước khác. Người đứng đầu cơ quan này do Tổng thống 
hoặc Nhà  vua  bổ  nhiệm  theo  đề  nghị  của  Thủ  tướng.  Thủ  tướng 
Chính phủ  cũng như  các Bộ  trưởng không  có quyền  can  thiệp vào 
hoạt  động  thường  xuyên  của  cơ  quan  này  (Ma‐lai‐xi‐a  có  Ủy  ban 
chống  tham nhũng viết  tắt  là ACA, Xinh‐ga‐po có cơ quan điều  tra 
tham nhũng viết CPIB, Hồng Kông  có Ủy ban  độc  lập chống  tham 
nhũng viết tắt là ICAC). Cơ quan chống tham nhũng hầu hết đều có 
sự chỉ đạo tập trung và thống nhất từ Trung ương xuống địa phương 
(riêng Xinh‐ga‐po là nước nhỏ chỉ có cơ quan thuộc Chính phủ).  

b) Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chống tham nhũng 

‐ Tiếp nhận,  điều  tra  các  tố giác về  các hành vi  tham nhũng 
(chức năng phát hiện). 

‐ Điều tra và truy tố người có hành vi tham ô, hối lộ hoặc các vi 
phạm đạo đức nghề nghiệp khác trong đội ngũ công chức nhà nước 
(chức năng ngăn chặn và xử lý). 

‐ Ngăn chặn và phòng ngừa tệ tham nhũng bằng cách kiểm tra, 
xem xét quá trình và phương thức hoạt động của các cơ quan nhà 
nước, nhằm phát hiện những sơ hở, yếu kém, sai phạm trong quản 
lý, là cơ sở nảy sinh tham nhũng (chức năng phòng ngừa). 

c) Quyền hạn của các cơ quan chống tham nhũng 

‐ Tiến hành điều tra đối với các tội phạm mà pháp luật chống 
tham nhũng quy định. 

‐ Bắt, giữ, khám xét người có dấu hiệu hoặc có hành vi tham nhũng. 

‐ Ra quyết định khởi tố hoặc truy tố. 

Trong quá trình xem xét, các cơ quan này có quyền điều tra đặc 
biệt đối với các tài khoản ngân hàng, cổ phần, tài khoản mua bán, 
tài khoản chi tiêu và các tài khoản khác đối với những người có liên 
quan đến tham nhũng; có quyền bắt, khám xét, thu giữ tài liệu, kê 
biên tài sản của đối tượng đang bị xem xét; có quyền yêu cầu các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin tài 
liệu, để làm chứng cứ cho việc giải quyết vụ án; có quyền yêu cầu 
đối tượng phải khai báo tài sản, thu nhập của mình và chứng minh 
tính hợp pháp đối với những tài sản đó. 
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Khi có căn cứ khẳng định có hành vi tham nhũng, cơ quan điều 
tra  tham  nhũng  (có  sự  đồng  ý  của  cơ  quan  công  tố)  có  quyền  ra 
quyết định phong tỏa, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của người 
có hành vi tham nhũng, kể cả tài sản của vợ con, bao gồm tài sản ở 
trong nước và nước ngoài. Trường hợp vi phạm  rõ  ràng,  cơ quan 
điều tra tham nhũng có quyền ra quyết định tịch thu các loại tài sản. 

Các nước theo mô hình này đều đặc biệt coi trọng tính độc lập 
của cơ quan chống tham nhũng, kể cả sự độc lập giữa các bộ phận 
trong nội bộ cơ quan chống tham nhũng và độc lập của từng nhân 
viên trong thừa hành công vụ. 

Bộ máy  tinh gọn,  song  liên kết  chặt  chẽ,  chịu  sự  chỉ  đạo  tập 
trung,  thống nhất, đề cao  trách nhiệm của người  lãnh đạo, có đội 
ngũ nhân viên  trung  thành,  tinh nhuệ và  được  trả  lương  cao. Cơ 
quan chống tham nhũng có quyền năng pháp lý lớn. 

2. Mô  hình  thứ  hai:  thành  lập  đơn  vị  đặc  biệt  có  chức  năng 
chống tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật 

Trên  thế  giới  có  khoảng  150  nước  thành  lập  cơ  quan  chống 
tham  nhũng  theo mô  hình  này.  Điển  hình  là Cục  Điều  tra  tham 
nhũng của Bộ Tư pháp Đài Loan, Cục Chống  tham nhũng của cơ 
quan Giám sát hành chính Ai Cập…  

a) Tổ chức 

Một số nước  lập ra các ủy ban, đơn vị hoặc bộ phận  trong cơ 
quan chức năng  để  thực hiện nhiệm vụ chống  tham nhũng, như: 
Cục Điều tra chống tham nhũng của Bộ Tư pháp chính quyền Đài 
Loan – Trung Quốc (viết tắt là MJIB), Cục Chống tham nhũng của 
cơ quan Giám sát hành chính Ai Cập… 

Bộ phận chống tham nhũng được thành lập mang tính độc lập 
và chuyên môn sâu, hầu hết các nhân viên đều là những cán bộ có 
trình độ, chuyên môn cao, giỏi về nghiệp vụ, có bản lĩnh. Bộ phận 
này độc  lập trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, khi cần thiết có 
sự phối hợp chặt  chẽ với  các  đơn vị khác  để  tiến hành công việc 
một cách có hiệu quả nhất. 
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Bộ phận chống tham nhũng được chia thành các đơn vị nhỏ có 
nhiệm vụ chống một hoặc một số  loại  tội phạm  tham nhũng. Các 
đơn vị này độc lập trong tác chiến, chịu trách nhiệm từ việc lập kế 
hoạch đến thi hành nhiệm vụ. Ngoài ra, còn có các đơn vị nghiệp 
vụ, kỹ thuật, tổ chức, hành chính, văn phòng để bảo đảm hoạt động 
thông suốt của cơ quan này. 

Tổ chức chống  tham nhũng có văn phòng thường  trực tại các 
thành phố  lớn,  trung  tâm kinh  tế, văn hóa, xã hội và một  số khu 
vực quan trọng là những nơi dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và các 
loại tội phạm khác. Ngoài ra, do yêu cầu công tác, còn có các đơn vị 
nhỏ độc lập thường trực tại một số địa phương, một số cơ quan, là 
nơi có môi trường thuận lợi cho tham nhũng phát triển (ví dụ như 
thuế, hải quan…). Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan này có 
quyền điều tra độc lập và áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời. 

b) Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chống tham nhũng: 

‐ Tiếp nhận,  tiến hành  điều  tra  các  tố  cáo hoặc  thông  tin về 
tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy nhà nước. 

‐ Tiến hành xem xét, điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, vi 
phạm chức trách nhiệm vụ và đạo đức nghề nghiệp của công chức. 

‐ Áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, 
tiêu cực trong các cơ quan nhà nước, đội ngũ công chức. 

Tổ  chức  chống  tham  nhũng  có  quyền  tiếp  nhận  các  nguồn 
thông tin về tham nhũng từ đơn thư tố cáo của công dân (kể cả đơn 
thư nặc danh); từ báo chí hoặc các phương tiện thông tin đại chúng; 
từ các hoạt động giám sát, kiểm tra thường xuyên; từ tin tức, phát 
hiện  của những  trinh  sát nghiệp vụ hoặc  từ  các nguồn  khác.  Để 
phát huy  tinh  thần đấu  tranh của nhân dân, cơ quan chống  tham 
nhũng nói riêng và Chính phủ các nước nhận thức sâu sắc rằng chỉ 
khi nào phát động được sự ủng hộ  to  lớn và nhiệt  tình của nhân 
dân thì cuộc đấu tranh chống tham nhũng mới có hiệu quả. Vì vậy, 
các  thông  tin  tố  cáo  của quần  chúng về  tham nhũng  được  các  cơ 
quan này tiếp nhận 24/24 giờ trong ngày. 
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Ngoài việc tiến hành điều tra về các hành vi tham nhũng, tổ chức 
chống tham nhũng còn có nhiệm vụ, quyền hạn điều tra, xem xét các 
hành vi vi phạm pháp luật của công chức (trong phạm vi được pháp 
luật quy định) và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ của công 
chức nhà nước. Trường hợp phát hiện các hành vi  tha hóa, suy đồi 
đạo đức của công chức, cơ quan này có quyền lập biên bản, bắt giữ và 
kiến nghị các cơ quan quản lý xử lý kỷ luật thích đáng. 

c) Quyền hạn của tổ chức chống tham nhũng: 
‐ Điều tra các tội phạm về tham nhũng được quy định trong Bộ 

luật Hình sự và các văn bản pháp  luật hình sự khác. Điều  tra các 
hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, kỷ luật nghề nghiệp 
của công chức. 

‐ Bắt, khám xét, tạm giam, tạm giữ người, tiền, vàng, đồ vật… 
có liên quan đến tham nhũng. 

‐ Ra quyết định khởi tố hoặc truy tố đối với người có hành vi 
tham nhũng. 

Khi tiến hành điều tra vụ việc tham nhũng, các tổ chức này có 
quyền: 

‐ Yêu cầu các cá nhân có  liên quan giải trình những nội dung 
đang được xem xét. 

‐ Ra quyết định đình chỉ hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền 
đình chỉ ngay các hoạt động vi phạm pháp  luật, các hành vi đang 
hoặc sẽ gây ra thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp 
pháp của công dân, tổ chức. 

‐ Ra quyết định bắt người có hành vi  tham nhũng  (khi phạm 
tội quả tang hoặc có dấu hiệu phạm tội tham nhũng và đã được phê 
chuẩn  của  viện  công  tố),  khám  xét  hiện  trường,  thu  thập  chứng 
cứ…Điều tra các khoản tiền, tài sản, cổ phần, cổ phiếu và các  loại 
tiền gửi khác  của người hoặc  của vợ  con người  có hành vi  tham 
nhũng. Trong  trường hợp  cần  thiết  có  thể phong  tỏa  tiền,  tài  sản 
liên quan đến tham nhũng làm cơ sở để giải quyết các vụ án. 

Có thể rút ra một số nhận xét về mô hình thứ hai như sau: 
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‐ Bộ máy  chống  tham nhũng  tuy  được  thành  lập  ở nhiều  cơ 
quan song ngoài  tính độc  lập, các  tổ chức chống  tham nhũng này 
được vận hành theo một cơ chế phân công, phối hợp khá chặt chẽ. 

‐ Tuy nhiệm vụ chống  tham nhũng do nhiều cơ quan bảo vệ 
pháp luật thực hiện song phải có một cơ quan có thẩm quyền vượt 
trội, hạn chế  tối  đa  sự can  thiệp hoặc cản  trở của các cơ quan,  tổ 
chức, cá nhân. 

‐ Cán bộ của tổ chức chống tham nhũng phải  là những người 
có  tính  liêm  chính  cao,  có  tinh  thần  kiên  quyết  đấu  tranh  chống 
tham nhũng, nên việc tuyển chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ này phải 
được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan.     

3. Mô hình thứ ba: trao cho cơ quan chức năng quyền hạn chống 
tham nhũng 

Để  thực  hiện  nhiệm  vụ  chống  tham  nhũng,  ở một  số  nước 
không thành lập các cơ quan chuyên trách độc lập mà giao cho các 
cơ quan chức năng tiến hành một số hoạt động chống tham nhũng 
(cơ quan Thanh tra Quốc hội Thụy Điển, Cơ quan kiểm toán Thụy 
Điển, Ban Thanh  tra và Kiểm  toán Hàn Quốc, Bộ Giám  sát hành 
chính  Trung Quốc...). Hoạt  động  chống  tham  nhũng  của  các  cơ 
quan này  thực hiện  thông qua  công  tác  thanh  tra, kiểm  tra, kiểm 
toán, giám sát hoạt động của các cơ quan,  tổ chức, công chức nhà 
nước. Nếu  phát  hiện  các  hành  vi  tham  nhũng,  tiêu  cực,  thì  tiến 
hành các biện pháp điều tra, thu thập chứng cứ rồi chuyển cho cơ 
quan chức năng xử lý theo thẩm quyền. 

a) Tổ chức 

Không  thành  lập đơn vị độc  lập  trong cơ quan  thanh  tra, kiểm 
toán, giám sát mà thông qua việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của 
các cơ quan này để phát hiện và điều tra tham nhũng. Tuy vậy, các cơ 
quan này thường bố trí những cán bộ có năng lực, trình độ và nhiều 
kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện nhiệm vụ chống tham nhũng. 

b) Chức năng, nhiệm vụ 

Nhìn  chung  các  cơ  quan  thanh  tra,  kiểm  toán,  giám  sát  có 
những chức năng sau: 



Về tổ chức cơ quan phòng, chống tham nhũng trên thế giới… 

            151

‐ Giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và công chức 
nhà nước nhằm bảo đảm sự  tuân  thủ nghiêm chỉnh các quy định 
của pháp luật. 

‐ Giải  quyết  các  khiếu  nại,  tố  cáo  của  công  dân  đối  với  các 
quyết định, hành vi sai  trái, hành vi  tham nhũng,  tiêu cực của cơ 
quan nhà nước, công chức nhà nước. 

‐ Tiến hành thanh tra các cơ quan nhà nước, các tổ chức được 
nhà nước trao quyền. 

‐ Điều  tra các vụ việc  tham nhũng,  tiêu cực, việc  làm  sai  trái 
của cơ quan nhà nước, công chức nhà nước. 

c) Quyền hạn của cơ quan thanh tra, kiểm toán 

‐ Yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân  liên quan cung cấp 
các thông tin, tài liệu hoặc kiểm tra các vấn đề có liên quan. 

‐ Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trả lời các chất 
vấn, giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra, thanh tra. 

‐ Kiểm  tra  tài sản,  thu nhập của bất cứ người nào mà họ cho 
rằng có thể cung cấp những thông tin cần thiết cho việc giải quyết 
vụ việc. 

‐ Ra lệnh cho các cơ quan, tổ chức đình chỉ ngay các hành vi vi 
phạm pháp luật hoặc kỷ luật hành chính. 

Trong quá  trình điều  tra các hành vi vi phạm hoặc  tiến hành 
thanh  tra, kiểm  toán, các cơ quan này có quyền áp dụng các biện 
pháp sau: 

‐ Tạm giữ, niêm phong các văn bản, tài liệu, sổ sách có liên quan. 

‐ Ra  lệnh cho  tổ chức, cá nhân  trong thời gian điều  tra không 
được di chuyển đồ vật có liên quan đến vụ việc đi nơi khác. 

‐ Yêu cầu cơ quan có liên quan đình chỉ công tác đối với người 
bị tình nghi. 

Khi tiến hành giám sát, thanh tra, điều tra các hành vi tham ô, 
hối  lộ,  lạm dụng công quỹ, các cơ quan này có quyền kiểm tra tài 
khoản,  tiền gửi ở ngân hàng,  tổ chức  tín dụng. Trong  trường hợp 
cần thiết, có thể phong tỏa tài khoản của các cá nhân vi phạm. 
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4. Mô hình thứ tư: Không thành lập cơ quan chuyên trách hoặc 
cơ quan có thẩm quyền riêng về chống tham nhũng 

Ở nhiều nước, chống  tham nhũng  là một  trong những nhiệm 
vụ đấu  tranh chống  tội phạm,  thuộc  trách nhiệm của các cơ quan 
bảo vệ pháp luật; đồng thời, cũng không xây dựng hệ thống pháp 
luật  riêng  về  chống  tham  nhũng,  như Cộng  hòa Liên  bang  Đức, 
Pháp và một số nước phát triển khác. Các nước này cho rằng, tình 
hình tham nhũng của họ không bức xúc tới mức phải thành lập các 
cơ  quan  chống  tham nhũng  chuyên  trách;  các  cơ quan  chống  tội 
phạm kinh tế hoặc cơ quan điều tra hình sự hiện nay đã có đủ thẩm 
quyền và khả năng đấu tranh chống tham nhũng. 

Các  cơ  quan  chức  năng  sử  dụng  các  thủ  tục  tố  tụng  thông 
thường để giải quyết các vụ án tham nhũng giống như các thủ tục 
giải quyết các vụ án hình sự khác. Tuy nhiên, pháp luật chống tham 
nhũng ở các nước theo mô hình này có một số đặc điểm sau: 

‐ Các quy định về phòng ngừa tham nhũng được đặt biệt chú 
trọng, bao gồm các quy định về quản  lý hành chính, quản  lý kinh 
tế, chế độ chức trách, công chức, công vụ. 

‐ Theo quan điểm của những nước theo mô hình này thì nguồn 
gốc của tham nhũng phát sinh từ những sơ hở yếu kém trong quản 
lý, vì vậy muốn tiêu diệt tham nhũng trước hết phải xóa bỏ cơ sở 
nảy sinh bằng việc ban hành các quy định về quản  lý kinh tế ‐ xã 
hội một cách cụ  thể, chi  tiết và chặt chẽ, các quy định về  thủ  tục 
hành chính phải gọn nhẹ, quy chế công chức, công vụ phải rõ ràng, 
đầy đủ. Mọi thủ tục phải công khai, minh bạch, tránh các quy định 
tạo ra sự đặc quyền, đặc lợi cho một số người. 

Tuy nhiên,  trong những năm gần  đây do  tính  chất phức  tạp 
của tội phạm tham nhũng với những biểu hiện mới, có sự cấu kết 
với  các  băng  nhóm  tội phạm maphia và  có  sự  can  thiệp  của  các 
đảng phái,  tổ  chức  chính  trị, nên  các  cơ  quan  có  chức  năng  đấu 
tranh chống tội phạm gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện 
và xử lý các tội phạm về tham nhũng. Vì vậy, nhiều quốc gia theo 
mô hình này đã và đang xúc  tiến nghiên cứu để chuyển đổi sang 
mô hình  thành  lập các cơ quan,  tổ chức chuyên  trách chống  tham 
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nhũng  độc  lập,  đồng  thời xây dựng, ban hành nhiều  đạo  luật  để 
trừng trị tội phạm tham nhũng và các tội phạm khác liên quan đến 
chức vụ, quyền hạn. 

Thông qua hoạt  động  của mình,  các  cơ quan,  tổ  chức  chống 
tham nhũng phát hiện những sơ hở, yếu kém trong quản lý, những 
điều  kiện, môi  trường,  ngành  nghề  dễ  xảy  ra  tham  nhũng,  kiến 
nghị các biện pháp khắc phục, sửa chữa với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. 

II. Mấy suy nghĩ về sự cần thiết và khả năng hiến định cơ quan 
chống tham nhũng ở Việt Nam 

Có  thể nói  rằng,  chưa  bao  giờ  chúng  ta nói nhiều  đến  tham 
nhũng như hiện nay và có lẽ cũng chưa thời kỳ nào mà các văn bản 
của Đảng và Nhà nước liên quan đến vấn đề này lại có nhiều như 
vậy. Nhiều biện pháp được đưa ra và thực hiện, thậm chí khá rầm 
rộ nhưng rồi giữa kết quả và mong muốn là một cách quá xa, nhất 
là  từ  khi Luật Phòng,  chống  tham nhũng  được  ban hành. Nhiều 
nguyên nhân  được phân  tích, nhiều  lập  luận  được  đưa  ra, nhiều 
sáng kiến được nghĩ đến nhưng dường như theo thói quen, cứ mỗi 
lần không  thành  công  thi  chúng  ta hay nghĩ  đến vấn  đề  tổ  chức. 
Cũng giống như khi chúng ta thiết lập cơ quan tài phán hành chính 
rồi ngày càng mở  rộng  thẩm quyền của  toà án  trong xét xử hành 
chính với hy vọng thay đổi cơ bản tình hình nhưng rút cuộc thì các 
khiếu nại của người dân vẫn đến cơ quan hành chính nhiều hơn là 
đến các toà án. Vấn đề mô hình tổ chức cơ quan chống tham nhũng 
luôn là trung tâm của các cuộc thảo luận làm thế nào để nâng cao 
hiệu quả chống tham nhũng? Đúng dịp Hiến pháp được sửa đổi là 
cơ hội  để xem  liệu một  thiết  chế  chống  tham nhũng  có  cần  thiết 
hiến định hay không và ở mức độ nào? 

Trước khi  trả  lời  câu hỏi này, hãy  đi  từ vấn  đề bản  chất  tham 
nhũng và  chống  tham nhũng. Tham nhũng  là việc  lợi dụng quyền 
hành để chiếm đoạt tiền, tài sản và thực hiện các lợi ích khác. Vậy nên 
muốn chống hay  ít nhất  là kiềm chế được tham nhũng thì cần kiểm 
soát được quyền lực đó. Ở Việt Nam, quyền lực đó ở đâu? Tất nhiên 
trước hết là Đảng, theo quy định của Hiến pháp hiện hành (và kể cả 
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Hiến pháp dự kiến sửa đổi) thì Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước 
và xã hội. Tiếp đó là ở các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị‐
xã hội. Quyền lực sẽ được thực hiện chủ yếu thông qua đội ngũ cán 
bộ, công chức, từ công chức bình thường đến cán bộ chủ chốt và cán 
bộ cao cấp trong các cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên không phải cơ quan, 
tổ chức đều có cơ hội hay nguy cơ tham nhũng như nhau. Về cả thực 
tiễn và lý luận ở đâu cũng vậy, tham nhũng nhiều nhất luôn ở cơ quan 
nắm quyền hành pháp,  đơn giản  là vì  đó  là cơ quan có quyền hạn 
rộng  lớn nhất, quản  lý và sử dụng nhiều nguồn  lực nhất. Vì thế mà 
chống  tham nhũng  trước hết phải  tập  trung vào kiểm  soát cơ quan 
thực hiện quyền hành pháp. Ở nước  ta ai  là người  thực hiện quyền 
kiểm soát này? Câu trả lời đã rõ ràng: Trước hết là Đảng, với vị trí vai 
trò lãnh đạo và thống nhất quản lý công tác cán bộ, công chức. Tiếp đó 
là Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp với tư cách là đại diện cho 
quyền lực nhân dân, cơ quan có quyền thành lập và bầu, bãi miễn các 
chức danh đứng đầu cơ quan hành pháp. Và sau cùng là người dân, 
người chủ đích thực của quyền lực như chúng ta luôn khẳng và ghi 
nhận trang trọng trong Hiến pháp, hoặc trực tiếp hoặc thông qua các 
tổ chức, đoàn thể xã hội đại diện cho mình. Tất cả các thiết chế kiểm 
soát nêu trên đều đã có và được quy định trong Hiến pháp. Vấn đề chỉ 
là làm sao để các thiết chế đó thực hiện có hiệu quả mà thôi.  

Vậy vai trò của Chính phủ ở đâu và việc quy định Chính phủ 
là cơ quan tổ chức và lãnh đạo công tác đấu tranh chống quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí (như trong Hiến pháp hiện hành và Dự thảo 
sửa đổi) dựa trên cơ sở nào? Có hai yếu tố giải thích cho điều này: 

Thứ nhất, Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là 
cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, đứng đầu các cơ quan hành 
pháp, vậy  thì  xét về khía  cạnh  trách nhiệm, Chính phủ  cần phải 
thực hiện quyền kiểm  soát  đối với bộ máy  của mình  (thông qua 
công tác thanh tra, kiểm tra), bảo đảm tính liêm chính của nền công 
vụ và của đội ngũ công chức. 

Thứ hai, với quan điểm phòng ngừa là cơ bản thì Chính phủ là 
người có trách nhiệm chủ yếu và có đủ điều kiện cần thiết để triển 
khai  thực hiện hầu hết các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Vì 
vậy, việc quy định trách nhiệm của Chính phủ trong công tác đấu 
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tranh chống  tham nhũng  là hợp  lý. Tuy nhiên theo chúng  tôi, cần 
nhấn mạnh khía cạnh trách nhiệm trong việc tổ chức các biện pháp 
chống tham nhũng thay vì như là một quyền hạn của Chính phủ và 
nhất  là không nên quy  định Chính phủ  “lãnh  đạo”  công  tác này 
(như quy  định của Hiến pháp hiện hành và  cả  trong văn bản dự 
kiến  sửa  đổi). Quyền  lãnh  đạo  thường  được  xác  định  cho  các  tổ 
chức Đảng. Việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống 
tham nhũng  thuộc Bộ Chính  trị do Tổng Bí  thư  làm Trưởng ban 
chính là thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng.  

Quy định chống tham nhũng như một trách nhiệm của Chính 
phủ  cũng  có nghĩa  là Chính phủ và người  đứng  đầu Chính phủ 
phải chịu trách nhiệm chính trị trước các thiết chế kiểm soát mình 
về lĩnh vực công tác này. 

Vì vậy, theo chúng  tôi không cần  thiết phải hiến định về một 
cơ quan nào đó về chống tham nhũng. Có rất ít bản Hiến pháp các 
nước làm như vậy. Hiệu quả đấu tranh chống tham nhũng của Việt 
Nam  chưa  như mong muốn  không  phải  do  thiếu một  cơ  quan 
riêng, chuyên trách chống tham nhũng mà do sự yếu kém của cả hệ 
thống các cơ quan nhà nước có trách nhiệm trong công tác này và 
sự yếu kém đó tồn tại năm này qua năm khác bắt nguồn từ sự yếu 
kém của các thiết chế kiểm soát quyền lực. Vì vậy điều cần thiết là 
phải suy nghĩ để có những sửa đổi cần  thiết nhằm nâng cao hiệu 
quả của các  thiết chế kiểm soát quyền  lực,  trước hết  là với các cơ 
quan  thực hiện quyền hành pháp. Việc Quốc hội quyết định  thực 
hiện cơ chế bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội 
bầu chính là biểu hiện cho điều này và cần được mở rộng đối tượng 
hơn nữa trong thời gian tới. 

Một yếu tố nữa mặc dù đã được hiến định nhưng vẫn cần tiếp 
tục suy nghĩ do những khó khăn từ thực tế đó là tính độc lập của cơ 
quan tư pháp. Vị thế hiện nay của các cơ quan này không bảo đảm 
cho họ tính độc lập thực sự và vì thế khó có thể xử lý được các vụ 
việc  tham nhũng  lớn, bởi vì nó  thường  liên quan đến các cán bộ, 
công chức cao cấp, chủ thể mà việc xử lý dường như không chỉ dựa 
trên các quy định của Hiến pháp và pháp luật. 
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NGHĨ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP CỦA  
VIỆT NAM 

 
TS. Võ Trí Hảo* - TS Vũ Công Giao* 

 

1. Khái quát 

 Thái Lan – một láng giềng Đông Nam Á của Việt Nam – theo 
thể chế quân chủ lập hiến (constitutional monarchy). Về mặt thượng 
tầng kiến trúc, chính trị Thái Lan được coi  là  thiếu ổn định. Minh 
chứng là từ năm 1932 đến năm 2007, nước này xảy ra 17 cuộc đảo 
chính và có  tới 16 bản hiến pháp  (đó  là chưa  tính bản Hiến pháp 
chuyển tiếp (Interim Constitution) năm 2006). 

Mặc dù vậy, Hiến pháp hiện hành của Thái Lan (2007) có  thể 
coi  là rất tiến bộ trên phương diện phòng, chống tham nhũng. Nó 
kế thừa và phát triển bản Hiến pháp năm 1997 của nước này 1 với 
một cơ chế phòng ngừa lạm dụng và giám sát quyền lực rất chi tiết, 
nhiều cách thức, biện pháp nhưng không mâu thuẫn, trùng lặp mà 
bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, bao gồm việc thành lập một cơ quan quốc 
gia về phòng, chống tham nhũng. 

Cơ  chế  kiểm  soát  quyền  lực  và  phòng,  chống  tham  nhũng 
trong Hiến pháp 1997 của Thái Lan được thiết  lập từ nhu cầu cấp 
bách  của  thực  tiễn. Vào những năm  đầu  thập  kỷ  1990, Thái Lan 
được coi là quốc gia có tình trạng tham nhũng cao thứ hai khu vực 
––––––––––––––––––– 
 
*Khoa Luật Kinh tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 
* Viện Chính sách công và Pháp luật/Khoa Luật ĐHQG Hà Nội 
1 Hiến pháp 1997 là bản hiến pháp đầu tiên của Thái Lan được lấy ý kiến rộng rãi 
của  nhân dân, nên còn được gọi là Hiến pháp Nhân dân (the People’s Constitution). 
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Đông  Á,  chỉ  sau  Indonesia  thời  kỳ  Tổng  thống  Surharto.  Tham 
nhũng đã làm mục rỗng bộ máy nhà nước, cộng thêm cuộc khủng 
hoảng  tài chính  tiền  tệ   đã dẫn đến khủng hoảng chính  trị ở Thái 
Lan vào 1997 mà chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp nhiều chính 
phủ  thay nhau  ra đi, nghị viện bị nguyên  thủ quốc gia giải  tán… 
Song song với việc khắc phục hậu quả của khủng hoảng tài chính 
tiền tệ, Thái Lan đã nỗ lực ổn định chính trị, đấu tranh hạn chế tình 
trạng tham nhũng. Một trong những cố gắng đó  là bản hiến pháp 
mới được thông qua ngày 17 tháng 11 năm 1997. 1  

Hiếm có hiến pháp của quốc gia nào trên thế giới lại có nhiều 
quy định chi tiết nhằm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham 
nhũng như các hiến pháp 1997 và 2007 của Thái Lan. Mặc dù hiệu 
quả  tác  động  không  phải  lúc  nào  cũng  như mong muốn,  song 
những quy định này tạo cơ sở hiến định vững chắc cho những thiết 
chế và hoạt động phòng, chống tham nhũng có thể được thành lập, 
vận hành và  thực hiện  trên  thực  tế. Sự chi  tiết như vậy cũng cho 
thấy người Thái đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng hiến pháp để 
phòng,  chống  tham  nhũng  –  điều mà  trong  bối  cảnh  hiện  nay, 
người Việt rất cần học tập. 

 2. Những cơ chế phòng, chống tham nhũng trong Hiến pháp Thái Lan  

2.1. Quy định chế độ bất khả kiêm 

Theo Mục2 109 (khoản 8‐12) Hiến pháp 1997, những người sau 
đây không có quyền ứng cử vào Hạ viện:  

- Đang là quan chức của Chính phủ nắm giữ một chức vụ thường 
xuyên hoặc nhận lương trừ các công chức mang tính chính trị. 

- Đang  là  thành viên  của hội  đồng  địa phương hay  đang  là 
quan chức hành chính địa phương. 

- Đang là thượng nghị sĩ. 
––––––––––––––––––– 
 
1  Xem  toàn  văn  Hiến  pháp  Thái  Lan  năm  1997    (bản  tiếng  Anh),  tại  
http://www.servat.unibe.ch/icl/th00000_.html, truy cập ngày 15/1/2013. 
2 Các hiến pháp Thái Lan  đặt  tên  theo  “Mục”  (Section)  –  tương  đương với 
“Điều” (Article) trong hiến pháp của các quốc gia khác 
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- Đang là công chức, nhân viên của cơ quan nhà nước, doanh 
nghiệp nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương hoặc các 
quan chức khác. 

- Đang là thành viên của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thanh tra 
Quốc hội, Uỷ ban nhân quyền quốc gia, Uỷ ban chống tham 
nhũng quốc gia, Hội đồng Kiểm toán nhà nước, thẩm phán 
của Toà Hiến pháp, Toà hành chính. 

Những quy định trên được duy trì trong Hiến pháp 2007 (Mục 
102,  từ khoản 8‐12),  trong  đó  có một khía  cạnh  được nhấn mạnh 
hơn (khoản 10 Mục này) khi mở rộng phạm vi cấm không chỉ với 
những người đang là Thượng nghị sĩ, mà còn với những người vừa 
mới thôi chức vụ này chưa quá hai năm.1 

Chế độ bất khả kiêm trong Hiến pháp 1997 còn thể hiện ở quy 
định  những  người  sau  đây  không  được  nộp  đơn  ứng  cử  vào 
thượng viện (Mục 126): 

- Đang  là  thành viên hoặc nắm giữ các vị  trí  trong các đảng 
chính trị. 

- Đang  là thành viên Hạ viện hoặc đã từng  là thành viên Hạ 
viện và chấm dứt tư cách thành viên Hạ viện chưa ít nhất là 
hơn một năm tính đến ngày nộp đơn ứng cử. 

- Đang  là  hoặc  đã  là  thượng  nghị  sĩ  trong  nhiệm  kỳ  của 
Thượng viện ngay liền trước khi nộp đơn ứng cử.  

Những quy định trên được giữ nguyên trong Hiến pháp 2007 
(các Mục  115  (khoản  5‐8)  và Mục  116  9  (khoản  1). Các Mục  này 
cũng cụ thể hoá và bổ sung một số khía cạnh mới so với Hiến pháp 
1997, bao gồm: (i) Ứng cử viên thượng viện không được là họ hàng, 
vợ chồng hoặc con của một hạ nghị  sĩ  (Mục 115 khoản 5); không 
được  là bộ  trưởng hoặc  đang nắm giữ bất kỳ vị  trí nào  trong bộ 
máy hành chính ở trung ương hay địa phương (Mục 115 khoản 9 và 
Mục 116 khoản 1); (ii) Thời hạn tối thiểu được ra ứng cử với những 

––––––––––––––––––– 
 
1  Xem  toàn  văn  Hiến  pháp  Thái  Lan  năm  2007    (bản  tiếng  Anh),  tại  
http://www.servat.unibe.ch/icl/th00000_.html, truy cập ngày 15/1/2013. 
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người đã từng nắm giữ các vị trí trong các đảng phái chính trị hoặc 
đã  từng  là hạ nghị  sĩ hay  đã  từng nắm giữ các chức vụ  trong bộ 
máy hành chính là 5 năm kể từ ngày họ chấm dứt các chức vụ đó 
đến ngày nộp đơn ứng cử thượng viện (so với một năm theo Hiến 
pháp 1997) (Mục 115 khoản 6,7). 

Từ những quy định trên, có thể thấy chế độ bất khả kiêm trong 
Hiến  pháp  Thái  Lan  không  chỉ  áp  dụng  trong  trường  hợp một 
người giữ đồng thời hai chức vụ, mà trong một số trường hợp còn 
áp dụng đối với các chức vụ sau đó trong một thời gian nhất định. 
Ngoài các ví dụ đã nêu, theo Mục 206 khoản 6 Hiến pháp 1997, một 
người sẽ không được bổ nhiệm làm bộ trưởng nếu đang là thượng 
nghị sĩ hoặc chấm dứt tư cách thượng nghị sĩ chưa được một năm 
tính đến ngày có thể được bổ nhiệm làm bộ trưởng. Khoản 2 Mục 
116 Hiến pháp  2007  còn  tỏ  ra  chặt  chẽ hơn  khi  quy  định những 
người đã từng  là thượng nghị sĩ chỉ có thể giữ chức vụ bộ trưởng 
hoặc giữ một chức vụ trong một đảng chính trị chỉ  ít nhất sau hai 
năm kể từ khi không còn là thành viên thượng viện. 

Bên cạnh hai đối tượng  là thượng và hạ nghị sĩ, chế độ bất khả 
kiêm trong Hiến pháp Thái Lan cũng áp dụng với việc bầu các thành 
viên của Hội đồng Cơ mật (Privy Council) (Mục 14 Hiến pháp 1997 và 
Hiến pháp 2007); Uỷ ban bầu cử quốc gia (Mục 137 Hiến pháp 1997, 
Mục 230 Hiến pháp 2007) và cho cả các công chức chính phủ. Theo 
Mục  228  Hiến  pháp  1997,  một  công  chức  chính  phủ  (government 
official) không được đồng thời giữ một chức vụ trong các đảng chính 
trị.1 Quy định này được mở rộng sang cả những viên chức chính phủ 
(government employee) trong Mục 194 Hiến pháp 2007.2 

Như vậy,  có  thể  thấy  chế  độ  bất  khả  kiêm  trong Hiến pháp 
Thái Lan được áp dụng rất rộng và chặt chẽ, đối với cả công chức 
––––––––––––––––––– 
 
1 Nguyên văn Điều 228 Hiến pháp 1997 của Thái Lan: “A Government official 
holding a permanent position or  receiving a salary and not being a political official 
shall not be a political official or hold other political position”. 
2 Nguyên văn Điều 194 Hiến pháp 2007 của Thái Lan: “A Government official or 
an employee of the State holding a permanent position or receiving a salary and not 
being a political official must not be a political official or hold other political position”. 
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và các chức vụ chính  trị. Ở đây, chế độ bất khả kiêm các chức vụ 
chính  trị  bắt  nguồn  từ  học  thuyết  tam  quyền  phân  lập  của 
Montesquieu,  còn  đối với  các  công  chức xuất phát  từ nguyên  tắc 
chuyên nghiệp của công chức. Việc áp dụng  các quy định bất khả 
kiêm cho phép chuyên môn hoá lao động và có ý nghĩa quan trọng 
trong  cuộc  chiến  chống  tham  nhũng,  vì  nó  giúp  chống  lại  “hội 
chứng cửa xoay” (revolving door)1. Ngoài ra, cũng từ góc độ chống 
tham nhũng, việc  áp dụng  chế  độ bất khả kiêm  cho phép  các  cơ 
quan  lập pháp, hành pháp,  tư pháp  cũng như  các  thiết  chế hiến 
định khác giám sát lẫn nhau. Điều giản dị là nếu vừa là bộ trưởng ‐ 
quan chức hành pháp ‐ vừa là thành viên của nghị viện thì cơ chế 
giám sát của nghị viện đối với hành pháp sẽ bị vô hiệu hoá.  

Đặc  biệt, Hiến  pháp  Thái  Lan,  qua  chế  độ  bất  khả  kiêm  đã 
phân biệt rõ giữa “hành chính chuyên môn” và “hành chính chính 
trị”. Điều đó cho phép gây áp lực và áp dụng các biện pháp mạnh 
mẽ đối với các quan chức chính  trị  tham nhũng hoặc không hoàn 
thành nhiệm vụ, bảo đảm sự thích ứng nhanh của nền chính trị và 
hoạt động quản lý nhà nước với sự thay đổi liên tục của cuộc sống. 
Sự  thay đổi nhanh này được cân bằng  lại bởi sự ổn định của đội 
ngữ công chức hành chính chuyên môn.  

2.2. Quy định chế độ công khai, minh bạch về tài sản và thu nhập  

Cả Hiến pháp 1997 và 2007 của Thái Lan đều có một phần riêng 
bao gồm những quy định cụ thể về công khai, minh bạch tài sản và thu 
nhập của các công chức nhằm mục đích phòng, chống tham nhũng.  

Theo các Mục 291 Hiến pháp 1997 và Mục 259 Hiến pháp 2007, 
những  người  giữ  các  chức  vụ  sau  đây  phải  kê  khai  với Uỷ  ban 
chống  tham  nhũng  quốc  gia  danh  mục  tài  sản  và  tài  chính 
(liabilities) của bản thân và của vợ, chồng, con chưa thành niên của 
họ khi nhậm chức và khi thôi giữ chức vụ:    

––––––––––––––––––– 
 
1  Đây  là  thuật  ngữ  dùng  trong  nhiều  nghiên  cứu  trên  thế  giới  về  phòng, 
chống  tham nhũng,  chỉ  tình  trạng  các quan  chức nhà nước  lợi dụng vị  thế 
công vụ của mình “bắt tay’ với các đảng chính trị hoặc các doanh nghiệp để 
làm lợi bất chính cho cá nhân hoặc các nhóm lợi ích 
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- Thủ tướng 

- Các bộ trưởng 

- Các hạ nghị sĩ 

- Các thượng nghị sĩ 

- Các công chức chính trị (political official) khác. 

- Các nhà hành pháp và thành viên của hội đồng địa phương 
theo quy định của luật.  

Danh mục tài sản và tài chính nói trên phải đệ trình kèm theo 
những tài liệu chứng minh sự tồn tại thực sự của các tài sản và tài 
chính đó, cũng như các bản sao thuế thu nhập cá nhân của năm tài 
chính  liền  trước. Người kê khai phải cam kết về sự chính xác của 
danh mục và các tài liệu kèm theo bằng cách ký xác nhận vào từng 
trang tài liệu.  

Việc  kê  khai  tài  sản và  tài  chính  của quan  chức  có  tác dụng 
kiểm  soát một  cách hiệu quả hiện  tượng giàu  lên  bất  thường do 
tham nhũng. Vì vậy, không chỉ dừng lại như trên, Hiến pháp Thái 
Lan còn bao gồm những quy  định  rất chi  tiết về  thủ  tục, chủ  thể 
tiến hành việc kê khai  tài sản và các chế  tài đối với những người 
không hoàn thành nghĩa vụ này. Theo đó, danh mục kê khai tài sản 
và tài chính sẽ phải cập nhật thông tin cho đến ngày kê khai và phải 
được  tiến  hành  trong  khoảng  thời  gian  như  sau  (Mục  292 Hiến 
pháp 1997, Mục 260 Hiến pháp 2007):   

- Trong  trường  hợp  nhậm  chức,  trong  vòng  30  ngày  kể  từ 
ngày nhậm chức.  

- Trong  trường hợp thôi giữ chức vụ, trong vòng 30 ngày kể 
từ ngày thôi giữ chức vụ. 

- Trong trường hợp những người liệt kê ở trên đã kê khai tài 
sản và tài chính khi nhậm chức và bị chết khi đang giữ chức 
vụ, hoặc sau khi thôi giữ chức vụ mà bị chết nhưng chưa kê 
khai, thì người thừa kế hoặc người quản lý tài sản của người 
đó phải  làm thủ tục kê khai  thay  trong vòng 90 ngày kể  từ 
ngày người đó chết.  
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Ngoài việc kê khai  theo  thời hạn  trên, những người giữ chức 
vụ  thủ  tướng, bộ  trưởng, nhà hành pháp địa phương,  thành viên 
của hội đồng địa phương hoặc những người giữ các chức vụ chính 
trị khác nhưng  đã  thôi giữ  chức vụ  sẽ phải  tiếp  tục  trình bản kê 
khai  tài  sản và  tài  chính  trong vòng  30 ngày  sau một năm kể  từ 
ngày thôi giữ chức vụ.  

Danh mục kê khai tài sản, nghĩa vụ và các tài liệu kèm theo do 
Thủ  tướng,  các  bộ  trưởng  (Hiến  pháp  2007 mở  rộng  đến  cả  các 
thành viên của Hạ viện và Thượng viện) đệ  trình phải được công 
bố cho công chúng không muộn hơn 30 ngày kể  từ ngày hết  thời 
hạn đệ trình bản kê khai; tuy nhiên, bản kê khai của những người 
giữ  các chức vụ khác thì chỉ được công bố  nếu việc đó là có ích cho 
việc xem xét, quyết định một vụ việc hoặc theo yêu cầu của toá án 
hoặc Uỷ ban kiểm toán nhà nước (Hiến pháp 2007 mở rộng đến cả 
yêu cầu của các đảng chính  trị và của Uỷ ban chống  tham nhũng 
quốc gia (các Mục 293 Hiến pháp 1997, Mục 261 Hiến pháp 2007). 
Cũng theo hai Mục này, sau khi nhận được một bản kê khai và các 
tài liệu kèm theo, Chủ tịch Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia sẽ 
triệu tập ngay phiên họp của Uỷ ban để kiểm tra sự chính xác và sự 
tồn tại thực của các tài sản và tài chính được kê khai. 

Trong trường hợp việc kê khai tài sản được thực hiện vì lý do 
thôi giữ chức vụ hoặc chết của bất kỳ người nào giữ các chức vụ 
chính  trị, Uỷ ban chống  tham nhũng quốc gia sẽ điều  tra sự biến 
động về tài sản và tài chính của người đó và soạn thảo một bản báo 
cáo và công bố  trên công báo. Trong  trường hợp  thấy  tài sản của 
người  đó  tăng  bất  thường, Chủ  tịch Uỷ  ban  chống  tham  nhũng 
quốc gia sẽ gửi tất cả các tài liệu và báo cáo điều tra cho Tổng Công 
tố để khởi tố trước Toà hình sự xét xử những người nắm các chức vụ 
chính  trị  thuộc  Toà  Tư  pháp  tối  cao  (the  Supreme  Court  of  Justiceʹs 
Criminal Division  for  Persons Holding Political Positions) để  thu  hồi 
những  tài sản  tăng bất  thường vào ngân sách nhà nước  (Mục 294 
Hiến pháp 1997, Mục 262 Hiến pháp 2007). 

Bất kỳ người giữ chức vụ chính trị nào cố ý không thực hiện kê 
khai tài sản, tài chính và các tài  liệu  liên quan theo quy định trên, 
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hoặc cố  tình cung cấp  số  liệu  sai hay che dấu  sự  thật mà bị phát 
hiện sẽ bị buộc  thôi giữ chức vụ kể  từ ngày hết  thời hạn đệ  trình 
bản  kê  khai,  hoặc  kể  từ  ngày  hành  động  gian  dối  bị  phát  hiện. 
Người  đó  cũng  sẽ bị  cấm giữ  các  chức vụ  chính  trị  trong vòng 5 
năm kể  từ ngày bị buộc  thôi giữ  chức vụ. Thêm vào  đó, vụ việc 
gian lận sẽ còn được Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia trình lên 
Toà hình sự xét xử những người nắm các chức vụ chính  trị  thuộc 
Toà Tư pháp tối cao để xem xét xử lý về hình sự (trong Hiến pháp 
1997, Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia sẽ chuyển hồ sơ lên Toà 
Hiến pháp để xem xét xử  lý)  (Mục 295 Hiến pháp 1997, Mục 263 
Hiến pháp 2007).  

2.3.Quy định về chống xung đột lợi ích 

Hiến pháp 1997 Thái Lan đã có những quy định về chống xung 
đột  lợi  ích. Hiến pháp 2007 nâng vấn  đề  cao hơn một bước bằng 
cách thiết lập một phần riêng về chống xung đột lợi ích trong hoạt 
động công vụ.1 Phần này quy định chi  tiết về những chức vụ mà 
các  thành viên của Thượng viện, Hạ viện  cùng Thủ  tướng Chính 
phủ và các Bộ trưởng không được đồng thời đảm nhiệm, cũng như 
những việc cụ thể mà những đối tượng này không được làm. 

Ví  dụ,  với  các  thành  viên Thượng  viện  và Hạ  viện, Mục  265 
Hiến pháp 2007 cấm các đối  tượng này đồng  thời giữ bất kỳ vị  trí 
hoặc có bất kỳ chức năng nào trong bất kỳ cơ quan nào của Chính 
phủ, cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước, các hội đồng 
và cơ quan chính quyền địa phương. Mục này cũng đồng thời cấm 
các thành viên Thượng viện, Hạ viện không được can thiệp, trực tiếp 
hoặc  gián  tiếp,  vào  công  việc  của  các  cơ  quan  nhà  nước,  doanh 
nghiệp nhà nước, hoặc trở thành đối tác hay cổ đông của một đối tác 
trong hợp  đồng kinh doanh với  cơ quan nhà nước, doanh nghiệp 
nhà nước. Các thành viên Thượng viện, Hạ viện không được nhận, 
một cách trực tiếp hay gián tiếp, bất cứ khoản tiền hoặc  lợi  ích đặc 
biệt nào từ bất cứ một cơ quan hay doanh nghiệp nào của nhà nước. 

––––––––––––––––––– 
 
1 Part 2: Acts Detrimental To Public Interests (Acts of Conflict of Interest). 
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Ngoại trừ yếu tố về chức vụ, những điều cấm trong Mục này còn áp 
dụng với cả người hôn phối  (vợ, chồng), con cái (cả con dâu, con rể), 
cháu của các thành viên Thượng viện và Hạ viện.  

Những quy định cấm trong mục  trên cũng được áp dụng với 
Thủ tướng và các bộ trưởng (Mục 267). Mục  269 bổ sung quy định 
cấm Thủ  tướng và  các Bộ  trưởng  không  được  là  đối  tác hoặc  cổ 
đông của một công ty. Trong trường hợp một người đang là đối tác, 
cổ  đông  của một  công  ty  thì  khi  trở  thành  Thủ  tướng  hoặc  Bộ 
trưởng sẽ phải giảm sự tham gia ở công ty xuống đến giới hạn cho 
phép theo quy định của luật và phải thông báo cho Chủ tịch Ủy ban 
chống tham nhũng quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày được bổ 
nhiệm. Tài sản và vị trí đang nắm giữ trong công ty sẽ phải chuyển 
nhượng  hoặc uỷ quyền cho người khác quản lý. Sau đó, Thủ tướng  
hoặc Bộ trưởng sẽ không được tham gia vào hoạt động của công ty. 
Quy định này cũng được áp dụng với người hôn phối (vợ, chồng) 
và con cái chưa thành niên của Thủ tướng và Bộ trưởng. 

2.4. Vai trò giám sát của Nghị viện  

Theo Hiến pháp Thái Lan, các thành viên của cả Thượng viện 
và Hạ viện đều được trao quyền chất vấn các bộ trưởng về những 
vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của người đó, và bộ trưởng chỉ 
có quyền từ chối trả lời nếu Chính phủ cho rằng vấn đề đó không 
được công khai vì  liên quan an ninh hoặc các  lợi ích sống còn của 
nhà nước  (Mục 182‐183 Hiến pháp 1997, Mục  156‐157 Hiến pháp 
2007). Thêm vào đó, Hiến pháp cũng trao quyền cho Hạ viện được 
thảo  luận và bỏ phiếu bất  tín nhiệm Thủ  tướng và các bộ  trưởng 
(Mục 184‐185 Hiến pháp 1997, Mục 158‐160 Hiến pháp 2007). 

 Những quy  định  trên  tăng  cường  trách nhiệm giải  trình  của 
Chính phủ  trước Nghị  viện,  qua  đó  có  tác dụng  làm  giảm  tham 
nhũng, đặc biệt là giảm tham nhũng chính sách. 

2.5. Vai trò của toà án  

Hệ thống toà án của Thái Lan rất đặc biệt. Hiến pháp 1997 và 
2009 quy định 4  loại  toà án độc  lập với nhau, bao gồm Toà Hiến 
pháp  (Constitutional  Court),  Toà  Tư  pháp  (Courts  of  Justice),  Toà 
Hành  chính  (Administrative  Courts)  và  Toà  Quân  sự  (Military 
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Courts). Quy định về hệ thống toà án trong hai bản hiến pháp này 
cơ  bản  giống nhau,  vì  vậy  sau  đây  chỉ  đề  cập  đến  các  quy  định 
trong Hiến pháp 2007. 

Mục 197 Hiến pháp 2007 xác định, toà án là cơ quan duy nhất 
có quyền xét xử. Khi xét xử,  thẩm phán  độc  lập và chỉ  tuân  theo 
pháp luật. Để bảo vệ tính độc lập đó, Mục này cấm thuyên chuyển 
thẩm phán nếu không được sự đồng ý của họ hoặc nếu không vì lý 
do họ bị kỷ luật. Đồng thời, Mục này cấm thẩm phán và các quan 
chức tư pháp khác không được giữ các chức vụ chính trị. Mục 200 
quy  định,  thẩm phán do Nhà Vua bổ nhiệm và bãi nhiệm. Thẩm 
phán làm việc đến khi nghỉ hưu (không quy định nhiệm kỳ). 

Theo Mục 199, trong trường hợp có tranh chấp về thẩm quyền 
giữa các Tòa Tư pháp, Toà Hành chính, Toà Quân sự hoặc Tòa án 
khác, việc xử  lý  sẽ do một  ủy ban gồm Chủ  tịch  của  các Tòa án, 
trong đó Chủ tịch Toà Tư pháp tối cao là chủ tịch uỷ ban. 

Theo Mục 204, Toà Hiến   pháp   bao gồm Chủ tịch và 8 Thẩm 
phán khác, được bổ nhiệm bởi Nhà vua theo sự tư vấn của Thượng 
viện từ những người sau đây: 

1) ba Thẩm phán của Tòa án Tư pháp tối  cao; 

2) hai Thẩm phán của Tòa án hành chính tối cao; 

3) hai chuyên gia  luật có trình độ chuyên môn cao, được  lựa 
chọn theo Mục 206; 

4) hai  chuyên  gia  có  trình  độ  chuyên môn  cao  về  khoa học 
chính  trị,  hành  chính  công,  hoặc  khoa  học  xã  hội  khác 
nhưng hiểu biết về khoa học chính trị và hành chính công, 
được lựa chọn theo Mục 206. 

Mục 208 quy định nhiệm kỳ của Chủ tịch và Thẩm phán Tòa 
án Hiến pháp là chín năm và không được tái bầu. 

Theo  các Mục  211,  212,  thẩm quyền  của Toà  tối  cao  là phán 
quyết về những văn  bản, quy định pháp luật và quyết định của cơ 
quan, công chức nhà nước bị cho là vi hiến,  bao gồm các văn  bản, 
quy định, quyết định bị cho là xâm phạm các quyền hiến định của 
công dân. Mục 214 bổ sung thẩm quyền của Toà tối cao trong việc 
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quyết định xử lý những tranh chấp về quyền hạn và nhiệm vụ của 
hai hoặc nhiều cơ quan hiến định không thuộc hệ thống toà án. 

Theo các Mục 218, 219, Toà Tư pháp là hệ thống toà chính của 
Thái Lan, có thẩm quyền xét xử mọi loại vụ việc, ngoại trừ những 
vụ việc  thuộc  thẩm quyền  của  các  loại  toà  án khác. Toà  tư pháp 
được chia làm ba cấp: sơ thẩm, phúc thẩm và tối cao. Trong Toà Tư 
pháp Tối cao có một Toà hình sự xét xử những người nắm các chức 
vụ chính trị1, gồm chín thẩm phán được bầu từ những thẩm phán 
của Tòa Tư pháp  tối cao bằng cách bỏ phiếu kín. Thẩm quyền và 
thủ tục của Toà đặc biệt này được quy định trong một phần riêng 
của Hiến pháp về  tố  tụng hình  sự đối với người giữ các chức vụ 
chính trị. 

 Theo Mục 223, Toà hành chính có  thẩm quyền xét xử những 
vụ tranh chấp phát sinh giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp 
nhà nước, chính quyền địa phương, viên chức nhà nước nằm dưới 
sự quản lý của Chính phủ. Hệ thống toà hành chính cũng được chia 
thành ba cấp:  sơ  thẩm, phúc  thẩm và  tối  cao. Mục 228 quy  định, 
Toà quân sự có thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự mà trong đó bị 
cáo thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự và các trường hợp khác 
theo quy định của luật.  

Việc chia tách rõ ràng các loại toà án như trên tạo thuận lợi cho 
việc xử lý các hành vi tham nhũng, bởi nó bảo đảm tốt hơn tính độc 
lập của các toà án. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất của hệ thống toà án 
Thái Lan là có một toà hiến định đặc biệt để xét xử những người giữ 
chức vụ chính trị ‐ mà thông thường là những thủ phạm tham nhũng 
chính và  lớn nhất. Hiến pháp Thái Lan còn có một phần  riêng quy 
định về các thủ tục xét xử những đối tượng này, cụ thể như sau:  

––––––––––––––––––– 
 
1 Khái niệm “những người giữ chức vụ chính trị” theo trình bày như các Hiến 
pháp 1997, 2007 của Thái Lan có thể hiểu đó là những người giữ chức vụ cao 
trong bộ máy nhà nước, bao gồm các thành viên nội các, các thành viên của 
hai viện của nghị viện, và các thành viên của các cơ quan hiến định độc lập… 
Thuật ngữ này không có nghĩa là những người có cương vị lãnh đạo của các 
đảng chính trị. 
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 Theo Mục 308, trường hợp Thủ tướng, một bộ trưởng, thượng 
nghị sĩ hay quan chức chính trị khác bị cáo buộc trở nên giàu có bất 
thường,  hoặc  có  hành  động  bất  chính,  tham  nhũng  khi  thực  thi 
công vụ  theo quy  định  ở Bộ  luật Hình  sự  thì Toà hình  sự xét xử 
những người nắm các chức vụ chính trị thuộc của Toà Tư pháp Tối 
cao có thẩm quyền xét xử vụ việc. Thẩm quyền này áp dụng với cả 
những người  đồng phạm  với những  đối  tượng  đã nêu.Ngoài  ra, 
theo Mục 309, những người bị thiệt hại vì những hành vi do các đối 
tượng nêu  ở Mục 308 gây  ra  có quyền gửi khiếu nại đến Uỷ ban 
chống  tham nhũng quốc gia,  theo  thủ  tục quy định ở Mục 301(2). 
Mục    310  nêu  rằng,  trong  quá  trình  xét  xử,  Toà  hình  sự  xét  xử 
những người nắm các chức vụ chính trị thuộc của Toà Tư pháp Tối 
cao có thể dựa vào tài liệu do Ủy ban chống tham nhũng quốc gia 
cung  cấp và những chứng cứ do chính Bộ phận này  điều  tra  thu 
thập. Mục này cũng nêu  rõ, quy chế miễn  trừ của các  thành viên 
Thượng viện và Hạ viện nêu ở các Mục166 và 167 không có hiệu 
lực áp dụng đối với Toà hình sự xét xử những người nắm các chức 
vụ chính trị thuộc của Toà Tư pháp Tối cao. 

Theo Mục 311, các phán quyết của Toà hình sự xét xử những 
người nắm  các  chức vụ  chính  trị  thuộc  của Toà Tư pháp Tối  cao 
được đưa ra bởi biểu quyết đa số, với điều kiện  là tất cả các thẩm 
phán tham gia xét xử phải chuẩn bị ý kiến riêng bằng văn bản và 
báo  cáo miệng  trong  cuộc  họp  trước  khi  thông  qua  phán  quyết. 
Phán quyết của Toà hình sự xét xử những người nắm các chức vụ 
chính  trị  thuộc  của Toà Tư pháp Tối  cao  là  chung  thẩm  và phải 
được công bố công khai. 

2.6. Vai trò của các cơ quan hiến định độc lập  

Hiến pháp 1997 đã quy định nhiều cơ quan hiến định độc lập, 
bao gồm Hội đồng Bầu cử,   Thanh tra Quốc hội (Ombudsmen), Uỷ 
ban Nhân quyền quốc gia, Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia và 
Kiểm toán Nhà nước. 

Hiến pháp  2007  đi  xa  hơn một  bước  khi  củng  cố  nhiều  quy 
định về các cơ quan kể trên và nhập thành một phần riêng, gọi  là 
Các cơ quan hiến định độc lập. 
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Tất  cả  các  cơ  quan  hiến  định  độc  lập  nêu  trên  đều  có  tác 
dụng  phòng,  chống  tham  nhũng.  Tuy  nhiên,  những  cơ  quan 
quan trọng nhất trong vấn đề này cần kể đến là Thanh tra Quốc 
hội, Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia và Kiểm toán Nhà nước. 
Dưới đây đề cập cụ thể về những cơ quan này trong Hiến pháp 
2007 của Thái Lan. 

+ Thanh tra Quốc hội 

Theo Mục 242, Thanh tra Quốc hội có tối đa là ba người, do 
Nhà Vua  bổ  nhiệm  với  sự  cố  vấn  của  Thượng  viện  từ  những 
người có uy tín cao và giàu kiến thức, kinh nghiệm trong quản lý 
nhà nước, quản lý doanh nghiệp hoặc trong các hoạt động xã hội. 
Các Thanh  tra Quốc hội có nhiệm kỳ 6 năm. Văn phòng Thanh 
tra Quốc hội có quyền  tự chủ  trong quản  lý nhân sự, ngân sách 
và hoạt động. 

Theo Mục 244, Thanh  tra Quốc hội có những quyền hạn và 
nhiệm vụ như sau: 1) Tiếp nhận và xem xét các đơn khiếu nại về 
những  hành  vi  bị  cho  là  vi  phạm  pháp  luật,  lạm  quyền,  thiếu 
trách nhiệm hay sơ suất của các cơ quan, quan chức chính phủ, 
doanh nghiệp nhà nước, hoặc chính quyền địa phương; 2) Khởi 
động một cuộc điều tra về bất cứ vấn đề nào được coi  là bất  lợi 
cho công chúng hoặc  lợi  ích công cộng; 3) Chuẩn bị các báo cáo 
và nêu quan điểm, đề xuất về những vấn đề trên trình Quốc hội. 
Những báo  cáo này phải  được  công bố  trên Công báo và  công 
khai với công chúng. 

Theo Mục  245,  trong  trường hợp  cho  rằng  các quy  định  của 
luật, các quy  tắc, quy  định hoặc bất cứ hành vi của bất kỳ người 
nào nói trên liên quan đến tính hợp hiến, Thanh tra Quốc hội có thể 
đệ trình vụ việc và ý kiến lên Toà hiến pháp hoặc Toà hành chính 
để đề nghị giải quyết. 

 + Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia 

Theo Mục 246, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia có một chủ 
tịch và tám thành viên, được bổ nhiệm bởi Nhà Vua theo sự tư vấn 
của  Thượng  viện.  Thành  viên  của  Ủy  ban  là  những  người  liêm 
chính, có năng  lực cao và không  thuộc các đối  tượng bị cấm  theo 
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Mục 2051,  trong quá khứ đã  từng  là bộ  trưởng, ủy viên Hội đồng 
Bầu  cử  quốc  gia,  thành  viên  của  cơ  quan  Thanh  tra  Quốc  hội 
(ombudsman),  thành viên  của Ủy ban nhân quyền quốc gia,  thành 
viên của Ủy ban  chống  tham nhũng quốc gia,  thành viên của Ủy 
ban  kiểm  toán  quốc  gia,  hoặc  đã  từng  đảm  nhận một  chức  vụ 
không thấp hơn vị trí thứ trưởng hay công chức bậc 9, hoặc là một 
giáo sư, đại diện của một  tổ chức  tư nhân hoặc một  luật sự hành 
nghề  trong một  tổ chức  luật sư với hơn 30 năm  làm việc  liên  tục. 
Việc  lựa  chọn  và  đề  cử  các  thành  viên  của  Ủy  ban  chống  tham 
nhũng quốc gia được thực hiện bởi Ủy ban tuyển chọn, bao gồm 5 
thành viên, cụ thể là Chánh án Tòa Tư pháp tối cao; Chánh án Tòa 
Hiến pháp, Chánh án Tòa Hành chính Tối cao, Chủ tịch Hạ viện và 
Lãnh đạo đối lập trong Hạ viện. 

Theo Mục 247,  thành viên của Ủy ban chống tham nhũng quốc 
gia có nhiệm kì chín năm  và chỉ được giữ bổ nhiệm một lần duy nhất. 
Mục 251 quy định, Văn phòng Ủy ban chống tham nhũng quốc gia có 
quyền tự chủ về quản lý nhân sự, ngân sách và các hoạt động. 

––––––––––––––––––– 
 
1 Mục này đề cập đến những tiêu chuẩn của một ứng cử viên thẩm phán Toà 
hiến pháp. Các ứng cử viên thiếu một trong những yếu tố này đều bị loại: 1) 
Là công dân Thái từ khi sinh; Không quá 45 tuổi; 3) đã từng là bộ trưởng, ủy 
viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, thành viên của cơ quan Thanh tra Quốc hội 
(ombudsman), thành viên của Ủy ban nhân quyền quốc gia, thành viên của Ủy 
ban chống tham nhũng quốc gia, thành viên của Ủy ban kiểm toán quốc gia, 
hoặc đã  từng đảm nhận một chức vụ không  thấp hơn vị  trí  thứ  trưởng hay 
tương đương, hoặc đã từng là một giáo sư hoặc một chức danh tương đương, 
hoặc đã từng là  một luật sự hành nghề trong 30 năm liên tiếp tính đến ngày 
được bổ nhiệm; 4) Không thuộc vào các quy định cấm nêu ở các Mục 100, 102 
1), 2), 4), 5), 6), 7), 13), hoặc 14); 5) Không đương chức Hạ nghị sĩ, Thượng 
nghị sĩ, quan chức chính trị, thành viên của các hội đồng hay chính quyền địa 
phương; 6) Không đương chức hoặc đã từng là thành viên hoặc giữ chức vụ 
trong một đảng chính trị trong thời gian quá ba năm tính đến ngày được bổ 
nhiệm;7) KHông đươnng chức  ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, thành viên 
của cơ quan Thanh  tra Quốc hội  (ombudsman),  thành viên của Ủy ban nhân 
quyền quốc gia,  thành viên của Ủy ban chống  tham nhũng quốc gia,  thành 
viên của Ủy ban kiểm toán quốc gia. 
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Mục 250 quy định các thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban 
chống tham nhũng quốc gia, bao gồm:  

 Điều  tra chứng cứ,  tóm  tắt hồ sơ vụ việc và chuẩn bị phán 
quyết sẽ được đệ trình lên Thượng viện;  

 Điều  tra chứng cứ,  tóm  tắt vụ việc và chuẩn bị phán quyết 
đệ trình  lên Toà hình sự xét xử những người nắm các chức 
vụ chính trị thuộc của Toà Tư pháp Tối cao;  

 Điều  tra và quyết  định  rằng  liệu một viên  chức nhà nước 
nắm giữ một vị trí trong cơ quan hành pháp hay là một viên 
chức chính phủ nắm giữ một ví trị từ cấp Giám đốc trở lên 
hoặc  tương đương đã  trở nên giàu có một cách bất  thường 
hoặc đã có hành vi phạm một tội liên quan đến tham nhũng, 
lạm quyền khi còn  tại chức hoặc  lạm quyền khi đang nắm 
giữ một chức danh  tư pháp, bao gồm bất kì viên chức nhà 
nước hay viên chức chính phủ nào ở cấp thấp hơn nhưng đã 
thông đồng với viên chức nhà nước hay viên chức chính phủ 
ở  cấp  cao hơn  để  thực hiện hành vi phạm  tội hoặc  các  tội 
phạm khác mà Ủy ban chống  tham nhũng quốc gia cho  là 
cần thiết phải điều tra vfa quyết định theo các quy định tại 
Đạo luật cơ bản về Ủy ban chống tham nhũng quốc gia. 

 Thanh tra tính xác thực, tình hình thực tế, cũng như sự thay 
đổi về tài sản và các khoản nợ của những người đang nắm 
giữ  các  chức  vụ  theo  Điều  259  và  264  thể  hiện  trong  tài 
khoản cũng như các giấy tờ có liên quan khác được đệ trình.  

 Giám sát và tuân thủ các quy tắc đạo đức của những người 
nắm giữ các vị trí chính trị; 

 Đệ trình báo cáo thanh tra và báo cáo hoạt động cùng với các 
vấn đề cần quan tâm cho Nội các, Hạ viện và Thượng viện 
hàng năm, và công bố báo cáo đó trong Công báo của Chính 
phủ và phổ biến báo cáo đó đến công chúng; và 

 Thực thi các công việc khác theo quy định của pháp luật. 

Các Mục 248, 249 quy định về xử lý những hành vi trái pháp luật, 
nếu có, của các thành viên Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia. Theo 
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Mục 248, một nhóm hạ nghị sĩ chiếm từ 1 phần 4 tổng số thành viên 
của Hạ viện có quyền gửi văn bản khiếu nại lên Thượng viện cáo buộc 
bất kì một thành viên nào của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia đã 
có hành vi bất chính, cố tình vi phạm Hiến pháp hoặc  luật, hoặc đã 
can dự vào bất kì việc gì xâm phạm nghiêm trọng đến sự liêm chính 
của chức vụ được trao, và yêu cầu Thượng viện bãi miễn chức vụ của 
thành viên đó. Thượng viện căn cứ vào khiếu nại có  thể  thông qua 
nghị quyết bãi miễn chức vụ của một thành viên Ủy ban chống tham 
nhũng quốc gia khi có từ 3 phần 4 số thượng nghị sĩ của Thượng viện 
bỏ  phiếu  thuận. Ngoài  ra,  theo Mục  249,  thành  viên  của Hạ  viện, 
Thượng viện hoặc nhóm thành viên chiếm từ 1 phần 5 tổng số thành 
viên của cả hai Viện có quyền khiếu nại đến Toà hình sự xét xử những 
người nắm các chức vụ chính trị thuộc của Toà Tư pháp Tối cao cáo 
buộc bất kì thành viên nào của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia đã 
trở nên giàu có một cách bất thường hoặc đã phạm một tội liên quan 
đến  tham nhũng hoặc  lạm quyền khi  đang giữ  chức vụ. Khiếu nại 
phải xác định rõ trường hợp theo đó một thành viên của Ủy ban đã 
thực hiện một hành vi vi phạm và được nộp cho Chủ  tịch Thượng 
viện. Chủ  tịch Thượng viện sẽ chuyển giao đơn khiếu nại cho   Toà 
hình sự xét xử những người nắm các chức vụ chính trị thuộc của Toà 
Tư pháp Tối cao để xét xử và kết tội. Thành viên bị khiếu nại của Ủy 
ban  chống  tham nhũng quốc gia không  được  thực  thi  chức vụ  của 
mình cho đến khi Toà hình sự xét xử những người nắm các chức vụ 
chính  trị  thuộc  của Toà Tư pháp Tối  cao bác  đơn khiếu nại. Trong 
trường hợp có thành viên bị khiếu nại không được thực thi nhiệm vụ 
của mình  và  số  lượng  thành  viên  còn  lại  của  Ủy  ban  chống  tham 
những quốc gia ít hơn một nửa tổng số thành viên theo quy định, thì 
Chánh án Tòa Tư pháp tối cao, Chánh án Tòa hành chính tối cao cùng 
nhau bổ nhiệm một người đáp ứng các điều kiện và không nằm trong 
các trường hợp bị cấm giống như thành viên đang bị kiếu nại để tạm 
thời thay thế thành viên bị khiếu nại thực thi trách nhiệm của Ủy ban 
chống tham nhũng quốc gia. Thành viên tạm thời thực hiện nhiệm vụ 
cho đến khi thành viên bị thay thế được phục hồi chức vụ hoặc cho tới 
khi Toà hình sự xét xử những người nắm các chức vụ chính trị thuộc 
của Toà Tư pháp Tối cao đã ra phán quyết khẳng định thành viên bị 
khiếu nại đã có hành vi vi phạm. 
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+ Hội đồng Kiểm toán Nhà nước  

Theo Mục 252, Hội đồng Kiểm toán Nhà nước là một cơ quan 
độc lập và vô tư, bao gồm chủ tịch và sáu thành viên khác do Nhà 
Vua  bổ  nhiệm  từ  những  người  có  chuyên môn  và  kinh  nghiệm 
trong  lĩnh vực kiểm  toán nhà nước, kế  toán, kiểm  toán nội bộ,  tài 
chính, và các  lĩnh vực khác. Việc  lựa chọn các  thành viên của Hội 
đồng Kiểm  toán Nhà nước  được  thực hiện phù hợp với  các quy 
định của Mục 204 III và IV, Mục 206, 207 và 243 của Hiến pháp. Các 
thành viên  của Hội  đồng Kiểm  toán Nhà nước  có  nhiệm  kỳ  sáu 
năm và chỉ được phục vụ một nhiệm kỳ.   

Mục 253 quy  định, Hội  đồng Kiểm  toán Nhà nước  có quyền 
hạn và trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn kiểm toán nhà nước và 
đưa  ra  tư  vấn  và  khuyến  nghị  để  sửa  chữa  thiếu  sót  trong  hoạt 
động  kiểm  toán  nhà  nước,  cũng  như  có  quyền  xem  xét  những 
trường hợp liên quan đến kỷ luật về tiền tệ, tài chính và ngân sách. 
Những phán quyết của Hội đồng Kiểm toán Nhà nước được thực 
hiện theo quy định của Luật về kiểm toán nhà nước. 

 2.7. Các biện pháp khác  

2.7.1. Tăng cường sự minh bạch hoạt động của nhà nước, mở rộng 
quyền tự do ngôn luận, tăng cường sự giám sát của nhân dân 

Để  tăng  cường  sự minh  bạch  trong  các  hoạt  động  của  nhà 
nước, về nguyên tắc đều phải thực hiện công khai, cho phép các tổ 
chức báo chí, truyền thông giám sát hoạt động. Cả Hiến pháp  1997 
và 2007 của Thái Lan đều có nhiều quy định về vấn đề này, cụ thể 
như quy  định một dự  luật  sau khi  được Nghị viện  thông qua và  
Nhà Vua phê  chuẩn  sẽ  chỉ  có hiệu  lực  sau  khi  đăng  công  báo… 
Cùng với sự minh bạch hoá, các quyền tự do ngôn luận, tự do báo 
chí được bảo đảm và quy định rất chi tiết. Hiến pháp Thái Lan cho 
phép thành lập các cơ quan báo chí tư nhân và quyền của báo chí 
không bị kiểm duyệt  trước khi  đăng. Việc  đóng  cửa  các  đài phát 
thanh, truyền hình, các tờ báo nhằm mục đích hạn chế quyền tự do 
ngôn  luận bị nghiêm cấm  trong Hiến pháp. Nhờ có những  tự do 
này, báo chí dễ dàng phanh phui các vụ việc tham nhũng đang bị 
các chính trị gia bưng bít. Các quyền tự do ngôn luận và tự do báo 
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chí hiến  định  đã  trở  thành  công  cụ đắc  lực  trong  cuộc  đấu  tranh 
chống  tham  nhũng  và  phanh  phui  những  chính  sách  sai  lầm, 
những  dấu  hiệu mờ  ám  trong  hoạt  động  của  các  cơ  quan  công 
quyền và phê phán những cơ quan, quan chức chính phủ kém năng 
lực. Thông qua các quyền hiến định về tự do ngôn luận, tự do báo 
chí,  tự do  thông  tin, nhân dân biết được những điều cần biết chứ 
không chỉ dừng lại ở những gì cơ quan công quyền cho biết. Thêm 
vào đó, nhờ những tự do này, nhân dân biết được những đại biểu 
do họ bầu đã hoạt động như thế nào để đại diện cho ý chí của họ, 
qua đó quyền “dân biết, dân bàn” được thực sự bảo đảm.  

  Sự minh  bạch  còn  được  bảo  đảm  thông  qua  thể  chế  tài 
chính. Thái Lan  có hệ  thống ngân hàng khá phát  triển,  làm giảm 
lượng tiền mặt trong giao dịch. Vì vậy, qua các tài khoản của ngân 
hàng dễ dàng theo dõi được hiện tượng giàu lên bất thường hay các 
giao dịch gian dối. Bên cạnh đó, mạng Internet rất phát triển, buộc 
tất cả các tổ chức công quyền và các tổ chức kinh doanh phải đưa 
lên mạng những thông tin cơ bản về giao dịch và phải cung cấp cho 
cơ quan kiểm toán các thông tin cần thiết, thông qua đó các cơ quan 
kiểm toán, các cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra có thể kiểm soát 
các giao dịch trên phạm vi toàn quốc một cách dễ dàng. 

2.7.2. Cách chức, bãi miễn các quan chức cao cấp 

Các quan  chức nhà nước  cao  cấp  là những “con  cá  lớn”  trong 
cuộc chiến chống tham nhũng, cần phải được giám sát đặc biệt. Tuy 
nhiên, ở mọi quốc gia, việc giám sát các quan chức này đều khó, và 
việc cách chức, bãi miễn họ lại càng khó hơn, do  những đối tượng này 
nắm trong tay quyền lực có thể cản trở tiến trình tư pháp chống lại họ. 

Thầy được  thực  tế đó, Hiến pháp 1997 và 2007 của Thái Lan 
đều dành những phần riêng quy định về việc cách chức,  bãi nhiệm 
các quan  chức  cao  cấp. Dưới  đây khái quát những quy  định  liên 
quan trong Hiến pháp 2007. 

Theo Mục 303, Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên của Hạ viện, 
Thượng viện, Chánh án Tòa Tư pháp  tối cao, Chánh án Tòa Hiến 
pháp, Chánh án Tòa Hành chính tối cao hoặc Tổng Chưởng lý mà 
giàu lên bất thường cho thấy dấu hiệu của sự tham nhũng, hoặc có 
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những hành động phi pháp khi thực thi công vụ, lạm dụng quyền 
lực để làm trái với các quy định của Hiến pháp và luật đều có thể bị 
Thượng viện bãi miễn. Điều này cũng áp dụng với   những người 
nắm giữ các vị trí như: Uỷ viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thanh 
tra Quốc hội, Thẩm phán của Tòa Hiến pháp,  thành viên các Hội 
đồng Kiểm toán Nhà nước; thẩm phán, công tố viên hoặc viên chức 
cao cấp khác theo quy định của luật chống tham nhũng. 

Theo Mục 304, một nhóm không  ít hơn một phần  tư  tổng  số 
thành viên của Hạ viện hoặc một nhóm không ít hơn 50.000 cử tri 
sẽ  có  quyền  gửi  khiếu  nại  tới  Chủ  tịch  Thượng  viện  yêu  cầu 
Thượng  viện  thông  qua  quyết  định  theo Mục  307  để  bãi miễn 
những đối tượng nêu ở Mục 303. Mục 305 quy định, khi nhận được 
khiếu nại, Chủ tịch Thượng viện phải đưa vấn đề này  lên Ủy ban 
chống tham nhũng quốc gia để điều tra một cách không chậm trễ. 

Khi điều tra hoàn tất, Ủy ban chống Tham nhũng quốc gia sẽ 
chuẩn bị một báo cáo trình lên Thượng viện. Các báo cáo phải nêu 
rõ những cáo buộc chính xác đến mức độ nào. Sau khi nhận được 
báo cáo, Chủ tịch Thượng viện có trách nhiệm triệu tập một phiên 
họp của Thượng viện để xem xét các vấn đề một cách không chậm 
trễ,  kể  cả  phải  họp  bất  thường  (Mục  306).  Trong  cuộc  họp,  các 
thượng nghị sĩ phải bỏ phiếu kín. Nếu có từ ba phần năm tổng số 
thượng nghị sĩ tham gia bỏ phiếu thuận, đối tượng bị bỏ phiếu sẽ bị 
bãi nhiệm kể từ ngày bỏ phiếu. Đối tượng này sẽ không được giữ 
bất kỳ chức vụ chính trị hay vị trí nào trong bộ máy chính quyền ít 
nhất là 5 năm. Nghị quyết của Thượng viện là chung thẩm, không 
cần có thêm bất kỳ quyết định nào khác, tuy nhiên, nó không ảnh 
hưởng đến việc xét xử của Toà hình sự xét xử những người nắm 
các chức vụ chính trị thuộc của Toà Tư pháp Tối cao.  

2.7.3. Cơ chế cơ chế giám sát đối trọng giữa các đảng chính trị 

Hiến pháp Thái Lan không  chỉ  sử dụng  cơ  chế giám  sát,  đối 
trọng giữa  các  cơ quan hành pháp,  lập pháp,  tư pháp mà  còn  sử 
dụng cơ chế này  trong hệ  thống các đảng phái chính  trị. Cả Hiến 
pháp 1997 và 2007 đếu có quy định, sau khi Chính phủ nắm quyền 
quản lý các quan hệ của nhà nước, Nhà Vua sẽ bổ nhiệm một người 



Từ cơ chế phòng chống lạm quyền và tham nhũng trong… 

            175

làm  lãnh  đạo  của  phái  đối  lập  trong Hạ  viện. Người  đó  phải  là 
thành viên Hạ viện và  là  lãnh đạo của một  đảng  chính  trị không 
được phân bổ ghế bộ trưởng nào. Ngoài ra, đảng chính trị đó phải 
là đảng có số thành viên trong Hạ viện lớn nhất trong số các đảng 
phái có thành viên trong Hạ viện nhưng không được phân bổ ghế 
bộ  trưởng và số  thành viên của đảng này không  ít hơn một phần 
năm tổng số thành viên của Hạ viện. 

Trong  trường hợp không có đảng phái nào thỏa mãn các  tiêu 
chí  ở  trên,  tất cả các  thành viên Hạ viện  thuộc các đảng chính  trị 
không  được phân bổ ghế bộ  trưởng  sẽ nhóm họp và bầu  ra  lãnh 
đạo của phái đối  lập theo nguyên tắc đa số thường. Trong trường 
hợp có hai người nhận được số phiếu như nhau thì sẽ rút thăm. 

Cơ  chế  kể  trên  có  tác dụng  giám  sát  lẫn  nhau  giữa  các  đảng 
phái. Đây thực sự  là một thiết chế giám sát có hiệu quả, vì chủ thể 
giám sát và đối tượng bị giám sát có lợi ích chính trị cơ bản đối lập 
nhau, do đó, các đảng đối lập sẽ tích cực phát hiện những hành vi sai 
trái của đảng cầm quyền. Trong  trường hợp này, nhân dân như  là 
người chủ, người trọng tài, có quyền lựa chọn, phân xử giữa hai lợi 
ích đối lập, trên cơ sở lợi ích của nhân dân. Thiết chế này trong Hạ 
viện có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế tham nhũng chính sách. 

2.7.4. Tư nhân hoá việc cung cấp dịch vụ công ở mức độ thích hợp 

 Hiến pháp Thái Lan coi nhà nước là sản phẩm của dân, do dân, 
vì dân, “được thiết lập sự cai trị trên cơ sở sự đồng ý của những người 
bị cai trị”,  hay nói cách khác, được thành lập ra qua “khế ước xã hội”. 
Vì vậy, việc cung cấp dịch vụ công không phải là đặc quyền của nhà 
nước. Nhà nước chỉ cung cấp những dịch vụ công nào mà các tổ chức 
phi nhà nước không đủ sức cung cấp, hoặc họ không muốn thực hiện 
do lợi nhuận thấp, hoặc nếu để các tổ chức phi nhà nước cung cấp sẽ 
dẫn  đến  các hiện  tượng  tiêu  cực, không hiệu quả. Vì vậy,  cả Hiến 
pháp  1997  và  2007  đều  có  những  điều  khoản  trực  tiếp  quy  định 
nguyên tắc cung cấp dịch vụ công trên nguyên tắc hiệu quả và liệt kê 
cụ thể một số lĩnh vực mà các tổ chức tư nhân có quyền cung cấp dịch 
vụ công như giáo dục, y tế… Việc xã hội hoá cung cấp dịch vụ công 
không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, mà qua đó còn làm giảm tham nhũng 
mà vốn dễ xảy ra trong lĩnh vực này.  
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2.7.5. Thiết chế Nhà Vua 

Thiết chế   Nhà Vua Thái Lan  là vấn  đề do  lịch  sử để  lại chứ 
không phải  là một  sản phẩm  sáng  tạo  của  các nhà  lập hiến Thái 
Lan. Thiết chế này dẫn đến sự ra đời của đạo luật khi quân rất khắc 
nghiệt, chịu rất nhiều chỉ trích cả ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, 
ở góc độ khác, thiết chế Nhà Vua lại có tác dụng trong việc hạn chế 
tham  nhũng. Nhà  Vua,  với  tư  cách  là  nguyên  thủ  quốc  gia,  có 
quyền bổ nhiệm các chức vụ chủ chốt  trong bộ máy nhà nước, có 
quyền giải  tán Hạ viện  theo yêu  cầu  của Chính phủ, quyền  triệu 
tập, khai mạc phiên họp của Nghị viện…Với những quyền năng to 
lớn đó, nhưng không giống như những người giữ chức vụ chính trị 
khác,  Nhà Vua và hoàng gia là trường tồn, có lợi ích gắn liền với sự 
phát triển của quốc gia, mà tham nhũng là một yếu tố trực tiếp ảnh 
hưởng đến lợi ích này. Vì vậy, Nhà Vua sẽ không hy sinh các lợi ích 
dài  hạn  của  quốc  gia  để  đổi  lấy  lợi  ích ngắn  hạn  của mình  như 
những quan chức tham nhũng thường làm. Khi làm như vậy, Nhà 
Vua  lại  trở  thành biểu  tượng,  trụ  cột  cho  cuộc  chiến  chống  tham 
nhũng để người dân và kể cả các đảng chính trị hướng vào. Xã hội 
do đó không bị rơi vào cuộc khủng hoảng trầm  trọng về niềm tin 
và các giá trị ‐ điều mà thường xảy ra ở các nhà nước khác và đang 
xảy ra ở Việt Nam.  

3. Liên hệ với Việt Nam 

Cùng là quốc gia Đông Nam Á, tuy nhiên, từ những phân tích 
ở trên, có thể thấy hiến pháp của Thái Lan rất khác với hiến pháp 
của Việt Nam,  ít nhất  là  từ phương diện kiểm  soát quyền  lực và 
phòng, chống tham nhũng. 

Hiến pháp của Việt Nam từ 1946,1959,1980,1992 thiếu hụt hầu 
hết các cơ chế, thiết chế kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham 
nhũng quy định  trong các Hiến pháp 1997, 2007 của Thái Lan mà 
đã được phân tích ở trên. Cụ thể, các Hiến pháp của Việt Nam đều 
không đề cập đến chế độ bất khả kiêm, không có quy định nào về  
chế độ công khai, minh bạch tài sản và thu nhập, không đả động gì 
đến vấn  đề  chống  xung  đột  lợi  ích, không  thành  lập  toà  án hiến 
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pháp và càng không có toà án hình sự riêng để xét xử những người 
giữ chức vụ chính trị cao, không quy định cơ chế giám sát đối trọng 
thực sự dưới bất kỳ hình thức nào (trừ Hiến pháp 1946), không nói 
gì  đến việc cách chức, bãi miễn các quan chức cao cấp, không đề 
cập  đến vấn  đề  tư nhân hoá việc  cung  cấp dịch  vụ  công,  không 
chấp nhận báo chí  tư nhân, không  thành  lập bất cứ cơ quan hiến 
định độc lập nào trong số các cơ quan Thanh tra Quốc hội, Uỷ ban 
Nhân quyền quốc gia, Hội đồng bầu cử quốc gia, Hội đồng Kiểm 
toán quốc gia và Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia. Nghiên cứu 
các hiến pháp Việt Nam,  chỉ  thấy hai  vấn  đề  là  sự  giám  sát  của 
Quốc hội với Chính phủ và của nhân dân với hoạt động của nhà 
nước là tương đồng với các hiến pháp Thái Lan. Tuy nhiên, xét về 
tính  cụ  thể và  sát  thực với mục  tiêu phòng  chống  lạm quyền và 
tham  nhũng,  những  quy  định  về  hai  vấn  đề  này  trong  các  hiến 
pháp của Việt Nam đều không thể so sánh được với các hiến pháp 
của Thái Lan. Đơn cử, liên quan đến vai trò giám sát của Nghị viện 
với Chính phủ, trong khi Hiến pháp 1992 chỉ có một dòng ngắn gọn 
ở khoản 7 Điều 84  (mới bổ sung năm 2001) quy định  thẩm quyền 
của Quốc hội “...bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức 
vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩnʺ thì Hiến pháp 2007 của Thái Lan 
dành hẳn 4 Mục (158‐161) để quy định chi tiết về vấn đề quan trọng 
này, trong đó đề cập đến cách thức, thủ tục tiến hành bỏ phiếu tín 
nhiệm, việc xử  lý kết quả và việc theo dõi, giám sát quá trình tiếp 
theo việc bỏ phiếu tín nhiệm. 

 Xét  về  cơ  chế  giám  sát  quyền  lực  và  phòng,  chống  tham 
nhũng, Dự  thảo Hiến pháp 1992  sửa đổi năm 2013 không có  tiến 
triển gì đáng kể so với Hiến pháp 1992, bởi các cơ chế, thiết chế về 
chính  trị  và  hành  chính  của  nhà  nước  và  xã  hội  cơ  bản  vẫn  giữ 
nguyên. Hầu như tất cả những thiếu hụt về cơ chế kiểm soát quyền 
lực như trong hiến pháp Thái Lan đều không được bù đắp bởi Dự 
thảo, ngoại trừ việc quy định thành lập Hội đồng hiến pháp (Điều 
120), Hội đồng bầu cử quốc gia (Điều 121) và Kiểm toán nhà nước 
(Điều 122). Trong hai  cơ quan này, Hội  đồng hiến pháp và Kiểm 
toán nhà nước có ý nghĩa hơn  trong việc phòng chống  lạm quyền 
và  tham nhũng. Tuy nhiên, với  thẩm quyền  được  ấn  định  chỉ  là 
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“kiến  nghị,  yêu  cầu” mà  không  có  quyền  tài  phán,  cùng  với  việc 
không  có quy  định nào về  tiêu  chuẩn,  cách  thức bổ nhiệm  thành 
viên, Hội đồng Hiến pháp theo Dự thảo rất có thể sẽ chỉ là “chỗ về 
hưu danh giá” cho một số lãnh đạo cấp cao hết nhiệm kỳ du ngoạn 
đây đó trong, ngoài nước và đưa ra những văn bản vô thưởng vô 
phạt, chứ không phải là một “chốt chặn” cuối cùng và cao nhất với 
những hành vi  lạm quyền và tham nhũng như Toà hiến pháp của 
Thái  Lan.  Tương  tự,  việc  thiếu  những  quy  định  cụ  thể  về  tiêu 
chuẩn, cách thức tuyển chọn bổ nhiệm thành viên, quy định cụ thể 
về sự độc lập về nhân sự, kinh phí và hoạt động…(những điều mà 
được nêu  rất  rõ  ràng  trong Hiến pháp của Thái Lan và  trong  các 
“Tuyên  bố  Lima  về  những  chuẩn mực  của  kiểm  tra  tài  chính”, 
“Tuyên bố Mêxicô về sự độc lập của các cơ quan kiểm toán” của Tổ 
chức Quốc  tế  các  cơ quan kiểm  toán  (International Organization  of 
Supreme Audit  Institution  ‐ INTOSAI) cũng cho thấy cơ quan Kiểm 
toán Nhà nước  theo Dự  thảo khó có  thể đóng vai  trò gì  thực chất 
trong phòng, chống tham nhũng. 

4. Lời kết 

Hai bản Hiến pháp 1997, 2007 được xây dựng  trong một  thời 
kỳ rất ngắn nhưng có những biến động dồn dập trên thượng tầng 
kiến trúc chính trị của Thái Lan, mỗi bản do một lực lượng chính trị 
khác nhau (và đối lập nhau) thủ xướng, nhưng có sự nhất quán gần 
như tuyệt đối về cách tiếp cận và nội dung của các cơ chế, thiết chế 
nhằm  giám  sát, ngăn ngừa  lạm dụng quyền  lực và  tham nhũng. 
Điều đó cho thấy người Thái đã trăn trở, quyết tâm và thống nhất 
hành động để giải quyết  thực  trạng  tham nhũng của đất nước họ 
như thế nào.  

Quan  trọng hơn, nội dung của các bản hiến pháp kể  trên cho 
thấy  tư  duy  của  người  Thái  về  cách  thức  phòng,  chống  tham 
nhũng, về vị trí, vai trò của hiến pháp trong cuộc chiến chống tham 
nhũng, đã tiến bộ đến mức độ nào. Ở đây, chắc hẳn họ đã nghiên 
cứu  và  thực  hành  nghiêm  túc  những  tuyên  bố  nổi  tiếng  có  liên 
quan của một số bộ óc nổi tiếng. Đầu tiên  là tuyên bố của George 
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Mason,1 trong quá trình xây dựng bản Hiến pháp 1787 của Hoa Kỳ: 
“Nếu  chúng  ta  không  có  quy  định  [trong Hiến  pháp]  về  chống  tham 
nhũng, chính quyền của chúng  ta sẽ sớm đi  tới sự sụp  đổ”.2 Sau đó  là 
các câu nói của Thomas Paine3: “Hiến pháp không phải là đạo luật của 
một chính phủ, mà là đạo luật của một dân tộc nhằm cấu thành nên chính 
phủ..”4 và Patrick Henry:5 “Hiến pháp không phải  là một công cụ của 
chính phủ để đàn áp nhân dân, mà là một công cụ để nhân dân kiểm soát 
chính phủ  ..”.6 Những cơ chế,  thiết chế về kiểm  soát quyền  lực và 
phòng, chống tham nhũng trong các hiến pháp kể trên của Thái Lan 
phản ánh sâu sắc những luận điểm này. 

Kể từ khi giành được độc lập đến nay, Việt Nam đang phải đối 
mặt với  tình  trạng  lạm quyền và  tham nhũng  rộng khắp, nghiêm 

––––––––––––––––––– 
 
1 George Mason (1725 –1792) – đại diện của bang Virginia trong Hội nghị Lập 
hiến Mỹ 1787. Không chỉ được coi là một trong những người sáng lập ra nước 
Mỹ (Founding Fathers), cùng với James Madison, ông được xem là một ʺNgười 
cha của Bộ luật về Quyền” của nước Mỹ. 
2 Notes of Robert Yates (June 23, 1787), trong The Records of the Federal Convention of 
1787, pp. 391, 392 (Max Farrand ed., rev. ed. 1966) (1937), cũng xem Notes of James 
Madison (June 23, 1787), trong Convention Records, pp. 385, 387. 
3 Thomas Paine (1737‐1809) ‐ nhà triết học, nhà cách mạng, người theo trường phái 
chủ nghĩa tự do cổ điển, một nhân vật nổi bật trong phong trào Khai sáng. Ông là 
người ủng hộ nhiệt tình cuộc cách mạng giành độc lập của các thuộc địa Mỹ khỏi 
Đế chế Anh. Những tác phẩm nổi tiếng của ông bao gồm: Common Sense (1776), 
Rights of Man (1791), The Age of Reason (1794), Agrarian Justice (1795). 
4 Nguyên văn: “A Constitution is not the act of a Government, but of a people 
constituting a government...” Trong Thomas Paine, Rights of Man, 1791,  tại 
http://ebooks.adelaide.edu.au/p/paine/thomas/p147r/ 
5 Patrick Henry  (1736‐1779)  ‐  thống  đốc  bang Virginia  của Mỹ những năm 
1770, một trong những người sáng lập ra nước Mỹ, thành viên của Hội nghị 
lập hiến 1787, nổi tiếng với tư tưởng cách mạng và tinh thần kiên quyết chống 
tham nhũng. 
6 Nguyên văn: “The Constitution is not an  instrument for the government to restrain 
the people, it is an instrument for the people to restrain the government ‐ lest it come to 
dominate  our  lives  and  interests”.  Xem  tại  http://thinkexist.com/quotation/ 
the_constitution_is_not_an_instrument_for_the/154031.html  
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trọng chưa từng có, cũng như đang lâm vào tình trạng bế tắc chưa 
từng có trong việc ngăn chặn những “quốc nạn” này. Về mặt pháp 
lý,  nguyên  nhân  chính  của  cuộc  khủng  hoảng  là  hiến  pháp.  Rõ 
ràng, một bản hiến pháp với thiết chế tổ chức quyền lực nhà nước 
tập trung và chuyên chế về chính trị đã không còn phù hợp nữa và 
đang  là  trở ngại  cho  sự phát  triển  của dân  tộc, bởi nó không  thể 
giúp ngăn chặn mà còn  chứa  đựng những cơ hội  lớn cho  sự  lạm 
quyền và  tham nhũng. Ấy vậy mà  tư duy  lập hiến ở nước  ta đến 
nay vẫn chưa thoát được ra khỏi mô hình nguy hiểm đó. 

Một bản hiến pháp dân  chủ, một  cơ  chế giám  sát quyền  lực 
phù hợp, những thiết chế hiến định độc lập mạnh có thể không tạo 
ra được một sự chuyển biến tức thời, nhưng thiếu những nền tảng 
pháp  lý  đó một quốc gia  chắc  chắn  sẽ không  thể  tiến hành  cuộc 
chiến lâu dài, liên tục và hiệu quả để chống tham nhũng. Đây là câu 
trả lời cho những người thích hồ nghi. 
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MÔ HÌNH TỔ CHỨC CƠ QUAN CÔNG VỤ  
QUỐC GIA CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ 

NHỮNG GỢI Ý CHO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI  
NỀN CÔNG VỤ VIỆT NAM 

   TS. Phan Thị Thanh Thủy* 

 

1. Những đặc điểm chung của  nền công vụ và hoạt động công vụ 
ở các nước trên thế giới 

Việt Nam hiện tại là một nền kinh tế chuyển đổi đang trên con 
đường hội nhập quốc  tế. Tiếp  tục  thực hiện  cải  cách hành  chính, 
trong đó vấn đề xây dựng một nền công vụ hiện đại đủ sức đảm 
đương được những nhiệm vụ quản lý trong điều kiện mới của đất 
nước là yêu cầu cấp thiết và trọng tâm để vận hành tốt bộ máy nhà 
nước trong thời kỳ đổi mới, đồng thời cũng là   động lực thúc đẩy 
sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Chính vì tầm quan trọng của 
vấn đề đổi mới nền công vụ Việt Nam  trong giai  đoạn hội nhập, 
Chính phủ Việt Nam  đã  xác  định  nhiệm  vụ  trọng  tâm  của  công 
cuộc cải  các hành  chính  trong giai  đoạn 2010‐2020  ở Việt Nam  là 
ʺCải cách  thể chế; xây dựng, nâng cao chất  lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động 
lực  thực  sự  để  cán  bộ,  công  chức,  viên  chức  thực  thi  công  vụ  có  chất 
lượng và hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng 
dịch vụ công.ʺ1.  

Tuy nhiên, đổi  mới nền công vụ và hoạt động công vụ ở Việt 
Nam cũng như các nước là một công viêc rất khó khăn và phức tạp, 

––––––––––––––––––– 
 
* Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội. 
1 Điều 2, Nghị quyết số 30c/NQ‐CP ban hành ngày 8 tháng 11 năm 2011 của 
Chính phủ Ban hành Chương  trình  tổng  thể  cải  cách hành  chính nhà nước 
giai đoạn 2011 ‐ 2020. 

 Các thiết chế hiến định độc lập kinh nghiệm quốc tế… 

 182

cần nhiều thời gian bởi lẽ nền công vụ của mỗi quốc gia phụ thuộc 
vào rất nhiều yếu tố thuộc về cả kiến trúc thượng tầng lấn hạ tầng 
cơ  sở như  thể  chế  chính  trị,  cấu  trúc hoạt  động  của bộ máy nhà 
nước và điều kiện vật chất xã hội, nhân tố then chốt quyết định chế 
độ đãi ngộ đối với đội ngũ công chức, những người nhân danh nhà 
nước để thực hiện các hoạt động công vụ. 

Bên  cạnh  đó,  tổ  chức và hoạt  động  của nền  cộng vụ  còn phụ 
thuộc vào quan niệm về khái niệm công vụ. Xu hướng hiện nay trên 
thế giới (trong đó có Việt Nam), chức năng của nhà nước nói chung, 
nhiệm vụ của Chính phủ nói riêng, ngoài việc quản lý, kiểm soát mọi 
mặt của đời sống xã hội, còn có nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Vì vậy 
có thể quan niệm hoạt động công vụ là một hoạt động của nhà nước 
do công chức thực hiện nhằm tạo lập một nền hành chính phục vụ 
nhân dân, thống nhất, thông suốt và có hiệu quả. Các hoạt động này 
bao gồm: (1) Hoạt động nhân danh quyền lực nhà nước để quản lý, 
kiểm soát mọi mặt của đời sống xã hội ‐ đây là dạng hoạt động công 
vụ truyền thống; (2) Hoạt động của công chức trong các tổ chức đơn 
vị sự nghiệp (dịch vụ công) của nhà nước, được nhà nước uỷ quyền 
để tổ chức các hoạt động nhằm phục vụ các nhu cầu của người dân 
mà không vì mục đích lợi nhuận. Các hoạt động này ít hoặc không 
mang tính quyền lực nhà nước.1  

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ đi sâu vào phân tích 
và so sánh các cơ quan công vụ quốc gia của một số nước trên thế 
giới  trong các hoạt động công vụ nghiêng về  truyền  thống hơn  là 
các hoạt động công vụ mang tính dịch vụ công. 

Cho dù các quốc gia trên thế giới có những quy định khác biệt 
về cơ quan công vụ và hoạt động công vụ,  tuy nhiên có  thể  thấy 
rằng thể thấy hầu hết các nước trên thế giới cơ quan công vụ quốc 
gia là một bộ phận nằm trong cơ cấu của hệ thống hành pháp nhằm 
thực hiện những nhiệm vụ nhất định của nhà nước  đối với nhân 
––––––––––––––––––– 
 
1 Trần Anh Tuấn‐ Vụ Công chức, Viên chức, Bộ Nội vụ, Bàn về khái niệm “công 
vụ”  trong xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì dân,  tại website 
http://www.caicachhanhchinh.gov.vn/Plus.aspx/vi/1(truy cập 26/5/2012). 
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dân và xã hội gọi  là  ʺcông vụʺ. Công vụ dù được quy định  trong 
những văn bản quy phạm pháp luật có tên gọi khác nhau  ở những 
quốc gia khác nhau nhưng luôn chứa đựng một số đặc điểm và tính 
chất sau: 

‐ Mục đích của công vụ là phục vụ nhân dân và xã hội. 

‐ Nội  dung  hoạt  động  công  vụ  gắn  với  việc  thực  hiện  chức 
năng, nhiệm vụ của nhà nước trong quản lý mọi mặt của đời sống 
xã hội, đồng thời thực hiện chức năng tổ chức phục vụ các nhu cầu 
chung của xã hội không vì mục đích lợi nhuận. 

‐ Chủ thể thực thi công vụ là công chức. 

‐ Hoạt động công vụ không chỉ thuần tuý mang tính quyền lực 
nhà nước, mà  còn bao gồm  cả hoạt  động  của  các  tổ  chức do nhà 
nước thành lập (được nhà nước uỷ quyền) để phục vụ các nhu cầu 
của nhân dân. Các hoạt động này đều do công chức, nhân danh nhà 
nước tiến hành. Nó bao gồm các hoạt động nhân danh quyền lực và 
các hoạt động của các tổ chức được nhà nước uỷ quyền. Ở các nước 
trên  thế giới, khi  đề  cập  đến  công vụ, người  ta  ít nói  đến yếu  tố 
quyền  lực nhà nước mà  thường  chỉ nói  tới  công chức nhân danh 
pháp  luật hoặc nhân danh nhà nước mà  thôi. Bởi  lẽ, pháp  luật  là 
công cụ chính, chủ yếu do nhà nước ban hành. 

‐ Công  vụ  được  tiến  hành  theo  chức  năng,  nhiệm  vụ,  thẩm 
quyền của nhà nước và tuân theo pháp luật. 

‐ Hoạt động công vụ mang tính thường xuyên, chuyên nghiệp. 

Để tổ chức thực hiện hoạt động công vụ một cách có hiệu quả, các 
quốc gia đều thành ra các cơ quan công vụ quốc gia chịu trách nhiệm 
về hoạt động công vụ quốc gia và quản lý đội ngũ công chức, mặc dù 
các cơ quan này mang những tên gọi khác nhau như ʺỦy ban công vụ 
quốc giaʺ, ʺBộ nội vụʺ, ʺBộ nội vụ và cải cách hành chính ʺ...   

Việc tìm hiểu những nét cơ bản về cơ cấu tổ chức và hoạt động 
của cơ quan công vụ quốc gia của một số nước  trong khu vực và 
trên thế giới có nền kinh tế chính trị tương đồng, hoặc có nền hành 
chính hoạt động  hiệu quả sẽ góp phần so sánh mô hình tổ chức cơ 
quan công vụ quốc gia và hoạt động công vụ ở  Việt Nam, từ đó rút 
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ra những trên cơ sở đó có thể đề xuất những kinh nghiệm hay của 
thế giới vào đổi mới tổ chức, hoạt động của nền công vụ Việt Nam 
và đặc biệt đóng góp cho sửa đổi thành công Hiến pháp 1992 tạo ra 
các nguyên  tắc hiến định và khung khổ   pháp  lý có  tác động  tích 
cực đến  công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam. 

2. Cơ quan công vụ quốc gia trong hiến pháp một số quốc gia trên 
thế giới 

Trong phạm vi bài viết, tác giả chọn một số quốc gia điển hình để 
tìm hiểu và phân tích về tổ chức và hoạt động của các cơ quan công vụ 
quốc gia của một số nước mà nền công vụ của họ có thể mang một số 
nét tương đồng nhất định về thể chế chính trị‐ kinh tế‐xã hội (Trung 
Quốc), về khu vực địa lý, quan hệ ngoại giao (Thái Lan, Nhật) hoặc có 
mức độ ảnh hưởng nhất định đến các đặc điểm  đến nền công vụ Việt 
Nam thông qua điều kiện lịch sử (Pháp). Tuy nhiên cũng bài viết cũng 
đề cập đến cả các quốc gia có nền công vụ năng động hiệu quả mà 
Việt Nam nên học tập kinh nghiệm trong giai đoạn hội nhập để xây 
dựng một xã hội hiện đại (Cộng hòa Liên bang Đức). 

2.1. Trung Quốc 

Cơ quan công vụ quốc gia hiện tại của Trung Quốc có tên gọi 
là Cục Công vụ Quốc  gia  (SBOCS),  là kết quả  của  công  cuộc  cải 
cách Hành chính ở Trung Quốc.1 Cơ quan này trực thuộc Bộ Nhân 
sự và An ninh Xã hội    (MOHRSS) của Quốc vụ viện  (Chính phủ) 
Trung Quốc. Bộ này  được  thành  lập năm 2008,  là kết quả  sự  sáp 
nhập của hai bộ: Bộ Nhân  sự và Bộ  lao đông và An ninh Xã hội. 
Tuy nhiên, do tính chất lãnh đạo toàn diện của của Đảng Cộng sản 

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem Bảng Cải tổ Nội các Chính phủ Trung Quốc tại   http://www.china.org.cn/ 
government/NPC_CPPCC_sessions2008/2008‐03/17/content_12865823.htm  (truy 
cập 28/4/2010); xem  thêm Kjeld Erik BRØDSGAARD & CHEN Gang, CHINA’S 
CIVIL SERVICE REFORM: AN UPDATE, EAI Background Brief No. 493; Date of 
Publication:  16  December  2009  tại  www.eai.nus.edu.sg/BB493.pdf  (truy  cập 
20/1/2013) để biết thêm chi tiết. 
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Trung Quốc đối với đời sống chính tri‐xã hội,1 ngoài Cục Công vụ 
Quốc gia, thuộc hệ thống Chính phủ nói trên2 còn có bộ máy quản 
lý nhân sự trong các cấp ủy đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.3 
Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Nhà nước, Cục Công vụ Quốc gia 
thuộc Bộ Nhân sự và An ninh Xã hội, chịu trách nhiệm: 

‐  Đặt ra và giải thích pháp quy công chức nhà nước, đồng thời 
tổ chức thực hiện những quy định đó. 

‐ Giúp Chính phủ quản lý những công chức từ cấp cục, vụ và 
tương đương trở xuống. 

‐ Chỉ đạo và giám sát đôn đốc công tác quản lý công chức của 
các ngành công  tác  thuộc Quốc vụ viện và của các cơ quan hành 
chính nhà nước địa phương. 

‐ Tổ chức các cơ quan thực hiện chức năng nhân sự của chính 
quyền nhân dân tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc; Cục (phòng) 
nhân  sự  của  chính quyền nhân dân  thành phố  (vùng); Cục  (ban) 
nhân sự của chính quyền nhân dân huyện. 

Trong công  tác quản  lý đội ngũ công chức nhà nước, SBOCS 
thông qua bộ  chủ quản  của mình  (MOHRSS)  luôn phối hợp  chặt 
chẽ với Ban Tổ chức Trung ương Đảng, bảo đảm phối hợp ngay từ 
đầu,  theo  cơ  chế  tổ  chức  như  sau:  Bộ  trưởng MOHRSS  là  Cục 
trưởng SBOCS,  đồng  thời  là Cục  trưởng Phó Ban Tổ  chức Trung 
ương  Đảng,  một  Phó  Trưởng  ban  Tổ  chức  Trung  ương  Đảng 
(không phải là Bộ Trưởng Bộ Nhân sự) tham gia Ban cán sự Đảng 

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem  đoạn 10, Lời  tựa Hiến pháp   Hiến pháp nước CHND Trung Hoa  tại  
Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội, Tuyển chọn Hiến pháp một số quốc gia, NXB Hồng 
Đức, Hà Nội 2012. 
2 Xem Điều 85‐90, Hiến pháp nước CHND Trung Hoa tại  Khoa Luật, ĐHQG 
Hà Nội, Tuyển chọn Hiến pháp một số quốc gia, (sách đã dẫn). 
3 Mặc dù Luật Công vụ 2005,  có hiệu  lực  từ  tháng 1/2006  của Trung Quốc 
không bắt buộc  công  chức phải  là Đảng viên Đảng Cộng  sản nhưng  có  tới 
95% công chức  lãnh đạo cấp địa phương  ở Trung Quốc  là Đảng viên. Xem 
Kjeld  Erik  BRØDSGAARD  &  CHEN  Gang,  CHINA’S  CIVIL  SERVICE 
REFORM: AN UPDATE (đã dẫn), mục 2.5 đến 2.7, trang 5‐6 
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Bộ Nhân sự. Ban Tổ chức Trung ương Đảng quản lý đội ngũ công 
chức cao cấp giữ chức vụ  từ Thứ  trưởng và  tương đương  trở  lên; 
cấp tỉnh, thành phố từ Phó Chủ tịch tỉnh và tương đương trở lên. 

Cơ quan nhân sự của chính quyền nhân dân địa phương từ cấp 
huyện trở  lên phụ trách công tác quản  lý tổng hợp công chức nhà 
nước trên địa bàn hành chính của mình. Các cơ quan này có thể căn 
cứ vào quy định pháp luật để đặt ra và áp dụng những chính sách 
cụ  thể cho phù hợp với  thực  tế của địa phương mình; chỉ đạo và 
giám sát, đôn đốc công tác quản lý công chức của các cơ quan chính 
quyền cùng cấp và cơ quan hành chính cấp dưới. 

Ngoài ra, quản lý công chức còn có bộ máy nhân sự trong các 
cơ quan  thuộc Quốc vụ viện như  ty  (cục), phòng nhân sự các Bộ, 
Ủy ban, Cục  trực  thuộc Quốc vụ viện; Ban nhân  sự  trong  các  cơ 
quan thuộc chính quyền địa phương các cấp. Các cơ quan này chịu 
sự lãnh đạo của Thủ trưởng cơ quan, quản lý cụ thể công tác nhân 
sự của cơ quan, ngành mình theo sự chỉ đạo nghiệp vụ và giám sát 
của cơ quan nhân sự cấp trên. 

2.2. Thái Lan 

Hệ  thống quản  lý công vụ Thái Lan  thuộc về chính phủ, nhằm 
góp phần thực hiện chức năng quản lý điều hành và cung cấp các dịch 
vụ công theo quy định tại Điều 78, Hiến pháp 2007 của Vương quốc 
Thái Lan.1 Hệ  thống này gồm mười một  cơ quan quản  lý nhân  sự 
trung ương, mỗi cơ quan chịu trách nhiệm về quá trình quản lý nhân 
sự riêng. Tuy nhiên Ủy ban Công vụ (CSC) được xem là cơ quan quản 
lý nhân sự trung ương chủ yếu của cả hệ thống. Đứng đầu CSC là Thủ 
tướng hoặc Phó  thủ  tướng Chính phủ.2 Phần  lớn các nguyên  tắc và 
quy chế của Ủy ban Công vụ được các ủy ban khác thông qua. 
––––––––––––––––––– 
 
1 Xem Constitution of the Kingdom of Thailand ( Adopted by Referendum on: 
19  Aug  2007)  tại  website  http://www.senate.go.th/th_senate/English/ 
constitution2007.pdf 
2  xem  Section  6,  the  2008  Civil  Service  Act  tại  www.thailawforum.com/ 
database1/civil‐service‐act.html  
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Ở Thái Lan, công chức được chia thành mười một nhóm, mỗi 
nhóm chịu sự quản lý của các cơ quan nhân sự trung ương, cụ thể 
như sau: 

‐ Ủy ban Công vụ quản lý các công chức hành chính. 

‐ Ủy ban Công vụ Tòa án quản lý các thẩm phán. 

‐ Ủy ban Công vụ giáo viên quản lý giáo viên. 

‐ Ủy ban Công vụ đại học quản lý giảng viên đại học. 

‐ Ủy ban Công vụ Công tố quản lý công tố viên. 

‐ Ủy ban Hành chính cấp tỉnh quản lý các công chức cấp tỉnh. 

‐ Ủy ban Hành chính cấp huyện quản lý công chức cấp huyện. 

‐ Ủy ban Công vụ Thủ đô Băng cốc quản lý công chức thủ đô. 

‐ Ủy ban Công chức cơ quan  lập pháp quản lý công chức của 
các cơ quan lập pháp. 

‐ Ủy ban hành chính thành phố tự quản quản lý công chức của 
các thành phố tự quản. 

‐ Ủy ban Công chức cảnh sát quản lý các công chức cảnh sát. 

Ủy ban Công vụ Thái Lan hoạt  động với  tư  cách  là  cơ quan 
hướng dẫn các cơ quan nhân sự ở Trung ương, có các chức năng, 
nhiệm vụ sau: 

‐ Đưa ra các đề nghị và tư vấn cho Chính phủ về các chính sách 
về quản lý nhân sự khu vực công và khu vực quản lý công vụ. 

‐ Đưa ra các đề nghị và tư vấn cho Chính phủ về các vấn đề có 
liên quan đến tiêu chuẩn quản lý nhân sự trong hoạt động công vụ. 

‐ Xem xét và lập kế hoạch cho nền công vụ. 

‐ Đưa ra các đề nghị và khuyến nghị Chính phủ tăng cường các 
bộ và các tổ chức công, việc phát triển các tổ chức trong các cơ quan 
Chính phủ theo một trình tự hành chính và thực tế. 

‐ Ban hành Quy chế Ủy ban Công vụ, các quy tắc và hướng dẫn 
việc thực hiện các quy định của Luật Công vụ 2008. 

‐ Giải  thích  luật và giải quyết những vấn  đề phát  sinh  trong 
quá trình thực hiện luật. 
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‐ Hướng  dẫn,  kiểm  tra,  giám  sát  và  khuyến  nghị  các  bộ,  cơ 
quan nhà nước thực hiện nghiêm chỉnh Luật Công vụ. 

‐ Báo  cáo Thủ  tướng về những  trường hợp khiếu nại  các bộ, 
ngành vi phạm Luật Công vụ. 

‐ Báo cáo Thủ  tướng về những  thay  đổi mức  sống,  thâm hụt 
tiền lương thực tế đối với công chức để Chính phủ có thể cân nhắc 
giải quyết. 

‐ Ban hành chính  sách và hướng dẫn  thực hiện các học bổng 
của Chính phủ và nhà vua nhằm đáp ứng các nhu cầu về nhân sự 
cho nền công vụ. 

‐ Ban hành các quy tắc hoặc hướng dẫn giám sát việc học tập, 
nghiên cứu của công chức ở cả trong và ngoài nước. 

‐ Đối chiếu ngày sinh của công chức để xem xét việc nghỉ hưu 
cho họ. 

‐ Kiến nghị và tư vấn cho Chính phủ về các vấn đề  liên quan 
đến quản lý hành chính. 

‐ Cố vấn cho Chính phủ về các vấn đề liên quan đến thay đổi 
thủ tục trong hệ thống khu vực công. 

‐  Ban  hành  các  quy  định,  quy  tắc  hướng  dẫn  thi  hành  Luật 
Công vụ, giải  thích và giải quyết  các vấn  đề phát  sinh  trong quá 
trình thi hành Luật Công vụ.1 

Để thực hiện được các chức năng nhiệm vụ đặc biệt quan trọng 
như trên, bản thân Ủy ban Công vụ, theo quy định của Luật Công 
vụ 2008, cũng được chia ra làm 4 loại tiểu ban như (1) Tiểu ban phát 
triển hệ thống công vụ cấp bộ, (2) Tiểu ban phát triển hệ thống công 
cấp vụ,  (3)Tiểu ban phát  triển hệ  thống công vụ cấp  tỉnh,  (4)Tiểu 
ban phát  triển hệ  thống  công vụ đối với  các  cơ quan khác  thuộc 
chính phủ ở các cấp Bộ, Vụ và Tỉnh đã nêu trên. Chức năng nhiệm 
vụ của các Tiểu ban này trong công tác công vụ bao gồm ban hành 
các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện Luật Công vụ, thiết lập 

––––––––––––––––––– 
 
1 Section 6‐22, the 2008 Civil Service Act  (đã dẫn) 
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thêm các cơ quan trợ giúp cấp dưới và bổ nhiệm, tuyển chọn nhân 
sự cho một số sự vị  trí được quy định cụ  thể  trong các Điều 6‐20 
Luật Công vụ 2008. 

2.3. Nhật Bản 

Cơ quan nhân sự quốc gia Nhật Bản (National PersonelAuthority 
‐ NPA) là cơ quan cấp bộ trong Chính phủ, có nhiệm vụ quản lý đội 
ngũ công chức trong các công việc hàng ngày, thực thi các công việc 
của nhà nước một cách có hiệu quả, dân chủ, công bằng và đúng pháp 
luật. 1 Chức năng của cơ quan này bao gồm: 

‐ Chức năng hành chính nhằm tăng cường hiệu lực của pháp luật. 

‐ Soạn  thảo,  sửa  đổi hoặc bãi bỏ  các quy  định  liên quan  đến 
điều kiện làm việc, quyền lợi, nghĩa vụ của công chức. 

‐ Khảo  sát,  điều  tra và  ra quyết định khi công  chức có khiếu 
kiện về những hành động  sai  trái của cấp  trên hoặc có những đề 
nghị cải thiện điều kiện làm việc cho họ. 

Cơ quan Nhân sự Quốc gia bao gồm ba ủy viên được nội các 
chỉ định sau khi được sự đồng chí của cả hai viện trong Quốc hội, 
có một Ban Thư ký chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của cơ 
quan, có Học viện Hành chính Quốc gia và 8 Văn phòng đại diện 
các vùng và một văn phòng đại diện địa phương. 

Nhiệm vụ quản  lý của cơ quan nhân sự rất rộng, cụ  thể như: 
phân loại chức vị công chức, chế độ tiền lương, xét thi, bổ dụng, bồi 
dưỡng huấn luyện, bảo đảm phúc lợi. 

Cục Nhân sự Phủ Thủ tướng thành lập từ năm 1965 là bộ máy 
nhân  sự  trực  thuộc Thủ  tướng, phạm  vi  nghiệp vụ  của Cục  này 
gồm:  điều  tra, nghiên  cứu những việc  liên quan  tới  chế  độ  công 
chức;  lập kế hoạch thống nhất, điều chỉnh, kế hoạch quản lý nhân 

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem Điều 66, Hiến pháp Nhật Bản 1946, Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội, Tuyển 
chọn Hiến pháp một  số quốc gia  (sách  đã dẫn) và Article 3,  the 1947 National 
Public  Service  Act  tại  website  http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/rl_npsa.pdf 
(truy caapj 21/1/2013). 
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sự của các cơ quan quản lý hành chính và chế độ tiền lương, phúc 
lợi của công chức. Khác với các nước phương Tây, các chức năng 
phụ  trợ về quản  lý công chức đều do Cơ quan Nhân sự Quốc gia 
Nhật Bản kiêm nhiệm. 

Đặc  điểm  lớn nhất  trong  chế độ  công vụ  của Nhật Bản  là  sự 
pháp luật hóa và thể chế hóa cao độ. Hiện tại ở Nhật bản có tới hơn 30 
luật và pháp lệnh quy định về các vấn đề thực thi công vụ và tiêu 
chuẩn  công  chức. Pháp  luật về  công vụ,  công  chức  liên  tục  được 
hoàn thiện sửa đổi cho phù hợp với tình hình phát triển của xã hội. 
Ví dụ, bên cạnh Luật Công vụ 1947, còn có luật Đạo đức Công vụ 
1999, Luật Tuyển dụng Công chức 2010 và hàng loạt các đạo luật và 
quy định của Chính phủ có  liên quan. Thêm nữa, chế độ định biên 
chặt  chẽ,  số  biên  chế phục  vụ  trong  các  cơ  quan  hành  chính  nhà 
nước liên tục được sàng lọc, định lượng khiến cho bộ máy công vụ 
của Nhật Bản gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả.1 

2.4. Liên bang Nga 

Ủy ban về các vấn đề công vụ trực thuộc Tổng thống Liên bang 
là cơ quan chịu  trách nhiệm phối hợp hoạt động nhằm  thực hiện 
các nhiệm vụ nêu ra trong Luật công vụ Liên bang. Các thành viên 
của  Ủy ban này bao gồm  số  lượng ngang nhau  các  đại diện  của 
Tổng thống, Nghị viện, Chính phủ liên bang, các quan chức cao cấp 
của hệ thống tư pháp liên bang. 

Trách nhiệm của Ủy ban: 

‐ Phân  tích  tình hình và hiệu quả công vụ  trong các cơ quan 
chính quyền nhà nước, phối hợp soạn thảo các dự án pháp quy về 
vấn đề tổ chức nền công vụ. 

‐ Cùng với các cơ quan nhà nước tương ứng tổ chức các hội đồng 
thi tuyển, tiến hành nâng ngạch, bậc và các kỳ thi nghiệp vụ cấp quốc 
gia; thông báo cho mọi người biết việc thi tuyển công chức nhà nước. 

––––––––––––––––––– 
 
1 Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Thu Huyền, Hệ thống 
công vụ và xu hướng cải cách của một số nước trên thế giới, NXB Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội 2004. 
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‐ Phối hợp về mặt phương pháp hoạt  động  cho  các  cơ quan 
phục trách công vụ và các cục cán bộ của các cơ quan nhà nước. 

‐ Soạn thảo các khuyến nghị nhằm xây dựng Danh bạ các chức 
danh  nhà  nước  ở  liên  bang  và  nghiên  cứu  bổ  sung danh  bạ  đó, 
quản lý Danh bạ công chức nhà nước toàn liên bang. 

‐ Hướng dẫn  về mặt phương pháp  việc  đào  tạo,  đào  tạo  lại 
chuyên môn, nghề nghiệp, nâng cao  trình độ nghiệp vụ cho công 
chức nhà nước cũng như  tạo nguồn phát  triển đội ngũ công chức 
nhà  nước.Các  điều  kiện,  quy  trình  tổ  chức  và  hoạt  động  của  hệ 
thống cơ quan công vụ và công chức Liên bang Nga được quy định 
chặt chẽ trong Luật liên bang về hệ thống công vụ ở Liên bang Nga 
năm2004  và  hệ  thống  các  văn  bản  thi  hành  luật  này.1  Theo Hệ 
thống văn bản này có những vấn đề nổi bật cần lưu ý : 

‐ Hệ  thống công vụ được chia  làm hai  loại  thẩm quyền: công 
vụ Liên bang thuộc thẩm quyền Liên bang và công vụ của các chủ 
thể Liên bang (các nước thành viên) thuộc thẩm quyền của chủ thể 
liên bang. 

‐  Hệ  thống  công  vụ  ở  Liên  bang  Nga  hoạt  động  theo  các 
nguyên  tắc cơ bản như  tính  thống nhất giữa  thẩm quyền công vụ 
liên bang và thẩm quyền công vụ các chủ thể, nguyên tắc phân chia 
chính quyền thành các nhánh quyền lực: lập pháp, hành pháp và tư 
pháp,  nguyên  tắc  nghĩa  vụ  bắt  buộc  của  công  chức  nhà  nước, 

––––––––––––––––––– 
 
1  Xem    The  2004  Federal  Law  on  the  State  Civil  Service  in  the  Russian 
Federation No.  79‐FZ  of  July  27,  2004;  the  Decree  of  the  President  of  the 
Russian Federation No. 1574 on the Register of Positions in the Federal State 
Civil Service; The 2005 Decree of the President of the Russian Federation No. 
1131  of  September  27,  2005  on Qualification Requirements  for  Seniority  in 
Civil  Service  (Other  Types  of  State  Service)  or  Seniority  for  Occupational 
Work  for  Federal  State  Civil  Service  Positions;  The  2005  Decree  of  the 
President  of  the  Russian  Federation  No.  112  of  February  1,  2005  on  the 
Selection Process for Filling Vacancies in the State Civil Service of the Russian 
Federation  tại  website  http://www.government.ru/eng/staff/base/55/print/ 
(truy cập 20/1/2013) 
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nguyên  tắc minh  bạch  trong  tuyển  dụng  công  chức,  nguyên  tắc 
hoạt  động  chuyên  nghiệp  và  thành  thạo  chuyên môn  của  công 
chức,  nguyên  tắc  chịu  trách  nhiệm  của  công  chức  nhà  nước,  
nguyên tắc phi đảng phái và tôn giáo của nền công vụ và nguyên 
tắc tách bạch giữa các tổ chức nhà nước với các tổ chức chính trị ‐ 
xã hội khác.1 

2.5. Cộng hòa Pháp 

So  với  các  nước  phương  tây  khác  như Anh, Cộng  hòa  Liên 
bang Đức, Cộng hòa Pháp là nước xây dựng nền công vụ khá muộn 
do bị ảnh hưởng nặng nề của nền hành chính quan liêu của thể chế 
phong kiến. Có thể nhận thấy đặc điểm này thể hiện rất rõ trong cơ 
cấu  tổ  chức  của  bộ máy nhà nước nửa  thực dân phong  kiến mà 
Pháp thiết lập ở Việt Nam trước năm 1945. 

Sau Chiến  tranh Thế giới  thứ hai, Pháp mới bắt  tay vào xác 
lập chế độ  công  chức  theo nghĩa hiện  đại. Nền công vụ hiện  tại 
của Cộng hòa Pháp được xây dựng  trên cơ sở pháp  lý được quy 
định tại bốn đạo luật công vụ. Sau khi Hiến pháp 1958 ra đời; các 
đạo  luật này  được nâng  cấp và pháp điển  lại  thành một Bộ  luật 
chung về Công chức bao gồm bốn  luật cơ bản. Một đạo  luật này 
đề cập các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công chức, ba đạo  luật 
còn lại đề cập về ba nhóm công chức cơ bản: công chức nhà nước, 
công chức địa phương và công chức thuộc khu vực y tế.  Hầu hết 
pháp luật về công vụ của pháp được quy định trong các nghị định 
do chính phủ ban hành.  

Cơ quan quản  lý công vụ cao nhất  là Bộ Công vụ, ở Pháp hệ 
thống công vụ có nhiều ngành khác nhau và ứng với mỗi ngành lại 
có quy chế riêng, tổ chức theo chiều dọc, có quy chế tuyển dụng và 
cơ  cấu nghề nghiệp  riêng. Bộ  trưởng Bộ Nhân  sự  có  trách nhiệm 
soạn thảo, ban hành quy chế quản lý công chức nói chung. Các bộ 
quản  lý công chức  từng ngạch. Riêng ngạch giám  sự, đốc  sự  (các 

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem các văn bản quy phạm pháp luật đã dẫn tại footnote 11. 
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công chức giữ chức vụ cao ở các bộ) do Bộ trưởng Bộ Công vụ quản 
lý. Ngạch giám sự do Bộ Công vụ tổ chức kỳ thi tuyển, quyết định 
số lượng tuyển dụng hàng năm. Các bộ trưởng có trách nhiệm báo 
cáo Bộ  trưởng Bộ công vụ biết vị  trí còn  trống về ngạch giám sự. 
Đối với ngạch  đốc  sự, Bộ  công vụ  soạn quy  chế  thi và  có ý kiến 
trong việc chọn đốc sự vào làm việc trong cơ quan hành chính. Bộ 
máy phụ  trợ về  công  chức  ở Pháp  chủ yếu gồm: Hội  đồng  công 
chức tối cao, Hội đồng hành chính và Hội đồng kỹ thuật.1  

Qua nghiên cứu thể chế tổ chức và hoạt động của nền công vụ 
pháp, có thể nhận thấy những đặc hệ thống công vụ Pháp có những 
đặc trưng như sau: 

‐ Hệ thống công vụ Pháp mang tính chất nghề nghiệp. Công chức 
nếu không vi phạm kỷ  luật nặng đến mức bị sa thải thì có việc  làm 
đến khi về hưu và quá trình làm việc họ được thăng chức theo ngạch 
bậc, theo quy định của pháp luật về công vụ, công chức. Điều này làm 
cho yếu tố nhân sự trong hệ thống dễ dàng trở nên già cỗi, hoạt động 
kém hiệu quả vì không cần phải cố gắng. Họ thiếu bầu không khí dân 
chủ trong tổ chức nên làm việc thụ động ít sáng tạo. Nền hành chính 
Pháp chính vì thế mà nổi tiếng ở châu Âu bởi tính mệnh lệnh khuôn 
phép và nặng về giấy tờ thủ tục khá phiền phức. 

‐ Thêm vào đó, chế độ nhân sự của Pháp mang nặng màu sắc 
trung ương tập quyền. Công chức nhà nước ở địa phương các cấp 
đặt dưới thể chế nhân sự quốc gia, chịu sự khống chế nghiêm ngặt 
của Chính phủ Trung ương. 

‐ Ngoài ra, quan hệ giữa công chức và chính phủ không  thỏa 
thuận  trong hợp đồng mà điều chỉnh bằng các văn bản pháp  luật 
của nhà nước  (Luật Công  chức)   nên  tình  trạng  của  công  chức  là 
phụ  thuộc vào  chính phủ,  không  có  sự  bình  đẳng như người  sử 
dụng lao động và người làm công.2 

––––––––––––––––––– 
 
1 The World Bank – French civil service General Statute (2005) 
2 Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Thu Huyền, Hệ thống 
công vụ và xu hướng cải cách của một số nước trên thế giới (sách đã dẫn). 
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2.6. Cộng hòa Liên bang Đức 

Cộng hòa Liên bang Đức  (Đức)  là nước  có nền  công vụ  sớm 
phát triển. Ngay từ thế kỷ thứ XVII chế độ tuyển dụng qua thi cử 
đã  được áp dụng  trong  sĩ quan quân  đội và  sau  đó áp dụng cho 
việc tuyển chọn công chức tư pháp và luật sư. Sau khi bị gián đoạn 
bởi Chiến  tranh Thế  giới  thứ hai,  đến năm  1953 Luật  công  chức 
Liên  bang  Đức  được  ban  hành  và  sau  đó  được  bổ  sung  sửa  đổi 
nhiều lần. Trong bộ máy hành chính nhà nước, Bộ Nhân sự có ảnh 
hưởng quan trọng đến hoạt động hành chính nhân sự. Nhưng chỉ 
đến khi Hội nhân sự liên bang ra đời năm 1953 thì nền hành chính 
công vụ của Đức mới  thực  sự  cải  cách và hoạt  động  có hiệu quả 
hơn hẳn do có sự phối hợp giữa các cơ quan công vụ quốc gia. 

 Bộ Nội vụ là cơ quan quyền lực quản  lý công vụ ở Đức, trực 
thuộc chính phủ, có chức năng chủ yếu là soạn thảo Luật cơ bản về 
chế  độ  công  chức  và  những  văn  bản pháp  quy  cụ  thể  như Luật 
công  chức  liên bang; giám  sát,  đôn  đốc hoạt  động  của Hội  đồng 
nhân sự liên bang và các quan chức. Hội đồng nhân sự liên bang là 
cơ quan chủ quản về công chức. Chức năng chủ yếu là cùng với cơ 
quan liên quan đặt ra quy định chung về thi hành Luật công chức; 
những quy tắc về giáo dục, xét, thi và đào tạo công chức; nêu kiến 
nghị về sửa đổi Luật công chức; chấp hành những việc mà chính 
phủ  liên  bang  giao;  xem  xét  và  quyết  định  cuối  cùng việc  tuyển 
dụng, bổ nhiệm, đề bạt, điều động, lương bổng đối với công chức 
liên bang, tham dự giải quyết những vấn đề cụ thể về hành chính 
nhân sự. Còn công chức và việc chấp hành điều  lệ  liên quan đến 
công chức do các bộ phụ trách.1 

3. Xu hướng đổi mới nền công vụ và cơ quan công vụ quốc gia 
Việt Nam 

Từ những giới thiệu và phân tích và về nền công vụ mang tính 
chất  tiêu  biểu  của  các quốc  gia  trong  khu vực ASEAN như Thái 

––––––––––––––––––– 
 
1  Xem  the  1997  Act  on  Civil  Service  Law  Reform,  Germany    tại 
www.eurofound.europa.eu (truy cập 18/11/2012) 
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Lan, Đông Á như Nhật, Trung Quốc và hai nền công vụ châu Âu 
với hai phong cách đối  lập như Pháp và Đức, có thể  thấy rằng để 
nâng cao  tính hiệu quả  trong hoạt động của các cơ quan công vụ 
quốc gia,  nền công vụ Việt Nam cần phải mạnh dạn đổi mới dưới 
những góc độ sau đây: 

(1) Cần có sự tách bạch giữa các cơ quan hành chính công vụ 
với các thể chế chính trị xã hội khác. Như vậy bộ máy hành chính 
công vụ mới gọn nhẹ, rõ ràng.  

(2) Phải có sự hạn chế mang tính luật định trong công tác định 
biên công chức. Điều này làm cho Cơ quan công vụ quốc gia cũng 
như lãnh đạo các đơn vị hành chính nhà nước có ý thức rõ ràng về 
số  lượng và chất  lượng công chức  tuyển dụng vào  làm việc  trong 
bộ máy công vụ. Việc giới hạ biên chế còn giúp tiết kiệm ngân sách 
nhà nước,  tăng  thêm  tiền  lương cho công chức   do đó sẽ  làm cho 
công chức chuyên tâm hơn trong việc phục vụ đất nước. 

(3) Xem xét cải tiến cơ chế hoạt động công vụ theo chế độ nghề 
nghiệp, niên hạn, ngạch bậc hiện nay ở hệ thống cơ quan Nhà nước 
Việt Nam để xóa bỏ tâm lý ʺSống lâu lên lão làngʺ, bình thản làm công 
chức cả đời, từ đó tạo ra môi trường thiếu cạnh tranh lành mạnh cho 
những người có tâm, có tài muốn phục vụ cho bộ máy nhà nước. 

(4) Mở rộng hệ  thống  tuyển dụng qua  thi cử minh bạch công 
khai  (một cách  thực chất, có giám sát nghiêm  túc),  tuyển dụng và 
trả  lương  theo vị  trí công việc; đặc biệt  đối với những vị  trí  lãnh 
đạo, chủ chốt để tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh ở các 
ngành các cấp trong nền công vụ. 

(4) Quan  tâm  đào  tạo  bồi  dưỡng  công  chức  về  chuyên môn 
nghiệp vụ  trong  lĩnh vực công  tác để cập nhật kiến  thức, nâng cao 
trình độ cho cán bộ công chức. Tránh chú trọng bằng cấp, chứng chỉ 
mà không chú ý đến trình độ chuyên môn đào tạo bồi dưỡng mang 
tính chất chung  hời hợt (Ví dụ: các chương trình bồi dưỡng chuyên 
viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hiện nay có cùng một 
nội dung cho công chức ở  tất cả các ngành các  lĩnh vực khác nhau 
nên  rất  ít  tác dụng nâng cao kiến  thức chuyên môn, nghề nghiệp). 
Ngoài trách nhiệm quyền hạn nên chú trọng giáo dục đạo đức nghề 
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nghiệp, đạo đức công chức để giúp đội ngũ công chức biết tôn trọng 
nhân dân và có nhãn quan đúng đắn trong khi thực thi công vụ.  

(5) Luật hóa và  tổ chức các kỳ  thi sát hạch chuyên môn  theo 
định kỳ đối với công chức các nghạch bậc để bảo đảm những người 
đang phục vụ trong bộ máy nhà nước có đủ trình độ và phẩm chất 
cần thiết để thực hiện công vụ. 

(6) Tăng cường cơ chế kiểm tra giám sát, đánh giá chất lượng 
các  hoạt  động  công  vụ,  đánh  giá  công  chức    trong  các  lĩnh  vực 
chuyên môn,  đặc  biệt  là  trong  quản  lý  nhà  nước  về  kinh  tế,  tài 
chính, ngân hàng, thuế, y tế và giáo dục để bảo đảm các công chức 
thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn, không  lạm dụng vị  trí công 
tác, đặc biệt đối với những người có chức vụ cao, để chống câu kết, 
tạo  đặc quyền,  đặc  lợi,  lợi  ích nhóm,  làm  tổn hại  đến  lợi  ích  của 
Nhà nước, xã hội và lợi ích hợp pháp của các cá nhân khác 

4. Kết luận 

Cải  cách  nền  công  vụ  và  hoạt  động  công  vụ  ở  các  nước  nói 
chung và ở Việt Nam nói  riêng  là một xu  thế  tất yếu để các chính 
phủ có thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện toàn cầu hóa và hội 
nhập cao như hiện nay. Tuy nhiên, đây không phải là công việc đơn 
giản, một sớm một chiều có thể làm xong mà phải luôn đặt trong bối 
cảnh  cải  cách  toàn diện  và  hiệu  quả  đối  với nền  hành  chính Việt 
Nam. Đặc biệt đối với Việt Nam, một đất nước đang trong  thời kỳ 
chuyển  đổi,  cần phải  tiến hành những  cải  cách mạnh mẽ và dũng 
cảm  theo  hướng  từ  bỏ  bớt  những  thiết  chế  hành  chính  nhà  nước 
không cần thiết, xóa bỏ sự chồng chéo về chức năng quyền hạn trong 
bộ máy nhà nước  cấp  trung  ương và  địa phương, mạnh dạn  tăng 
thêm ủy quyền cho xã hội cùng nhà nước cung cấp các dịch vụ công 
để xây dựng một nền kinh tế thị trường  lạnh mạnh và một thể chế 
công vụ, năng động, hiệu qủa. Có thể thấy rõ rằng, một bộ máy hành 
chính nhà nước gọn nhẹ, hiệu quả và đội ngũ công chức giỏi chuyên 
môn, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt chính là cốt lõi của đổi 
mới nền công vụ và hoạt động công vụ ở nước  ta  trong giai đoạn 
hiện nay và trong tương lai lâu dài.   
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HIẾN ĐỊNH CƠ QUAN NHÂN QUYỀN QUỐC GIA                   
TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRIỂN VỌNG Ở VIỆT NAM 

TS. Vũ Công Giao* 

 

1. Khái quát về cơ quan nhân quyền quốc gia 

 Theo một  tài  liệu  của Liên hợp quốc,  “cơ  quan nhân quyền 
quốc gia” (tiếng Anh: National Human Rights Institutions (NHRIs), 
hoặc National Institutions for Protection and Promotion of Human 
Rights)  là một cơ quan  (body) được giao những chức năng cụ  thể 
trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền.1 Một định nghĩa cụ thể 
hơn của Văn phòng Cao uỷ Liên hợp quốc về nhân quyền thì nêu 
rằng: “Cơ quan nhân quyền quốc gia là những cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền hiến định và/hoặc luật định trong việc bảo vệ và thúc 
đẩy các quyền con người. Các cơ quan này là một phần của bộ máy 
nhà nước và được nhà nước cung cấp kinh phí hoạt động”.2 

Như  vậy, NHRIs  không  phải  là một  tổ  chức phi Chính phủ 
(NGOs) như đôi khi bị nhầm tưởng, tuy hoạt động của các cơ quan 

––––––––––––––––––– 
 
* Viện Chính sách công và Pháp luật. 
1 Xem United Nations, National Institutions for the Promotion and Protection of Human 
Rights, Factsheet 19, tại http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet19en.pdf, 
truy cập ngày 1/12/2012. 
2  Nguyên  văn:  “National  human  rights  institutions  are  State  bodies  with  a 
constitutional and/or legislative mandate to protect and promote human rights. They 
are part of the State apparatus and are funded by the State”. Xem. National Human 
Rights  Institutions: History, Principles, Roles  and Responsibilities, Office of 
the  United  Nations  High  Commissioner  for  Human  Rights,  Professional 
Training  Series  No.4,  Rev.1,  New  York  and  Geneva,  2010,  tr.13.  Tại 
http://www.ohchr.org/en/countries/nhri/pages/nhrimain.aspx, truy cập ngày 1/12/2012. 
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này thường rất gắn bó với các NGOs, và trong thành phần tổ chức 
của chúng thường có đại diện của các NGOs (xem phần dưới đây).  

Tuy nhiên, các NHRIs có một vị  thế đặc biệt, không giống với 
các  cơ quan nhà nước  thông  thường  khác. Những NHRIs  thường 
không phải là một cấu phần và cũng không nằm dưới sự điều hành 
trực  tiếp  của bất  cứ  cơ quan nào  trong  các nhánh  lập pháp, hành 
pháp và tư pháp (tuy chúng có  trách nhiệm giải trình và có thể được 
“gắn” với một hoặc một số cơ quan nhà nước đó). Ngoài ra, mặc dù 
là các cơ quan quốc gia, song việc  thành  lập và hoạt động của các 
NHRIs phải tuân thủ Các nguyên tắc Pa‐ri về vị thế của các cơ quan 
nhân quyền quốc gia (Các Nguyên tắc Pa‐ri),1 trong đó một trong số 
các nguyên tắc quan trọng nhất đó là các NHRIs phải có tính độc lập 
với  các cơ quan nhà nước khác và  có  sự  tham gia  của  đại diện  từ 
nhiều  thành  phần  và  nhóm  xã  hội  khác  nhau.  Chính  vì  vậy,  các 
NHRIs còn được xem là một quasi‐governmental agency – tức là một 
cơ quan gần như chứ không hoàn toàn là cơ quan nhà nước. 

Có những động lực và sức ép từ cả bên trong và bên ngoài các 
quốc  gia  thúc  đẩy  việc  thành  lập  các NHRIs.  Trên  phương  diện 
quốc  tế, ngay  từ khi  thành  lập, Liên hợp quốc đã quan  tâm và có 
nhu cầu tiếp nhận sự trợ giúp của càng nhiều càng tốt các chủ thể ở 
nhiều cấp  độ  (quốc  tế, khu vực, quốc gia) vào hoạt  động bảo vệ, 
thúc  đẩy  nhân  quyền.  Điều  này  dẫn  tới  việc  vào  năm  1946, Hội 
đồng kinh tế ‐ xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) đã yêu cầu các 
quốc gia thành viên  thành  lập các nhóm hoặc ủy ban nhân quyền 
để phối hợp hoạt động với Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc (nay 

––––––––––––––––––– 
 
1 Văn kiện này được Đại hội đồng Liên hợp quốc  thông qua  theo Nghị quyết 
48/134 ngày 20/12/1993  tại  thủ đô nước Pháp,  trong  đó xác  định một  tập hợp 
những nguyên  tắc nền  tảng  cho việc  thành  lập,  tổ  chức và hoạt động  của  các 
NHRIs trên thế giới. Nội dung của nó   đề cập đến các vấn đề: Thẩm quyền và 
trách nhiệm của NHRIs; Cơ cấu tổ chức và những bảo đảm về tính độc lập và đa 
nguyên của NHRIs; Những cách thức hoạt động của NHRIs; Các nguyên tắc bổ 
sung liên quan đến vị thế của NHRIs có thẩm quyền xử lý những khiếu nại vi 
phạm nhân quyền. Xem toàn văn văn kiện (tiếng Anh) tại http://www2.ohchr.org/ 
english/law/parisprinciples.htm, truy cập ngày 1/12/2012. 
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đã được thay thế bởi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc). Năm 
1978, Uỷ ban Nhân quyền Liên hợp quốc (the Commission on Human 
Rights, nay đã được thay thế bằng Hội đồng Nhân quyền Liên hợp 
quốc) đã tổ chức hội thảo để xây dựng các nguyên tắc hướng dẫn 
cho tổ chức và hoạt động của các nhóm và uỷ ban này mà sau đó đã 
được Đại hội đồng Liên hợp quốc chấp thuận. Năm 1991, một hội 
thảo quốc  tế  lớn về  các  cơ quan quốc gia về bảo vệ và  thúc  đẩy 
nhân  quyền  đã  được  tổ  chức  tại  Pa‐ri,  và  tại  đó  thông  qua Các 
nguyên tắc Pa‐ri mà hiện được coi là các tiêu chuẩn tham chiếu để 
xác định, đánh giá và phân loại các NHRIs trên thế giới. Vào năm 
1993, Hội nghị thế giới về nhân quyền lần thứ 2 tổ chức ở Viên đã 
tạo  ra bước ngoặt  trong vấn  đề này khi  chính  thức ghi nhận  các 
NHRIs  là những  đối  tác quốc gia quan  trọng  của Liên hơp quốc 
trong  các  hoạt  động  thúc  đẩy  và  bảo  vệ  nhân  quyền,  cũng  như 
chính  thức khuyến khích việc  thành  lập và phát  triển  của  các  cơ 
quan này.1 Cũng tại hội nghị quan trọng này, Mạng lưới các NHRIs 
mà được thành lập trong hội nghị ở Pa‐ri năm 1991 đã được củng 
cố và sau đó đổi thành Uỷ ban điều phối quốc tế về các NHRIs (the 
International  Coordinating  Committee  of  National  Institutions  for  the 
Promotion and Protection of Human Rights). Sự kiện gần đây nhất  là 
vào năm 2005, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã thông qua 
Nghị quyết 2005/74 tái khẳng định sự quan trọng của việc thành lập 
và tăng cường tính độc lập và tính đại diện đa thành phần của các 
NHRIs, cũng như sự hợp tác giữa các cơ quan này trên thế giới. 

Ở cấp độ quốc gia, các nhà nước đóng vai trò kép – vừa là chủ 
thể có nghĩa vụ chính trong việc bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền, vừa 
là thủ phạm chính của các vi phạm nhân quyền ‐ vì vậy, cần một cơ 
quan  tư vấn có  tính độc  lập  tương đối để góp ý và  trợ giúp. Các 
NHRIs được thiết lập để đóng vai trò đó. Những cơ quan đặc biệt 

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem Tuyên bố viên và  chương  trình hành  động  của Hội nghị  thế giới về 
nhân quyền  lần  thứ 2 năm 1993, bản  tiếng Anh,  tại A/CONF.157/23, Phần I, 
đoạn  36,  tại  http://www.ohchr.org/en/countries/nhri/pages/nhrimain.aspx 
(truy cập ngày 1/12/2012). 
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này giúp cân bằng giữa hai thái cực: sự quá hữu (bảo thủ, trì trệ...) 
của các cơ quan nhà nước và sự quá tả (cực đoan, một chiều…) của 
các tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực nhân quyền.  

2. Mô hình các cơ quan nhân quyền quốc gia trên thế giới 

Trên  thực  tế, không  có một mô hình  chung về NHRIs  cho  các 
quốc gia. Mỗi nước có những mô hình NHRIs khác nhau (về tên gọi, 
cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ…; tuy nhiên, các NHRIs thông 
thường được  thiết  lập  theo ba hình  thức chủ yếu đó  là:  (i) Cơ quan 
thanh  tra  Quốc  hội  (Ombudsman);  Ủy  ban  nhân  quyền  quốc  gia 
(National Human Rights Commission/Committee);  (iii) Cơ quan  chuyên 
trách về một vấn đề nhân quyền cụ thể (Specialized Institutions).  

Các Ủy ban nhân quyền quốc gia  thông  thường  thuộc nhánh 
hành pháp, do Chính phủ  thành  lập nhưng có  tính độc  lập tương 
đối với các cơ quan hành pháp khác và có thể có nhiệm vụ báo cáo 
thường  kỳ  với  cơ  quan  lập  pháp.  Ủy  viên  của  các  ủy  ban  nhân 
quyền quốc gia  có  thể  có  chuyên môn khác nhau,  tuy nhiên  đều 
phải có uy tín, kinh nghiệm, được bầu ra trên cơ sở tính đến vai trò 
đại diện cho vùng, miền, nhóm người, đảng phái… của quốc gia. 

Các Cơ quan Thanh  tra Quốc hội  thông  thường  thuộc nhánh 
lập pháp, được Nghị viện  thành  lập nhưng có  tính độc  lập  tương 
đối với Nghị viện. Về bản chất, Thanh tra Quốc hội không phải là 
cơ quan giám sát nhánh hành pháp, mà chỉ đóng vai trò là cơ quan 
trung gian giữa  các  cá nhân và  các Chính phủ  (giống  các  ủy ban 
nhân quyền) trong các vấn đề nhân quyền. Chức năng chính của Cơ 
quan Thanh  tra Quốc hội  là bảo vệ sự công bằng và  tính pháp  lý 
trong hoạt động hành chính công  (bao gồm nhưng  rộng hơn việc 
bảo vệ quyền con người). Cơ quan Thanh tra Quốc hội có thể là một 
cá  nhân  hoặc một  nhóm  cá  nhân  (văn  phòng/cơ  quan  thanh  tra 
Quốc hội). Mặc dù các Cơ quan Thanh  tra Quốc hội  trên  thế giới 
không hoàn toàn giống nhau về cách thức tổ chức nhưng khá đồng 
nhất về chức năng, nhiệm vụ và thủ tục hoạt động.  

Ngoài hai dạng phổ biến kể trên, ở một số nước còn thành lập 
các cơ quan chuyên  trách về một vấn đề nhân quyền cụ  thể hoặc 
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quyền của một số nhóm xã hội nhất định, cụ  thể như các ủy ban 
quốc gia về người  thiểu số, người bản địa, phụ nữ,  trẻ em, người 
khuyết tật, người lao động di trú… 

Mặc dù tồn tại dưới nhiều hình thức, song các NHRIs đều tuân 
thủ những nguyên  tắc chung về  tổ chức và hoạt động của các cơ 
quan nhân quyền quốc gia (Các Nguyên tắc Pa‐ri). Các Nguyên tắc 
Pa‐ri  là một văn kiện quốc  tế có  tính khuyến nghị  (không có hiệu 
lực ràng buộc về pháp lý), được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông 
qua theo Nghị quyết 48/134 ngày 20/12/1993 tại thủ đô nước Pháp, 
trong đó xác định một tập hợp những nguyên tắc nền tảng cho việc 
thành lập, tổ chức và hoạt động của các NHRIs trên thế giới.1 Văn 
kiện này đề cập đến các vấn đề: Thẩm quyền và  trách nhiệm của 
NHRIs; Cơ cấu  tổ chức và những bảo đảm về  tính độc  lập và đa 
nguyên của NHRIs; Những  cách  thức hoạt  động  của NHRIs; Các 
nguyên tắc bổ sung liên quan đến vị thế của NHRIs có thẩm quyền 
xử lý những khiếu nại vi phạm nhân quyền.  

Về  thẩm  quyền,  theo Các Nguyên  tắc Pa‐ri,  các NHRIs phải 
được pháp luật quốc gia giao quyền và nhiệm vụ thúc đẩy và bảo 
vệ nhân quyền càng rộng càng tốt. Về chức năng, các NHRIs đóng 
vai trò: Tư vấn (theo yêu cầu) cho Chính phủ, Nghị viện và các cơ 
quan nhà nước khác về các vấn đề lập pháp, hành pháp, tư pháp và 
thực tiễn liên quan đến bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền; Soạn thảo 
và  cung  cấp  cho  các  cơ  quan  kể  trên  báo  cáo  về  tình  hình  nhân 
quyền quốc gia (khái quát và trên những vấn đề cụ thể); Thúc đẩy 
việc bảo đảm sự hài hòa của pháp luật và thực tiễn quốc gia với các 
tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền; Vận động nhà nước tham gia các 
điều ước quốc tế về nhân quyền; Hỗ trợ xây dựng các báo cáo quốc 
gia về nhân quyền trình các cơ quan Liên hợp quốc; Hợp tác với các 
cơ quan nhân quyền  của Liên hợp quốc và  các  cơ quan,  tổ  chức 
quốc gia hoạt động trên lĩnh vực nhân quyền; Hỗ trợ xây dựng các 
chương  trình nghiên  cứu, giảng dạy nhân quyền  ở quốc gia; Phổ 
biến kiến thức, thông tin về nhân quyền.  
––––––––––––––––––– 
 
1  Xem  toàn  văn  văn  kiện  này  (tiếng  Anh)  tại  http://www2.ohchr.org/ 
english/law/parisprinciples.htm 
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Về thành phần, các NHRIs thường bao gồm đại diện của nhiều 
tầng lớp, nhóm lợi ích trong xã hội, ví dụ như các NGOs hoạt động 
trên lĩnh vực nhân quyền và chống phân biệt đối xử (bao gồm các 
tổ chức công đoàn, các tổ chức nghề nghiệp (luật sư, nhà báo, bác 
sĩ..); các  cơ  sở học  thuật  (trường  đại học, viện nghiên  cứu…);  các 
chuyên gia có uy tín; thành viên của các Nghị viện; chuyên viên của 
các cơ quan chính phủ... 

Tính  độc  lập  (tương  đối)  là  yếu  tố  không  thể  thiếu  của  các 
NHRIs. Theo Các nguyên tắc Pa‐ri, các IHRIs cần phải có tính độc 
lập với các cơ quan nhà nước khác; mức độ độc lập càng cao càng 
tốt. Có nhiều yếu tố bảo đảm cho tính độc lập của NHRIs, trong đó 
bao gồm: Được cung cấp trụ sở, trang thiết bị làm việc; Được nhận 
tài trợ để thực hiện những hoạt động thích hợp; Việc thành lập, cơ 
cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ được quy định trong luật. 

Các NHRIs  thường hoạt  động  theo những phương  thức  sau: 
Xem xét giải quyết mọi vấn đề thuộc thẩm quyền, bất kể do chủ thể 
nào đề xuất; Tiếp xúc với bất kỳ ai,  thu  thập bất kỳ  thông  tin,  tài 
liệu nào cần thiết để giải quyết các tình huống thuộc thẩm quyền; 
Trực tiếp hồi đáp ý kiến công chúng hoặc thông qua bất kỳ cơ quan 
thông tin đại chúng nào; Họp định kỳ hoặc bất kỳ khi cần thiết các 
thành  viên  đương  nhiệm;  Thành  lập  các  nhóm  công  tác  khi  cần 
thiết; Duy trì quan hệ tham vấn với các cơ quan khác có chức năng 
thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền; Phát triển quan hệ với các NGOs 
hoạt động trên lĩnh vực nhân quyền. 

Không phải  tất  cả,  song  khá  nhiều NHRIs  được  giao  cả  thẩm 
quyền  tiếp nhận và xử  lý những khiếu nại,  tố cáo về vi phạm nhân 
quyền. Những NHRIs có thẩm quyền này sẽ được: Tiếp nhận bất kỳ 
khiếu nại, tố cáo nào gửi tới, hoặc chuyển tiếp chúng đến các cơ quan 
có thẩm quyền khác theo quy định pháp luật; Giải quyết các khiếu nại 
bằng biện pháp hòa giải, bao gồm việc đưa ra những quyết định có 
tính ràng buộc, trên cơ sở giữ kín thông tin về người khiếu nại; Thông 
báo cho chủ thể khiếu nại các quyền của họ, các giải pháp đền bù có 
thể và hỗ trợ họ đạt được các giải pháp đó; Đưa ra khuyến nghị với 
bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến 
lập pháp, hành pháp và thực tiễn về nhân quyền. 
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Khảo sát của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền 
(OHCHR) với 61 NHRIs  trên  thế giới  (công bố vào  tháng 7/2009) 
cho thấy thực trạng của các cơ quan này như sau:1 

Về thời gian thành  lập: Xét chung, phần lớn các NHRIs trên thế 
giới mới được thành lập từ sau thập kỷ 1990 (xem biểu dưới đây). 

Biểu 1: Thời điểm thành lập các NHRIs trên thế giới 

 

 
Về dạng  tổ  chức: Đa  số NHRIs  được  thành  lập dưới dạng  Ủy 

ban  nhân  quyền  quốc  gia  (58%),  tỷ  lệ  thành  lập  dưới  hình  thức 
Thanh tra Quốc hội cũng khá cao (30%), chỉ có một tỷ lệ nhỏ được 
thành  lập dưới dạng  thức khác  (7%) hoặc  theo cách  thức hỗn hợp 
(5%) (xem biểu dưới đây): 

Biểu 2: Hình thức tổ chức của các NHRIs trên thế giới 

 

––––––––––––––––––– 
 
1 OHCHR, Survey on NHRIs: Report on  the Findings and Recommendation of a 
Questionnaire Addressed to NHRIs Worldwide, Geneve, July 2009. 
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 Về thẩm quyền: 58/61 NHRIs được khảo sát có thẩm quyền trên 
toàn  lãnh thổ; 4/61 chỉ có  thẩm quyền giới hạn ở một số khu vực; 
hầu như tất cả có thẩm quyền với mọi cá nhân, bất kể vị thế công 
dân;  4/61  có  thẩm  quyền  vượt  ra  khỏi  quốc  gia  (extra‐territorial 
jurisdiction) để bảo vệ công dân  ở nước ngoài; 40% không phải  là 
NHRIs duy nhất  ở quốc gia đó  (có  thêm các NHRIs  thuộc những 
hình thức khác, hoặc ở cấp địa phương…) 

Về thành phần ủy viên: Ở các khu vực khác nhau thành phần các 
ủy viên của NHRIs ít nhiều khác nhau. Tuy nhiên, xét chung ở tất 
cả các khu vực, ủy viên của các NHRIs bao gồm (tính từ trái sang 
phải trong biểu dưới đây): Đại diện của các tổ chức phi Chính phủ 
trong nước;  Đại diện  của  các  tổ  chức  công  đoàn; Các  chuyên gia 
pháp  luật; Các chuyên gia y  tế; Các nhà nghiên cứu; Các đại biểu 
Quốc hội; Đại diện  của  các  cơ quan  chính phủ. Trong  số  các  đối 
tượng này, xét chung ở tất cả các khu vực, tỷ lệ thành viên cao nhất 
thuộc về các chuyên gia pháp luật và các nhà nghiên cứu (xem biểu 
dưới đây).  

Biểu 3: Thành phần cấu thành các NHRIs trên thế giới 

 
Về việc  đề  cử  thành viên  các NHRIs: Ở các khu vực khác nhau, 

việc đề cử người tham gia các NHRIs ít nhiều có sự khác nhau. Tuy 
nhiên, xét chung ở tất cả các khu vực, việc này thường do một số cơ 
quan sau đây thực hiện (tính từ trái sang phải trong biểu dưới đây): 
Người đứng đầu nhà nước; Quốc hội; Tòa án; Các  tổ chức xã hội 
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dân sự; Tự ứng cử. Ngoài ra, trong một số trường hợp, thành viên 
của các NHRIs còn được đề cử theo cách khác (xem biểu dưới đây).   

Biểu 4: Việc đề cử thành viên của các NHRIs trên thế giới 

 

 
Về nhiệm kỳ của các thành viên NHRIs: Ở các quốc gia khác nhau, 

nhiệm kỳ hoạt động của các ủy viên NHRIs ít nhiều khác nhau. Tuy 
nhiên, xét chung, nhiệm kỳ được xác định  trong khoảng 2‐7 năm, 
trong đó các nhiệm kỳ 5,3 và 4 năm mang tính phổ biến nhất (xem 
biểu dưới đây).   

Biểu 5: Nhiệm kỳ của các thành viên NHRIs trên thế giới 

 

 
Về số lượng cán bộ giúp việc: Ở các quốc gia khác nhau, số lượng 

cán  bộ  giúp  việc  trong NHRIs  ít  nhiều  khác  nhau. Khoảng  cách 
giữa các quốc gia  trong vấn đề này  là khá  lớn  (từ khoảng 20 đến 
hơn 200 cán bộ),  tuy nhiên, phổ biến nhất  là dưới 50 cán bộ  (xem 
biểu dưới đây).   
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Biểu 6: Số lượng cán bộ của các NHRIs trên thế giới 

 

 

Về tự chủ và tính độc lập trong hoạt động và nguồn tài chính: 
Về hoạt động, 70% trong số 61 NHRIs được khảo sát rất tự chủ về 
hoạt động, 40% chịu sự quản lý của một cơ quan hành chính, trong 
đó 20% bị cơ quan hành chính chi phối. Về tài chính, gần 50% thiếu 
kinh phí hoạt động. Đa số nhận hỗ  trợ kinh phí qua một cơ quan 
Chính phủ và bị cơ quan này chi phối việc sử dụng nguồn kinh phí 
được cấp. Đánh giá về tính độc lập nói chung, có 45/61 (74%) được 
xếp loại độc lập cao (very), 10/61 (16%) khá độc lập (moderate); 4/61 
có mức độ độc lập hạn chế (limited). 

Về  khả  năng  tiếp  cận  của  công  chúng: Nhìn  chung,  công 
chúng có thể  tiếp cận với các NHRIs thông qua nhiều cách  thức 
khác nhau, cụ thể như qua điện thoại (phone), thư tín (post), thư 
điện  tử  (email),  trang web  (website). Ở các khu vực khác nhau, 
khả năng tiếp cận của công chúng theo từng loại hình đã nêu có 
sự  khác  nhau.  Tuy  nhiên,  xét  chung,  khả  năng  tiếp  cận  các 
NHRIs ở châu Âu là cao nhất (trên tất cả các loại hình, mức đánh 
giá đều là cao hoặc rất cao, chỉ có một tỷ lệ nhỏ là trung bình). Ở 
châu Mỹ xếp thứ hai (chỉ riêng việc tiếp cận thông qua email với 
một số NHRIs ở khu vực bị đánh giá thấp, còn lại đều được xếp 
loại cao và rất cao). Các NHRIs ở châu Phi và châu Á‐Thái Bình 
Dương rõ ràng tụt hậu hơn so với ở hai châu lục đề cập trước, vì 
ở tất cả các loại hình đều tồn tại một tỷ lệ bị đánh giá thấp và rất 
thấp (xem biểu dưới đây).   
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Biểu 7: Khả năng tiếp cận của công chúng với các NHRIs trên thế giới 

 

 
Về chức năng: Bảng  thống kê dưới đây cho  thấy chức năng của 61 

NHRIs được khảo sát: 

Bảng 1: Chức năng của cơ quan nhân quyền quốc gia 

 

Chức năng   Theo yêu cầu 
của nhà chức 
trách liên quan 

Theo sáng 
kiến của 
NHRIs 

Theo cả hai   
hình thức 

Đưa ra những khuyến nghị với Nghị viện, Chính phủ và các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền khác về các vấn đề nhân quyền liên quan đến:  

Bất kỳ quy định pháp 
luật hay quyết định 
hành chính nào    

10 (16.3%)   22 (36%)   37 (60.6%)  

Các quy định, quyết 
định của các cơ quan tư 
pháp   

5 (8.1%)   22 (36%)   25 (40.9%)  

Các đạo luật và dự thảo 
luật   

4 (6.6%)   21 (34.4%)   34 (55.7%)  

Việc thông qua một văn 
bản pháp luật mới  

4 (6.6%)   21 (34.4%)   34 (55.7%)  
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Việc sửa đổi một văn 
bản pháp luật đang có 
hiệu lực  

3 (5%)   26 (42.6%)   31 (50.8%)  

Việc đưa ra hoặc thay 
đổi các biện pháp hành 
chính đang có hiệu lực  

3 (5%)   25 (40.9%)   28 (45.9%)  

Báo cáo về tình hình 
nhân quyền của quốc 
gia hoặc về các vấn đề 
cụ thể khác   

0 (0%)   27 (44.2%)   31 (50.8%)  

Báo cáo về những vi 
phạm nhân quyền mà cơ 
quan sẽ thụ lý giải quyết  

2 (3.3%)   31 (50.8%)   25 (40.9%)  

Công bố những quan 
điểm, khuyến nghị và 
báo cáo   

0   35 (57.3%)   25 (40.9%)  

Thúc đẩy và vận động để:   

Làm hài hòa pháp luật 
và thực tiễn quốc gia 
với các văn kiện quốc tế 
về nhân quyền mà quốc 
gia là thành viên  

1 (1.6%)   31 (50.8%)   23 (37.7%)  

Thực hiện các khuyến 
nghị của các cơ chế 
quốc tế về nhân quyền 
mà quốc gia tham gia  

2 (3.3%)   34 (55.7%)   23 (37.7%)  

Tham gia các văn kiện 
quốc tế mới về nhân quyền  

1 (1.6%)   32 (52.4%)   24 (39.3%)  

Đóng góp vào việc xây 
dựng báo cáo định kỳ 
tổng thể về nhân quyền 
của quốc gia  

10 (16.3%)   24 (39.3%)   23 (37.7%)  

Nêu quan điểm về các 
báo cáo nhân quyền 
của quốc gia trước các 
cơ quan liên quan của 
Liên hợp quốc 

2 (3.3%)   30 (48.3%)   22 (36.1%)  
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Hợp tác với các cơ quan 
Liên hợp quốc và các cơ 
chế khu vực, các NHRIs 
ở những quốc gia khác  

1 (1.6%)   37 (60.6%)   20 (32.7%)  

Hỗ trợ thiết lập và thực 
hiện các chương trình 
giảng dạy, nghiên cứu 
về nhân quyền   

1 (1.6%)   29 (47.5%)   29 (47.5%)  

Thực hiện các hoạt 
động nâng cao nhận 
thức của công chúng về 
nhân quyền, đặc biệt là 
việc phổ biến thông tin 
và các sáng kiến giáo 
dục, phối hợp với các 
cơ quan báo chí  

0 (0%)   37 (60.6%)   23 (37.7%)  

Về thẩm quyền tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, tố cáo vi phạm nhân 
quyền: Trong  số  61 NHRIs  được khảo  sát,  có  47  (77%)  được  giao 
thẩm quyền này liên quan đến mọi quyền, 8 (13,1%) có quyền tiếp 
nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về một số quyền cụ thể. Số còn lại (6 cơ 
quan,  chiếm  9,8%) không  được giao  thẩm quyền này.  Điều  đáng 
nói là khu vực châu Phi tỏ ra tiến bộ nhất trên khía cạnh này, khi có 
100% NHRIs  được  khảo  sát  được  giao  thẩm  quyền  với mức  cao 
nhất (với mọi quyền con người) (xem biểu dưới đây).   

Biểu 8: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhân quyền của  

các NHRIs 

 . 
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Vai trò trong giáo dục nhân quyền: Các NHRIs trên khắp thế giới 
đều đóng vai trò quan trọng trong giáo dục nhân quyền ở quốc gia, 
khi tham gia vào việc xây dựng chương trình giáo dục nhân quyền 
ở mọi cấp độ, từ cấp độ tiểu học (primary school), trung học (higher 
degree), đại học (university) đến sau đại học (post‐graduate), tuy mức 
độ tham gia ở mỗi khu vực có sự khác nhau (xem biểu dưới đây).   

Biểu 9: Sự tham gia của các NHRIs trên thế giới vào việc xây dựng chương 

trình giáo dục nhân quyền ở các cấp độ giáo dục 

 

 

Vai trò trong việc xây dựng UPR: UPR (Universal Periodic Report – 
Báo cáo định kỳ toàn thể về quyền con người của các quốc gia gửi 
Hội  đồng Nhân quyền Liên hợp quốc)  là văn kiện  đặc biệt quan 
trọng để đánh giá tình hình thực thi các tiêu chuẩn quốc tế về nhân 
quyền của các nước trên thế giới. Các NHRIs trên khắp thế giới đều 
đóng vai  trò quan  trọng  trong việc soạn  thảo báo cáo này,  từ việc 
tham gia soạn thảo, đóng góp ý kiến vào dự thảo, cung cấp thông 
tin cho các cơ quan có  trách nhiệm soạn  thảo,  tham gia các phiên 
họp của ban soạn thảo, nêu quan điểm về báo cáo trong buổi xem 
xét báo cáo của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, phổ biến báo 
cáo cho công chúng và tham gia thực hiện hoặc giám sát thực hiện 
những khuyến nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sau 
khi quốc gia bảo vệ báo cáo. Mặc dù vậy, mức độ tham gia của các 
NHRIs vào tiến trình này ở mỗi khu vực có sự khác nhau (xem biểu 
dưới đây).   
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Biểu 10: Sự tham gia của các NHRIs trên thế giới vào 

các tiến trình liên quan đến UPR  

 

3. Quy định về NHRIs trong Hiến pháp của các quốc gia    

Cũng theo khảo sát của OHCHR, có 33% số NHRIs hiện hành 
trên  thế giới  được  thành  lập bởi một quy  định  trong Hiến pháp, 
31% bởi quy định trong luật. Số được thành lập bởi nghị định hoặc 
một văn bản pháp  luật khác chiếm 21%, còn  lại (15%) được thành 
lập bởi nhiều dạng văn bản  (hình  thức hỗn hợp)  (xem biểu dưới 
đây). Như vậy,  tính  chung  ở  thời  điểm khảo  sát  của OHCHR, có 
gần 50% số NHRIs được hiến định. Theo xu thế chung trên thế giới, 
tỷ lệ này hiện chắc chắn đã cao hơn. 

Biểu 11: Hình thức văn bản thành lập các NHRIs trên thế giới 
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  Một  nghiên  cứu  khác  (Dự  án  Hiến  pháp  so  sánh  ‐ 
Comparative Constitutions Project – CCP),1 cho phép nhìn nhận cụ thể 
hơn về vị  trí  của NHRIs  trong Hiến pháp  các nước  trên  thế giới. 
Theo kết quả khảo sát của CCP, ở thời điểm năm 2000, xét chung ở 
các khu vực,  có khoảng 30%  số Hiến pháp  ở nhiều khu vực quy 
định việc thành lập cơ quan Thanh tra Quốc hội và khoảng 15% số 
Hiến pháp quy định việc thành lập Ủy ban nhân quyền quốc gia.  

Dưới đây đề cập cụ thể hơn đến hai dạng NHRIs chủ chốt là cơ 
quan thanh tra Quốc hội và cơ quan nhân quyền quốc gia theo kết 
quả nghiên cứu của CCP: 

3.1. Cơ quan Thanh tra Quốc hội2 

Biểu 12 dưới đây tổng hợp kết quả khảo sát 584/800 bản Hiến 
pháp được ban hành từ năm 1789 đến năm 2009 do CCP thực hiện 
(trong đó 90% được thông qua sau Chiến tranh Thế giới thứ hai). 

Biểu 12: Hiến định cơ quan Thanh tra Quốc hội trong Hiến pháp                                  

trên thế giới tính theo năm (từ 1850-2000) 

 
––––––––––––––––––– 
 
1 CCP khảo sát 800 bản Hiến pháp thành văn đã được ban hành trên thế giới từ 
năm 1789 đến năm 2009, trong đó hơn 90% được thông qua sau Chiến tranh Thế 
giới  thứ  hai.  Xem  dữ  liệu  của  CCP  tại  http://www.constitutionmaking.org/ 
reports.html. 
2 Nguồn  tư  liệu  cho mục này  tại http://constitutionmaking.org/reports.html, 
truy cập ngày 10/12/2012. 
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Từ  biểu  trên,  có  thể  thấy  việc  hiến  định  cơ  quan  Thanh  tra 
Quốc hội diễn ra từ rất sớm trên thế giới, tuy nhiên trong một thời 
gian dài  (từ 1850 đến khoảng  thập kỷ 1970),  tỷ  lệ Hiến pháp  trên 
thế giới quy định cơ quan này hầu như cố định. Sự biến động lớn 
(theo hướng  tăng  lên  liên  tục) chỉ bắt đầu  từ  thập kỷ 1970 và chỉ 
trong khoảng ba  thập kỷ, số Hiến pháp  trên  thế giới quy định cơ 
quan này đã tăng lên hơn 3 lần so với lúc khởi đầu.  

Việc được ngày càng nhiều quốc gia lựa chọn cho thấy mô hình 
cơ quan Thanh  tra Quốc hội  tỏ  ra có hiệu quả  trong việc kiểm soát 
quyền lực công. Kết quả của một nghiên cứu khác trong đó khảo sát 
81 bản Hiến pháp hiện hành có quy định các cơ quan hiến định độc 
lập ủng hộ cho nhận định này khi cho thấy cơ quan Thanh tra Quốc 
hội đứng thứ ba về mức độ phổ biến trong số các cơ quan hiến định 
độc lập (sau hai cơ quan về giám sát ngân sách và kiểm soát bầu cử).1 

Biểu 13 dưới đây tổng hợp kết quả khảo sát 181 bản Hiến pháp 
hiện hành ở các khu vực trên thế giới vào năm 2009 do CCP thực hiện: 

Biểu 13: Hiến định cơ quan Thanh tra Quốc hội trong Hiến pháp trên thế giới 

tính theo khu vực ở (thời điểm năm 2000) 

 
  

––––––––––––––––––– 
 
1  Xem:  John  M.  Ackerman,  ‘Independent  Accountability  Agencies  & 
Democracy:  A  New  Separation  of  Powers?’,  Workshop  on  Comparative 
Administrative Law, (Yale University, 8‐9/5/2009), tr.18. 
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Theo biểu trên, khu vực có tỷ lệ Hiến pháp quy định cơ quan 
Thanh  tra Quốc hội cao nhất  (gần 40%)  là Mỹ La‐tinh chứ không 
phải vùng Bắc Âu nơi bắt nguồn  của  thiết  chế này. Các khu vực 
khác cũng có tỷ lệ hiến định cơ quan Thanh tra Quốc hội khá cao, 
bao gồm khu vực Đông Âu, các đảo quốc Thái Bình Dương, Nam 
Á, Tiểu vùng sa mạc Sa‐ha‐ra của châu Phi, Tây Âu và các nước Bắc 
Mỹ. Chỉ có hai tiểu khu vực Đông Á và Bắc Phi ‐ Trung Đông là có 
ít quốc gia hiến định cơ chế này. Điều đó cho  thấy  tính phổ biến 
của mô hình cơ quan Thanh tra Quốc hội trên thế giới. 

Đối với cơ quan Thanh tra Quốc hội, việc chủ thể nào có quyền 
lựa chọn thành viên của cơ quan này có ý nghĩa rất quan trọng, bởi 
thông thường điều đó sẽ chi phối chức năng, nhiệm vụ của nó. Về vấn 
đề này, xem kết quả khảo sát 77 bản Hiến pháp hiện hành quy định về 
cơ quan Thanh tra Quốc hội do CCP thực hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 2: Thẩm quyền lựa chọn thành viên của cơ quan Thanh tra Quốc hội 

(Số Hiến pháp được khảo sát: 77 bản) 

Stt  Chủ thể có quyền 

Số lượng 
Hiến 
pháp      

quy định 

Tỷ lệ  
Hiến 
pháp       

quy định 

1  Chỉ do người đứng đầu nhà nước 
(Head of State only) 

16  21% 

2  Chỉ do Thượng viện  
(First Chamber only) 

22  29% 

3  Chỉ do Hạ viện  
(Second Chamber only) 

2  2% 

4  Do cả Thượng và Hạ viện  
(Both Chambers together) 

4  5% 

5  Chỉ do Chính phủ  
(Government only) 

1  1% 

6  Chỉ do nhánh tư pháp (Judiciary only)  1  1% 
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7  Do người đứng đầu nhà nước và 
Thượng viện (Head of State and 
First Chamber) 

6  8% 

8  Để luật quy định (Left to law)  5  6% 

9  Không nêu rõ (Not specified)  5  6% 

Bảng  trên  cho  thấy  tính  đa  dạng  của  các  chủ  thể  có  quyền 
tuyển chọn thành viên của cơ quan Thanh tra Quốc hội, tuy nhiên 
nó đồng thời cho thấy tính chất “áp đảo” của hai dạng chủ thể, đó 
là  thượng viện và người  đứng  đầu nhà nước. Tính  tổng  cộng,  có 
đến 50% số Hiến pháp quy định cơ quan Thanh tra Quốc hội trao 
quyền  cho  thượng  viện  và  người  đứng  đầu  nhà  nước  bổ  nhiệm 
thành viên của cơ quan này. 

Về nhiệm kỳ, ½ trong số 77 bản Hiến pháp hiện hành quy định 
về cơ quan Thanh tra Quốc hội mà CCP khảo sát không đề cập đến 
nhiệm kỳ của cơ quan này. Điều đó có nghĩa  là nhiệm kỳ của cơ 
quan này sẽ được quy  định bởi  luật hoặc một văn bản pháp  luật 
khác, tuỳ quốc gia, ví dụ như nghị quyết của nghị viện, sắc lệnh của 
người  đứng  đầu  nhà  nước  hay  nghị  định  của  Chính  phủ.  Với 
những bản Hiến pháp có quy định nhiệm kỳ của Thanh  tra Quốc 
hội, thời gian của nhiệm kỳ rất khác nhau, tuy nhiên ngắn nhất là 1 
năm (ví dụ, Hiến pháp Ecuador  năm 1983) và dài nhất đến 10 năm 
(ví dụ, Hiến pháp của Panama năm 2004). Nhiệm kỳ phổ biến nhất 
của Thanh tra Quốc hội  là 5 năm, với 14 bản Hiến pháp quy định 
thời hạn này. Trong số các bản Hiến pháp có quy định nhiệm kỳ, 
chỉ có 1/3 đề cập đến giới hạn số lần được tái bổ nhiệm của Thanh 
tra Quốc hội, số còn lại để vấn đề này cho luật định. 

Tiếp nhận và  điều  tra các khiếu nại của công dân gửi  đến  là 
thẩm quyền phổ biến nhất của Thanh tra Quốc hội, được ghi nhận 
trong 42/77 bản Hiến pháp có quy định về thiết chế này. Trong số 
đó 42 bản Hiến pháp đó, 27 bản đồng  thời quy định  thẩm quyền 
của Thanh tra Quốc hội được yêu cầu toà án hoặc cơ quan tài phán 
khác giải quyết khiếu nại  của  công dân và giám  sát quy  trình  tố 
tụng đó; 12 bản  thậm chí quy định Thanh  tra Quốc hội có quyền 
trực tiếp đưa vụ việc lên toà án. 
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 3.2. Uỷ ban nhân quyền quốc gia1 

Theo kết quả nghiên  cứu  của CCP,  ở  thời  điểm năm 2000  có 
khoảng 15% trong tổng số 580 bản Hiến pháp được khảo sát có quy 
định cơ quan nhân quyền quốc gia. 70% số bản Hiến pháp quy định 
thiết chế này đều mới được  thông qua và sửa đổi  trong khoảng 5 
năm, từ năm 1995 đến năm 2000, số còn lại (30%) thuộc về các bản 
Hiến pháp được thông qua hoặc sửa đổi trong khoảng từ 1995 trở 
về  đến  trước  1985. Nói  cách  khác,  trước  1985  chưa  có  bản Hiến 
pháp nào quy định về cơ quan nhân quyền quốc gia. 

Biểu dưới đây tổng hợp kết quả khảo sát của CCP ở thời điểm 
năm 2000  cho  thấy  tỷ  lệ hiến  định  cơ quan nhân quyền quốc gia 
theo từng khu vực. 

Biểu 14: Hiến định Uỷ ban nhân quyền quốc gia trong Hiến pháp trên thế 

giới tính theo khu vực (ở thời điểm năm 2000) 

 
Theo biểu trên, Đông Á và Tiểu vùng sa mạc Sahara của châu 

Phi  là những khu vực “ưa chuộng” mô hình cơ quan nhân quyền 
quốc gia hơn cả. Khu vực Mỹ La‐tinh đứng thứ ba, còn hai khu vực 
Đông Âu và các quốc đảo Thái Bình Dương tương đương nhau ở vị 
trí thứ tư. Các khu vực Trung Đông ‐ Bắc Phi và Tây Âu ‐ Bắc Mỹ 
đều cùng “không ưa” mô hình này. 
––––––––––––––––––– 
 
1 Nguồn  tư  liệu  cho mục này  tại http://constitutionmaking.org/reports.html, 
truy cập ngày 10/12/2012. 
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Tương  tự như với  cơ quan Thanh  tra Quốc hội, việc  chủ  thể 
nào có quyền lựa chọn thành viên của Uỷ ban Nhân quyền quốc gia 
cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Về vấn đề này, xem kết quả khảo 
sát 25 bản Hiến pháp  ở  thời điểm năm 2000 quy định về Uỷ ban 
nhân quyền quốc gia do CCP thực hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 3: Thẩm quyền lựa chọn thành viên của cơ quan  

Thanh tra Quốc hội 

(Số Hiến pháp được khảo sát: 25 bản) 

Stt  Chủ thể có quyền 
Số lượng 
Hiến pháp   
quy định 

Tỷ lệ  
Hiến pháp   
quy định 

1  Nghị viện (Legislature)  10  40% 

2  Chủ thể khác (Non‐legislative, other)  4  16% 

3  Để luật quy định (Left to law)  4  16% 

4  Không nêu rõ (Not specified)  7  28% 

Bảng trên cho thấy so với cơ quan Thanh tra Quốc hội, chủ thể 
có quyền tuyển chọn thành viên của Uỷ ban nhân quyền quốc gia ít 
hơn. Trong số các chủ thể được nêu ở bảng trên, Nghị viện (không 
thống  kê  rõ  Thượng  hay Hạ  viện)  đóng  vai  trò  áp  đảo.  Đối  với 
những trường hợp thuộc dòng thứ hai ở trên (chủ thể khác), thông 
thường đó là Chính phủ. Thẩm quyền của Chính phủ trong việc bổ 
nhiệm các  thành viên của Uỷ ban Nhân quyền quốc gia có  thể  là 
tuyệt đối (không phụ thuộc vào Nghị viện), ví dụ như trong Hiến 
pháp Sudan năm 2005, song cũng có thể không mang tính tuyệt đối 
(Chính phủ bổ nhiệm nhưng phải có sự phê chuẩn của Nghị viện), 
ví dụ như Hiến pháp Mê‐hi‐cô năm 2003 và Hiến pháp Goa‐tê‐ma‐la 
năm  1985.  Trong một  số  trường  hợp  khác,  Chính  phủ  được  bổ 
nhiệm  thành  viên  của Uỷ  ban  nhân  quyền  quốc  gia  nhưng  phải 
tham vấn nhiều chủ thể khác, bao gồm Hội đồng nhà nước, Thanh 
tra Quốc hội… 

Tất cả 25 Uỷ ban Nhân quyền quốc gia trong nêu ở bảng trên 
đều được Hiến pháp trao cho cả hai chức năng  là bảo vệ và thúc 
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đẩy nhân quyền. Ngoài hai chức năng này, có 12 uỷ ban còn được 
trao cho thẩm quyền điều tra các cáo buộc vi phạm nhân quyền; 8 
uỷ ban có thêm trách nhiệm soạn thảo và trình lên Nghị viện hoặc 
Chính phủ báo cáo định kỳ về tình hình nhân quyền ở nước mình; 
7 uỷ ban được  thực hiện các hoạt động nghiên cứu, giáo dục về 
nhân quyền. Ngoài  ra, hầu hết  các uỷ ban  đều  được Hiến pháp 
cho phép  thăm  các nhà  tù,  giám  sát việc  tuân  thủ  các  điều  ước 
quốc  tế về nhân quyền  ở quốc  gia. Có  3/25  bản Hiến pháp nêu 
trên,  bao  gồm  Hiến  pháp  Bosnia‐Herzegovina  năm  1995,  Hiến 
pháp Nicaragua năm  1987 và Hiến pháp Togo năm  2002  không 
quy định gì về chức năng, nhiệm vụ của uỷ ban nhân quyền, trong 
khi 4/25 Hiến pháp, bao gồm Hiến pháp Ethiopia năm 1994, Hiến 
pháp  Iraq năm  2005, Hiến pháp  Sudan năm  2005 và Hiến pháp 
Zambia năm 1991 nêu  rõ chức năng, nhiệm vụ của uỷ ban nhân 
quyền sẽ do  luật định. Khái quát về  thẩm quyền của các uỷ ban 
nhân quyền quốc gia theo nghiên cứu của CCP như sau: 

Bảng 4: Thẩm quyền hiến định của các uỷ ban nhân quyền quốc gia  

(Số Hiến pháp được khảo sát: 25 bản) 

Stt  Thẩm quyền 

Số lượng 
Hiến 

pháp quy 
định 

Tỷ lệ  
Hiến 

pháp quy 
định 

1  Điều  tra  (Investigation)  cáo  buộc  vi 
phạm nhân quyền 

11  44% 

2  Báo cáo (Reporting) về tình hình nhân 
quyền ở quốc gia 

8  32% 

3  Nghiên cứu/giáo dục 
(Education/Research) về nhân quyền 

6  24% 

4  Quy định sẽ do luật định (Left to law)  4  16% 

5  Không nêu rõ (Not specified)  3  12% 
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4. Thực trạng và triển vọng thành lập NHRIs ở Việt Nam 

Nếu xét đúng  theo các  tiêu chí được đề cập ở  trên, Việt Nam 
hiện chưa có cơ quan nào có  thể coi  là NHRIs. Cụ  thể, Việt Nam 
chưa có Ủy ban Nhân quyền cũng như bất cứ thiết chế nào có thể 
coi  là Thanh tra Quốc hội như ở nhiều nước khác. Các Hiến pháp 
Việt Nam từ trước đến nay cũng chưa từng quy định về NHRIs. 

Có quan điểm cho rằng, một số cơ quan ở Việt Nam trên thực 
tế  có  thể  coi  là  các  cơ  quan  nhân  quyền  đặc  biệt  (một  dạng  của 
NHRIs – như đã đề cập ở trên), bao gồm: Ủy ban Bảo vệ, Chăm sóc, 
Giáo dục trẻ em (nay đã giải thể, sáp nhập vào các Bộ Lao động  ‐
Thương binh – Xã hội và Bộ Y tế); Ủy ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; 
Ủy  ban Dân  tộc  (của Chính  phủ); Hội  đồng Dân  tộc  (của Quốc 
hội)… Ở đây, mặc dù các cơ quan này có chức năng thực hiện một 
số hoạt động theo kiểu NHRIs ở các nước, nhưng không thể được 
coi là các NHRIs thực sự, vì không phù hợp với các Nguyên tắc Pa‐
ri ở nhiều điểm cốt lõi, bao gồm tính độc lập và chức năng, nhiệm 
vụ. Trong danh sách các NHRIs được Uỷ ban điều phối quốc tế các 
cơ  quan  nhân  quyền  quốc  gia  (the  International  Coordinating 
Committee for National Human Rights Institutions ‐ ICC) (tính đến 
3/2012) không có một cơ quan, tổ chức nào của Việt Nam.1 

Nguyên nhân chính khiến Việt Nam chưa có NHRIs có lẽ là do 
hiểu biết không chính xác về cơ chế này. Ở Việt Nam, các NHRIs 
thường bị coi là một dạng tổ chức phi chính phủ, thậm chí một hình 
thức tổ chức đối lập với chính quyền. Một số yếu tố khác có thể là 
nguyên nhân của  tình  trạng này,  trong  đó bao gồm  thiếu chuyên 
gia làm việc cho các NHRIs, thiếu hiểu biết về vị trí, vai trò, cơ chế 
tổ chức và hoạt động của các NHRIs nên chưa biết thành lập và vận 
hành chúng như thế nào… 

Một  câu  hỏi  đặt  ra  là  Việt  Nam  có  nên  thành  lập  NHRIs 
không? Từ những phân tích ở trên về NHRIs và tình hình thực tiễn 

––––––––––––––––––– 
 
1 Nguồn http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx, truy cập ngày 12/12/2012. 
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trong nước, khu vực và quốc tế, có thể thấy việc thành lập một hoặc 
một số cơ quan có chức năng của NHRIs hiện là cần thiết ở nước ta, 
vì những lý do sau: 

 Thứ nhất, thúc đẩy, bảo vệ nhân quyền hiện vừa là một nghĩa 
vụ quốc tế, vừa là một yêu cầu khách quan để bảo đảm sự tồn tại 
của các chính thể trên thế giới. Để thực hiện việc này, cần phải có cơ 
chế và bộ máy phù hợp. Thực tiễn trên thế giới cho thấy các NHRIs 
là một cấu phần không thể thiếu trong cơ chế, bộ máy đó. 

Thứ hai, cũng như các nước khác, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp 
tục phải giải quyết ngày càng nhiều hơn các vấn đề về nhân quyền 
ở tất cả các cấp độ, quốc gia, khu vực và quốc tế, đòi hỏi phải sớm 
hoàn  thiện  cơ  chế,  bộ máy  hiện  có  về  bảo  vệ  và  thúc  đẩy  nhân 
quyền mà hiện đang thiếu một cấu phần cơ bản là các NHRIs. 

Thứ ba, với vị  thế đặc biệt của nó, NHRIs  là cơ quan hữu  ích 
giúp nhà nước giải quyết những yêu cầu khách quan, chủ quan kể 
trên, vì thiết chế này có thể: 

 Cung cấp những tư vấn và trợ giúp độc lập, khách quan, có 
tính xây dựng cho nhà nước trong việc bảo vệ và  thúc đẩy 
nhân quyền. 

 Đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, làm tăng uy tín của nhà 
nước trên trường quốc tế. 

 Là đầu mối cung cấp thông tin khách quan, tin cậy cho cộng 
đồng quốc tế về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. 

 Làm trung gian giúp giảm thiểu và hóa giải những bất đồng 
giữa Chính phủ ‐ xã hội dân sự, Chính phủ ‐ cộng đồng quốc 
tế trong vấn đề nhân quyền. 

Việc  thành  lập NHRIs của Việt Nam  theo dạng  thức nào  đòi 
hỏi  phải  có  thêm  những  nghiên  cứu  chuyên  sâu,  tuy  nhiên,  từ 
những phân tích ở các phần trên, có thể xem xét ba dạng thức theo 
thứ  tự ưu  tiên  đó  là:  (i) Thành  lập dưới dạng  cơ quan Thanh  tra 
Quốc hội;  (ii) Thành  lập dưới dạng một Ủy ban nhân quyền quốc 
gia; (ii) Khôi phục và/hoặc cải tổ một số ủy ban của Quốc hội và cơ 
quan của Chính phủ (đã nêu ở trên) theo hướng để trở thành các cơ 
quan nhân quyền đặc biệt.  
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Với lựa chọn thứ hai (Ủy ban nhân quyền quốc gia) có thể đặt 
dưới sự quản  lý của Quốc hội và Chính phủ, tuy nhiên, từ những 
đặc điểm,  tính chất của NHRIs như đã đề cập và phân  tích  trong 
bài viết này, việc đặt dưới quyền Quốc hội tỏ ra phù hợp hơn.1    

Về nguyên  tắc, với cả ba  lựa chọn đều có  thể quy định  trong 
Hiến pháp hoặc trong  luật. Tuy nhiên, tính đến xu thế chung trên 
thế giới, nên quy định việc thành lập NHRIs trong Hiến pháp. Đó 
là bởi vị thế hiến định giúp khẳng định và tăng cường vị trí, vai trò 
của thiết chế quan trọng này trong đời sống chính trị, xã hội của đất 
nước. Đây  cũng  là một yêu  cầu/gợi ý mới  cho việc  sửa  đổi Hiến 
pháp hiện hành năm 1992.  

Dưới đây gợi ý một số quy định cụ thể về cơ quan Thanh tra 
Quốc hội và Uỷ ban nhân quyền quốc gia trong Hiến pháp 1992 sửa 
đổi (có thể hiến định một hoặc cả hai cơ quan). Những gợi ý này rút 
ra từ việc nghiên cứu các quy định về NHRIs trong Hiến pháp của 
một số quốc gia. Những quy định dưới đây có thể nêu thành một 
chương hoặc một mục trong một chương riêng về các thiết chế hiến 
định hiện đại mà thông thường bao gồm cơ quan nhân quyền quốc 
gia, cơ quan kiểm toán quốc gia, cơ quan phòng, chống tham nhũng 
quốc gia, tòa án Hiến pháp…): 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––– 
 
1 Việc nêu ra ba lựa chọn ở trên không hàm ý giới hạn về số lượng. Việt Nam 
có thể thành lập nhiều hơn một NHRIs theo các dạng kể trên nếu có các điều 
kiện khách quan, chủ quan phù hợp (trên  thế giới đã có một số quốc gia có 
hơn một NHRIs). 
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Bảng 5: Gợi ý một số quy định cụ thể về Cơ quan  
Thanh tra Quốc hội và Uỷ ban nhân quyền quốc gia trong  

Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013 

 

 Cơ quan Thanh tra  
Quốc hội 

Uỷ ban nhân quyền    
 quốc gia1 

Điều…:  Vị 
trí  và  chức 
năng 

Cơ  quan  Thanh  tra  Quốc 
hội do Quốc hội  thành  lập 
nhằm  thúc  đẩy  và  bảo  vệ 
các  quyền  con  người, 
quyền  công  dân  được  ghi 
nhận  tại Tuyên  ngôn  toàn 
thế  giới  về  nhân  quyền 
năm  1948,  các  điều  ước 
quốc tế về nhân quyền mà 
Việt Nam  là  thành viên và 
trong pháp luật Việt Nam.  

Cơ  quan  Thanh  tra  Quốc 
hội  có  trách  nhiệm  giải 
trình  song  độc  lập  với 
Quốc  hội  và  các  cơ  quan 
nhà  nước  khác  trong  quá 
trình hoạt động. 

Ủy ban nhân quyền quốc gia 
do Chủ tịch nước quyết định 
thành  lập với  sự phê  chuẩn 
của  Quốc  hội,  nhằm  thúc 
đẩy và bảo vệ các quyền con 
người, quyền công dân được 
ghi  nhận  tại  Tuyên  ngôn 
toàn thế giới về nhân quyền 
năm 1948, các điều ước quốc 
tế  về  nhân  quyền  mà  Việt 
Nam  là  thành viên và  trong 
pháp luật Việt Nam.  

Ủy ban nhân quyền quốc gia 
có  trách  nhiệm  giải  trình 
song  độc  lập  với  Chủ  tịch 
nước,  Quốc  hội  và  các  cơ 
quan  nhà  nước  khác  trong 
quá trình hoạt động. 

Điều…: 
Thẩm 
quyền  và 
nhiệm vụ 

Cơ  quan  Thanh  tra  Quốc 
hội  có  các  thẩm  quyền  và 
nhiệm vụ sau đây: 

 Hỗ  trợ  các  hoạt  động 
giáo dục, đào tạo, tuyên 

Ủy  ban  Nhân  quyền  quốc 
gia  có  các  thẩm  quyền  và 
nhiệm vụ sau đây: 

 Làm đầu mối tổ chức và 
hỗ trợ các hoạt động giáo 

––––––––––––––––––– 
 
1 Về mục này, tham khảo thêm tham luận của Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng 
trong hội  thảo: “Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992: Đề xuất và  lập  luận” do 
Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 2/7/2012 tại Hà Nội. 
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truyền  nâng  cao  nhận 
thức  của  công  chúng, 
công  chức,  viên  chức 
nhà  nước  và  các  đối 
tượng  khác  về  quyền 
con  người,  quyền  công 
dân; 

 Tư vấn cho Quốc hội về 
các vấn đề liên quan đến 
quyền con người, quyền 
công dân; 

 Nghiên  cứu,  đề xuất với 
Quốc  hội  về  việc  phê 
chuẩn, gia nhập, tham gia 
các  điều  ước  và  cơ  chế 
quốc  tế,  khu  vực  về 
quyền con người; 

 Nghiên  cứu,  đề  xuất 
với  Quốc  hội  về  việc 
sửa  đổi,  bổ  sung  hoặc 
xây  dựng,  thông  qua 
các  luật, nghị quyết về 
quyền  con  người, 
quyền công dân; 

 Tiếp  nhận,  thẩm  tra 
những  khiếu  nại  của 
công  dân  và  tổ  chức 
cho rằng họ bị vi phạm 
các  quyền  con  người, 
quyền  công  dân  được 
quy  định  trong  Hiến 
pháp,  pháp  luật  quốc 
gia hoặc trong các điều 
ước  quốc  tế  về  nhân 

dục,  đào  tạo,  tuyên 
truyền  nâng  cao  nhận 
thức  của  công  chúng, 
công chức, viên chức nhà 
nước  và  các  đối  tượng 
khác  về  quyền  con 
người, quyền công dân; 

 Tư  vấn  cho  công  dân, 
các  cơ  quan  nhà  nước, 
các  tổ  chức  xã  hội,  các 
doanh  nghiệp  và  các 
chủ thể khác về các vấn 
đề  liên quan đến quyền 
con  người,  quyền  công 
dân; 

 Nghiên cứu, đề xuất với 
nhà  nước  về  việc  phê 
chuẩn,  gia  nhập,  tham 
gia  các  điều  ước  và  cơ 
chế quốc  tế, khu vực về 
quyền con người; 

 Nghiên cứu, đề xuất với 
nhà  nước  về  việc  sửa 
đổi,  bổ  sung  hoặc  xây 
dựng,  thông  qua  các 
văn  bản  pháp  luật  để 
làm  hài  hoà  hệ  thống 
pháp  luật  quốc  gia  với 
các điều ước quốc  tế về 
nhân quyền; 

 Tiếp  nhận,  thẩm  tra 
những  khiếu  nại  của 
công dân và tổ chức cho 
rằng họ bị vi phạm  các 
quyền con người, quyền 
công  dân  được  quy 
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quyền mà Việt Nam  là 
thành viên. 

 Hỗ  trợ  các  cơ quan nhà 
nước xây dựng và  thẩm 
định  báo  cáo  định  kỳ 
toàn  thể  (UPR)  và  báo 
cáo quốc gia về việc thực 
hiện các điều ước quốc tế 
về  nhân  quyền mà Việt 
Nam là thành viên. 

 Yêu cầu và giám sát các 
cơ  quan  tư  pháp  điều 
tra,  khởi  tố  và  xét  xử 
những  vi  phạm  quyền 
con người, quyền  công 
dân do cơ quan tự phát 
hiện  hoặc  do  kết  quả 
thẩm  tra khiếu nại  của 
công dân và tổ chức. 

 Gửi  báo  cáo  tình  hình 
giám  sát  thực  thi nhân 
quyền  ở quốc gia hàng 
năm lên Quốc hội. 

 Hợp  tác  với  các  cơ 
quan Liên hợp quốc và 
các cơ chế khu vực, các 
NHRIs  ở  những  quốc 
gia khác. 

định  trong  Hiến  pháp, 
pháp luật quốc gia hoặc 
trong các điều ước quốc 
tế  về  nhân  quyền  mà 
Việt Nam là thành viên. 

 Hỗ  trợ các cơ quan nhà 
nước xây dựng và thẩm 
định  báo  cáo  định  kỳ 
toàn  thể  (UPR)  và  báo 
cáo  quốc  gia  về  việc 
thực  hiện  các  điều  ước 
quốc  tế  về  nhân  quyền 
mà  Việt  Nam  là  thành 
viên. 

 Yêu cầu và giám sát các 
cơ  quan  tư  pháp  điều 
tra,  khởi  tố  và  xét  xử 
những  vi  phạm  quyền 
con  người,  quyền  công 
dân do Uỷ ban  tự phát 
hiện  hoặc  do  kết  quả 
thẩm  tra  khiếu  nại  của 
công dân và tổ chức. 

 Gửi  báo  cáo  tình  hình 
nhân  quyền  quốc  gia 
hàng năm lên Quốc hội. 

 Hợp tác với các cơ quan 
Liên hợp quốc và các cơ 
chế khu vực, các NHRIs 
ở những quốc gia khác. 

Điều…: 
Thành 
viên 

 

Cơ  quan  Thanh  tra  Quốc 
hội gồm 6 uỷ viên, được sự 
hỗ  trợ  của  Văn  phòng  cơ 
quan  Thanh  tra  Quốc  hội 
hoạt  động bằng ngân  sách 

Ủy  ban  Nhân  quyền  quốc 
gia gồm 9 uỷ viên,  được  sự 
hỗ  trợ  của  Văn  phòng  Ủy 
ban  Nhân  quyền  quốc  gia 
hoạt  động  bằng  ngân  sách 
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nhà  nước.  Nhiệm  kỳ  của 
các uỷ viên là 5 năm, có thể 
tái  cử  nhưng  không  được 
quá một lần. 

Uỷ viên Cơ quan Thanh tra 
Quốc  hội  phải  là  người 
mang quốc  tịch Việt Nam, 
trên 40 tuổi, có đạo đức tốt, 
có  kinh  nghiệm  và  kiến 
thức  trong  lĩnh vực quyền 
con người. 

Uỷ viên Cơ quan Thanh tra 
Quốc hội  nhất thiết phải là 
đại  biểu Quốc  hội  chuyên 
trách. 

nhà nước. Nhiệm kỳ của các 
uỷ viên  là 5 năm,  có  thể  tái 
cử  nhưng  không  được  quá 
một lần. 

Uỷ viên Ủy ban nhân quyền 
phải  là  người  mang  quốc 
tịch Việt Nam,  trên  40  tuổi, 
có  đạo  đức  tốt,  có  kinh 
nghiệm  và  kiến  thức  trong 
lĩnh vực quyền con người. 

Uỷ viên Uỷ ban Nhân quyền 
quốc  gia  có  thể  nhưng 
không nhất  thiết phải  là đại 
biểu Quốc hội. 

Điều...: 
Tuyển 
chọn  và 
phê 
chuẩn 
thành 
viên  

Mọi  cơ  quan,  tổ  chức,  cá 
nhân  đều  có  quyền  đề  cử 
các  ứng  cử  viên  tham  gia 
Cơ  quan  Thanh  tra  Quốc 
hội.  Hồ  sơ  ứng  cử  được 
gửi  đến Hội  đồng  tư  vấn 
tuyển  chọn  uỷ  viên  Cơ 
quan  Thanh  tra  Quốc  hội 
do  Uỷ  ban  Thường  vụ 
Quốc hội thành lập.  

Quốc hội, bằng đa số, thực 
hiện  việc  phê  chuẩn  danh 
sách  uỷ  viên  Cơ  quan 
Thanh tra Quốc hội do Hội 
đồng  tư  vấn  tuyển  chọn 
trình lên.     

 

Mọi  cơ  quan,  tổ  chức,  cá 
nhân đều có quyền đề cử các 
ứng  cử  viên  tham  gia  Ủy 
ban  Nhân  quyền  quốc  gia. 
Hồ sơ ứng cử được gửi đến 
Hội đồng tư vấn tuyển chọn 
uỷ viên Ủy ban Nhân quyền 
quốc gia do Văn phòng Chủ 
tịch nước phối hợp với Mặt 
trận  Tổ  quốc  Việt  Nam 
thành lập.  

Chủ  tịch  nước  quyết  định 
danh  sách  uỷ  viên  Ủy  ban 
Nhân quyền do Hội đồng  tư 
vấn trình lên. Quốc hội, bằng 
đa  số,  thực  hiện  việc  phê 
chuẩn danh sách uỷ viên Ủy 
ban Nhân quyền do Chủ tịch 
nước đề nghị.  
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Việc  tuyển  chọn  và  phê 
chuẩn  uỷ  viên  của  Uỷ  ban 
Nhân  quyền  quốc  gia  cần 
tuân thủ cấu trúc thành phần 
như sau: 1/3 số uỷ viên thuộc 
khối  các  cơ  quan  nhà  nước; 
1/3 thuộc khối các tổ chức xã 
hội; 1/3  thuộc khối  các  cơ  sở 
học thuật và doanh nghiệp.  

Điều...: Tổ 
chức  và 
ngân sách 

 

Quốc hội phê chuẩn cơ cấu 
tổ chức và ngân sách hàng 
năm  của  Văn  phòng  Cơ 
quan Thanh tra Quốc hội. 

Ngoài ngân sách nhà nước, 
Cơ  quan  Thanh  tra  Quốc 
hội có quyền tiếp nhận các 
nguồn  tài  trợ  từ  các  cá 
nhân,  tổ  chức  ở  trong  và 
ngoài nước để sử dụng cho 
các  hoạt  động  chuyên 
môn,  theo  các  thủ  tục  do 
luật định. 

Quốc hội phê  chuẩn  cơ  cấu 
tổ  chức  và  ngân  sách  hàng 
năm của Văn phòng Uỷ ban 
Nhân quyền quốc gia. 

Ngoài  ngân  sách  nhà  nước, 
Uỷ  ban  Nhân  quyền  quốc 
gia  có  quyền  tiếp  nhận  các 
nguồn tài trợ từ các cá nhân, 
tổ  chức  ở  trong  và  ngoài 
nước  để  sử  dụng  cho  các 
hoạt động chuyên môn, theo 
các thủ tục do luật định. 
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VI PHẠM HIẾN PHÁP                                             
VÀ CÁC LOẠI HÌNH VI PHẠM HIẾN PHÁP 

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung* 

 
1. Là một đạo luật, Hiến pháp phải được thực thi, nhưng bên cạnh 
việc thực thi luôn luôn có khả năng vi phạm 

Thuật ngữ ʺHiến phápʺ có gốc La  tinh  là  ʺConstitutioʺ, có nghĩa  là 
“xác định”, “quy định”. Thuật ngữ này có từ thời rất xa xưa. Nhà nước 
cổ La Mã dùng thuật ngữ này để gọi các văn bản quy định của nhà nước. 
Nhưng, với ý nghĩa như ngày nay  là một đạo  luật cơ bản, có hiệu  lực 
pháp lý cao nhất so với các đạo luật khác thì ʺHiến phápʺ chỉ được dùng 
trong cách mạng tư sản, trong cuộc đấu tranh giữa hai giai cấp tư sản 
đang lên và nắm vị trí thống trị cả lĩnh vực chính trị, với giai cấp phong 
kiến đang suy tàn vẫn còn cố giữ sự thống trị chính trị của mình trong xã 
hội, từ thế kỷ thứ XIII, XIV đến thế kỷ XVIII, XIX.  

Hiến pháp là một hệ thống quy định những nguyên tắc chính 
trị căn bản và thiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm 
của một chính quyền. Nhiều Hiến pháp cũng bảo đảm các quyền 
nhất  định  của nhân dân. Xét về mặt nội dung, Hiến pháp  là  đạo 
luật cơ bản quy định các quy tắc pháp lý quan trọng nhất của quốc 
gia, ấn định hình thể quốc gia, ấn định các cơ quan điều khiển quốc 
gia cùng những thẩm quyền của các cơ quan ấy. Hiến pháp là văn 
bản phản ánh tổ chức chính trị của quốc gia.  

Trước khi là đạo luật cơ bản, Hiến pháp phải là một đạo luật. 
Với tư cách là đạo luật, Hiến pháp phải được tổ chức thực thi, mà 
đã là thực thi thì bên cạnh những hành vi thực hiện đúng, cũng có 
những hành vi  thực  thi sai, không khác nào như việc  thực  thi các 
đạo luật bình thường khác.  

––––––––––––––––––– 
 
* Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
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Với tư cách là đạo luật cơ bản, tức là đặc biệt, có hiệu lực pháp 
lý  tối cao nên việc  thi hành và việc vi phạm cũng đặc biệt: Trước 
hết, chủ thể thi hành Hiến pháp là đặc biệt so với chủ thể thi hành 
các đạo luật bình thường khác. Điểm khác căn bản của Hiến pháp 
với các đạo  luật khác ở chỗ: Chủ  thể  thi hành Hiến pháp  là quan 
chức, mà không phải  là công dân. Đó là các cơ quan, tổ chức nắm 
quyền lực nhà nước. Cơ quan, tổ chức quyền lực nhà nước càng có 
nhiều quyền lực bao nhiêu, càng phải có trách nhiệm phải thi hành 
Hiến pháp bấy nhiêu. Bên cạnh việc thi hành là khả năng vi phạm. 
Đó là Nghị viện/Quốc hội, cơ quan thực hiện quyền lập pháp. Đó là 
Chính phủ, cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Đó là các cơ quan 
Đảng cầm quyền  thông qua các hoạt  động của  lập pháp và hành 
pháp. Đó là các cơ quan chính quyền địa phương. Khác với đạo luật 
thường khác, việc  thực  thi Hiến pháp không những qua  các quy 
định, mà còn cả tinh thần của Hiến pháp. 

Thứ đến  là mức  độ nguy hại  của  các hành vi vi phạm Hiến 
pháp, chúng có hậu quả rất lớn, đến nhiều người và thậm chí nguy 
hại cho nhiều thế hệ, cản trở sự phát triển của quốc gia, thường ở 
tầm chủ trương chính sách. 

Và cuối cùng, những hành vi vi phạm này rất khó phát hiện và 
rất khó xử lý. Cho đến hiện nay mặc dù có tới gần 200 nước có Hiến 
pháp, nhưng chỉ mới có khoảng không đến 10 % số nhà nước có tòa 
án  chuyên  xử việc vi phạm Hiến pháp  của  các  cơ quan và quan 
chức nhà nước  vi phạm.   

Cũng như việc  thi hành các  đạo  luật bình  thường khác,  thực 
tiễn cho thấy có hai loại hình vi phạm  Hiến pháp:  

Hành vi hành động vi hiến là hành vi của chủ thể thực hiện hành 
động trái với các quy định Hiến pháp, hoặc không phù hợp với Hiến 
pháp. Đó có thể là hành vi của cơ quan ban hành văn bản pháp luật 
không phù hợp hoặc trái với Hiến pháp; hành vi của một cơ quan, tổ 
chức, cá nhân vi phạm thẩm quyền (lạm quyền) mà Hiến pháp trao 
cho; hoặc hành vi của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào nhân danh 
nhà nước ngăn cản hoặc hạn chế việc thực hiện quyền và tự do hợp 
pháp của cá nhân người dân theo quy định của Hiến pháp.  
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Hành vi không hành động vi hiến là hành vi không thực hiện 
thẩm quyền và nghĩa vụ đã được Hiến pháp quy định. Cơ quan, tổ 
chức, cá nhân được Hiến pháp giao  thẩm quyền, nếu không  thực 
hiện hoặc thực hiện không kịp thời những thẩm quyền và nghĩa vụ 
đó  thì  sẽ  bị  coi  là  vi  phạm  Hiến  pháp  không  hành  động 
(unconstitutional omission).  

Trong  các  trường  hợp mà  cơ  quan,  cá  nhân  có  thẩm  quyền 
chậm trễ hoặc không thực hiện thẩm quyền ban hành văn bản quy 
định cụ thể về các quyền và tự do hiến định của người dân thì một 
số nước không bị  coi  là vi phạm Hiến pháp. Trong mối quan hệ 
giữa Nhà nước và người dân, một khi Nhà nước ghi nhận và khẳng 
định quyền và  tự do của người dân  trong Hiến pháp đồng nghĩa 
với việc Nhà nước xác định nghĩa vụ,  trách nhiệm của mình phải 
bảo đảm thực hiện. Do vậy, sự thiếu hụt hay chậm trễ ban hành của 
các văn  bản quy phạm pháp  luật quy  định quyền và  tự do hiến 
định  của người dân  cũng phải  được  coi  là vấn  đề Hiến pháp và 
xem xét tính hợp hiến của hành vi không hành động của cơ quan, 
cá nhân được trao thẩm quyền. Những vi phạm Hiến pháp có  thể  
được phân tích thành hai dạng chủ yếu:  

Cũng giống như các đạo luật thường khác, một khi đã có hiện 
tượng vi phạm  thì phải có  sự xét xử của  tòa án. Nhưng khác với 
đạo  luật bình  thường khác, việc xét xử các hành vi vi phạm Hiến 
pháp không  được các nhà nước  thừa nhận ngay  từ đầu. Ngay cả 
nước Mỹ, với bản Hiến pháp thành văn đầu tiên thành khuôn mẫu 
của thế giới cũng rất đắn đo cho việc xét xử các hành vi vi hiến của 
các cơ quan quyền lực quốc gia. Trong phán quyết nổi tiếng trong 
vụ án Mabury kiện Madison của Chánh án Marshall  làm rạng danh 
tên tuổi của ông có lập luận: 

“Hiến  pháp  hoặc  là  đạo  luật  tối  cao,  không  thể  thay  thế  bằng 
những phương thức bình thường hoặc nó ở hệ cấp bình thường 
như các đạo luật khác của ngành lập pháp và nó có thể bị ngành 
lập pháp thay đổi nếu muốn. Nếu lựa chọn thứ nhất là đúng, thì 
luật mâu  thuẫn với Hiến pháp không  thể  là  luật. Nếu  lựa chọn 
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thứ hai là đúng thì Hiến pháp thành văn là một nỗ lực ngu xuẩn 
của con người trong việc giới hạn quyền lực nhà nước trong bản 
chất vô giới hạn của nó.”1    

Một nước có nền văn minh rực rỡ như Pháp mãi những năm 
gần đây mới bắt đầu thành lập ra Tòa án Hiến pháp để xét xử các 
hành vi vi hiến. Trước  đó,  ở họ vẫn  tồn  tại một Hội  đồng với  tư 
cách tư vấn cho Tổng thống về các dự án luật trước khi được Quốc 
hội thông qua. Bên cạnh đó, mặc dù được thành lập rất sớm nhưng 
chỉ sau vài năm khi có Hiến pháp hiện hành năm 1949, kết quả xét 
xử thắng kiện cho người khởi kiện là rất ít, theo thống kê cho thấy 
trong khoảng 1,5 %. Nhưng con số nhỏ nhoi đó cũng đủ sức mạnh 
cho việc răn đe các cơ quan công quyền trong việc đối nhân xử thế 
với công dân, ngay cả người công dân nhỏ bé cũng cảm nhận được 
vị thế lớn lao của mình được Hiến pháp bảo vệ. 2      

2. Từ khẩu hiệu: Toàn Đảng,  toàn dân nghiêm chỉnh chấp hành 
Hiến pháp và pháp luật  

Câu khẩu hiệu nói trên là một trong những khẩu hiệu rất phổ 
biến ở Việt Nam, cũng như ở nhiều nước trong hệ thống xã hội chủ 
nghĩa trước đây.  Nhưng xét dưới giác độ lý luận và pháp lý thì câu 
khẩu hiệu trên không hoàn toàn đúng. Bởi vì Hiến pháp với tư cách 
là đạo luật cơ bản của có hiệu lực pháp lý tối cao được làm ra, được 
thông qua không phải  cho nhân dân  thực hiện. Người  thực hiện 
chính, chủ thể thực thực hiện chính là các cơ quan nhà nước thông 
qua các quan chức của nhà nước. Cơ quan nhà nước, cá nhân trong 
thành phần các cơ quan nhà nước càng cao bao nhiêu thì càng phải 
có trách nhiệm tuân thủ Hiến pháp bấy nhiêu.  

Những người dân  bình  thường không  có  khả năng  vi phạm 
Hiến  pháp. Một  khi Hiến  pháp  được  thi  hành  nghiêm  chỉnh  thì 

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem, Mabury kháng Madison của Chánh án Marshall, năm 1801. 
2 Umbach, Hội  thảo về Tòa án Hiến pháp CHLBDD, ngày 14/3 2003 do Ủy 
ban Pháp luật Quốc hội Việt Nam tổ chức. 
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người dân chỉ được lợi mà thôi, không có điều ngược lại. Bởi lẽ đối 
tượng  điều  chỉnh  ở  nghĩa  hẹp  nhất  của  Hiến  pháp  là  giới  hạn 
quyền lực nhà nước. Điều này cũng là dễ hiểu, vì bản thân sự hiện 
diện của một bản Hiến pháp thành văn và sự đòi hỏi việc tuân thủ 
bản Hiến pháp này đã bao hàm sự giới hạn quyền  lực nhà nước. 
Cũng như những đạo luật khác, sự hiện diện của nó đã đòi hỏi một 
sự tuân thủ. Nếu không có sự tuân thủ thì cũng chẳng cần đến việc 
chuẩn bị, việc thảo luận, rồi thông qua chúng. Đúng như trong tác 
phẩm chuyên luận về Những nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền đã 
nhận định: Trong tất cả mọi thời đại, các nhà lãnh đạo trong một nền 
dân  chủ hợp hiến hành  động  trong phạm vi mà pháp quyền quy 
định và chế ước quyền lực của họ.1 

Khác với các đạo luật thông thường khác, chủ thể phải có trách 
nhiệm thực hiện Hiến pháp  là các quan chức nhà nước mà không 
phải mọi công dân. Càng có nhiều thẩm quyền bao nhiêu, hay càng 
có  trách nhiệm  thi hành Hiến pháp bấy nhiêu. Luật Hiến pháp  là 
luật điều chỉnh  lĩnh vực chính  trị, chỉ có những người có chức có 
quyền mới có những hoạt động, hành vi chính trị. Mọi hành vi có 
liên quan và  trong  lĩnh vực chính  trị đều phải chịu sự điều chỉnh 
của Hiến pháp. Trong quá  trình  thực  thi, cũng như  trong các  lĩnh 
vực khác ắt phải có sự vi phạm. Khả năng vi phạm nằm ngay trong 
phạm vi  trách nhiệm phải  thi hành  của  các quan  chức nhà nước. 
Một thể chế nhà nước có trách nhiệm giải phóng một người khỏi bị 
làm nô  lệ của người  láng giềng,  thì cũng chính nó cũng  có chính 
sách có thể làm nô lệ hóa người đó.  

 Trong khi đó quan chức nhà nước cũng  là những con người 
mà không phải  thiên  thần, bên cạnh những đức  tính vị  tha, hoàn 
hảo, con người còn có  lòng vị kỷ, cố chấp cùng những  tham  lam. 
Đúng  như  câu  nhận  định  có  tính  chất  quy  luật  của Huân  tước 
Acton người Anh cách  đây gần 200 năm: “Quyền  lực  có xu hướng 
dẫn  tới  đồi bại, quyền  lực  tuyệt  đối  thì có xu hướng  đồi bại  tuyệt  đối”. 

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem: Principles  of  The Rule  of  Law, Bộ Ngoại  giao Hoa Kỳ, Chương  trình 
thông tin Quốc tế, 2004. 
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Khi tiếp cận với quyền  lực nhà nước, người phương Tây  luôn cho 
rằng con người có bản tính ác, với những biểu hiện như trên, phải 
kìm chế bản tính này của con người khi họ có quyền lực nhà nước. 
Đó  là  lý do  cho  sự  ra  đời  của Hiến pháp. Từ  chỗ quyền  lực nhà 
nước thuộc về nhà vua không bị bất cứ một ràng buộc nào đến chỗ 
có một bản Hiến pháp  thành văn quy định sự hạn chế quyền  lực 
nhà nước là cả một bước tiến của phương Tây.  

Ngược  lại,  Lâm Ngữ  Đường, một  nhà  nghiên  cứu  văn  hoá 
Trung Quốc nổi tiếng, trong tác phẩm nổi tiếng ʺMy country and my 
people,ʺ  cho  rằng, một  bản Hiến  pháp  là  phải  có  quy  định  ngăn 
ngừa bản tính xấu vốn có của con người cầm quyền lực nhà nước, 
một tư tưởng không hề có ở phương Đông. Ông viết: 

ʺTheo  tiêu  chuẩn  quốc  gia,  nền  chính  trị  của  chúng  ta  (Trung 
Quốc ‐ NĐD) có những đặc điểm rõ ràng là thiếu một Hiến pháp 
và thiếu quan niệm về quyền lợi của công dân. Những đặc điểm đó 
mà  tồn  tại  là do nền  triết  lý chính  trị và một  tình  trạng  đặc  thù 
vậy. Một triết lý dung hoà đạo đức khác hẳn với một triết lý hiệu 
lực. Nền  triết  lý pha  trộn  đạo  đức vào  chính  trị  tạo  ra một khái 
niệm căn bản của Hiến pháp trong đó đã dự định bọn người thống 
trị có thể trở nên những người đồi bại; nếu họ lạm dụng quyền lực 
làm tổn hại đến quyền lợi của chúng ta, lúc đó ta có thể trông cậy 
vào Hiến pháp làm vũ khí để bảo vệ quyền lợi của mình. Khái niệm 
đối với Chính phủ của người Trung Quốc khác hẳn với khái niệm 
dự đoán nói trên. Họ chỉ biết rằng Chính phủ là cha mẹ của dân, có 
thể gọi nó là phụ mẫu chính phủʺ hay Chính phủ hiền năngʺ. Cái 
Chính phủ soi xét đến quyền lợi của người dân hệt như cha mẹ lo 
liệu cho con cái vậy. Vì thế, nhân dân ta  (Trung Quốc ‐ NĐD) lấy 
quyền ʺtiện nghi hành sựʺ (tuỳ ý nên  làm sao  làm vậy) giao phó 
cho chính phủ, lại còn cho một tín nhiệm vô thời hạn nữaʺ1. 

Trong Báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 1997 dưới tiêu đề: 
ʺNhà nước  trong một  thế  giới  đang  chuyển  đổiʺ không những  chỉ  ra 
––––––––––––––––––– 
 
1 Xem, Lâm Ngữ  Đường, Trung Hoa đất nước con người. NXB Văn hoá Thông 
tin Hà Nội 2001, tr. 320 ‐321. 
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nhận  định  tương  tự, mà  còn  đưa  ra  cách  thức  để chế ước những 
khuyết tật của nhà nước: 

“Một nhà nước hoạt động có hiệu quả có  thể đóng góp rất nhiều 
cho  sự phát  triển bền vững và giảm  đói nghèo. Nhưng  chẳng  có 
đảm bảo nào cho rằng mọi can thiệp của nhà nước đều sẽ mang lại 
lợi ích cho xã hội. Độc quyền của nhà nước về cưỡng chế, cái mang 
lại cho nhà nước quyền lực can thiệp một cách có hiệu lực vào hoạt 
động  kinh  tế,  cũng mang  lại  cho nhà nước  quyền  can  thiệp một 
cách độc đoán chuyên quyền. Quyền  lực này, cộng với việc  thâm 
nhập nguồn thông tin, mà dân chúng bình thường không có được, 
tạo ra những cơ hội cho các công chức xúc tiến những lợi ích của 
riêng họ hay những bạn bè hoặc đồng minh của họ,  làm thiệt hại 
cho lợi ích chung. Những khả năng kiếm lợi và tham nhũng là rất 
lớn. Do đó, các nước phải cố gắng thiết lập và nuôi dưỡng những 
cơ  chế mang  lại  cho  các  cơ  quan  nhà  nước  sự mềm  dẻo  và  sự 
khuyến  khích  để  hoạt  động  vì  lợi  ích  chung,  đồng  thời  kiềm  chế 
những  hành  vi  độc  đoán  tham nhũng  trong  cách  cư  xử  với  các 
doanh nghiệp và công dân.”1 

Những cơ chế này chính là những quy định chế ước quyền lực 
trong pháp  luật mỗi quốc gia, mà  trước hết  là phải nói  đến Hiến 
pháp. Tất cả những nhận định đó được gọi là Chủ nghĩa Hiến pháp 
(Constitutionalism), mà cốt lõi là sự giới hạn quyền lực nhà nước để 
bảo vệ nhân quyền, là một phần hoặc tương đương với học thuyết 
nhà nước pháp quyền (The Rule of Law).  

Với vị trí địa lý thuộc phương Đông, cả một thời gian dài của 
lịch sử phong kiến phụ thuộc Trung Quốc, và sau đấy của chế độ 
thực dân nửa phong kiến, Việt Nam không có Hiến pháp, mãi sau 
này Nhà nước dân chủ nhân dân,  rồi Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa mới có Hiến pháp, nhưng với sự ảnh hưởng nặng nề của 
nền văn hóa Trung Quốc, cũng gần như vậy  ở chế độ xã hội chủ 
nghĩa tập trung ở Việt Nam, mặc dù đã có Hiến pháp, nhưng lại ít 
––––––––––––––––––– 
 
1 Ngân hàng Thế giới: Nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi, Báo cáo về tình 
hình phát triển thế giới 1997. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội 1998 , tr.126 .  
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chú  trọng  đến việc  thực  thi Hiến pháp. Vì vậy, việc nghiên  cứu, 
phân  tích  các  hành  vi  vi  phạm  Hiến  pháp  không  được  đặt  ra. 
Không những  thế, một  trong những  lý do quan  trọng  từ  lâu nay 
trong nhận  thức của chúng  ta  thường  lầm  tưởng  rằng Hiến pháp 
cũng như các đạo  luật  thường khác được ban hành  ra chỉ để cho 
nhân  dân  phải  thực  hiện.  Nhận  thức  phổ  biến  này  được minh 
chứng bằng biểu hiện của câu khẩu hiệu nói ở trên: Toàn Đảng, Toàn 
dân nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật.   

Thứ đến  là  cũng  từ  lâu nay,  từ  các giới  chức  cho  đến người 
dân, đều có một hiểu biết không đúng cho rằng, Hiến pháp là đạo 
luật  tối  cao  chỉ  tập  trung quy  định những nguyên  tắc  chung, mà 
muốn cho những quy định chung này thực hiện  cần phải được cụ 
thể hoá bằng các đạo luật.  

Trong  khi  các hành  vi  vi hiến  không phải  là  không  có, hoạt 
động bảo hiến ở Việt Nam chỉ được hiểu và quy định ở nghĩa rộng 
bao gồm các hoạt động giám sát của các cơ quan nhà nước cấp trên 
đối với các cơ quan nhà nước cấp dưới và cho đến tận hành vi tuân 
thủ Hiến pháp của các công dân. Càng thấp bao nhiêu càng có khả 
năng vi phạm Hiến pháp bấy nhiêu,  theo nguyên  tắc  của  chế độ 
phong kiến xưa kia: “Hình phạt không đến đại phu và lễ nhạc không thể 
đến  kẻ  thứ  dân”. Cuối  cùng, Hiến  pháp  giao  cho Quốc  hội  được 
quyền giám sát  tối cao đối với các hoạt động  tuân  thủ Hiến pháp 
của mọi cơ quan nhà nước.  

3. Đến việc xác định rõ chủ thể và loại hình vi phạm Hiến pháp  

Việc quy định chế độ bảo hiến theo chiều đi xuống như ở phần 
trên đã nêu là một điều chưa hợp lý, vì chính Quốc hội mới là chủ 
thể nguy hại bậc nhất cho việc vi phạm Hiến pháp. Thứ đến là các 
cơ quan hành pháp mà  đứng đầu  là Thủ  tướng Chính phủ  trong 
danh sách các chủ thể vi phạm Hiến pháp. Như trên đã phân tích, 
khác với những đạo luật bình thường, sự vi phạm các quy định của 
Hiến pháp chỉ có những chủ thể nắm quyền lực nhà nước, càng cao 
bao nhiêu càng có khả năng vi phạm Hiến pháp bấy nhiêu.  
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Nhà  nước  có  trách  nhiệm  giải  phóng  tôi  khỏi  sự  nô  lệ  của 
người hàng xóm,  thì cũng có khả năng nô  lệ hóa  tôi. Khả năng vi 
phạm Hiến pháp nằm ngay trong trách nhiệm thi hành Hiến pháp. 
Nhà nước không phải là những thiên thần bao giờ cũng đúng. Họ 
có  hai  việc  cần  phải  làm  song  song  với  nhau  theo  cách  nói  của  
J. Madisson: một là Chính phủ phải quản lý được người dân, hai là 
Chính phủ phải quản lý được chính bản thân mình.1 

Vì vậy, việc vi phạm Hiến pháp trước hết phải kể đến cơ quan 
Quốc hội  ‐  lập pháp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ  ‐ 
hành pháp; cơ quan Chính phủ ‐ bộ và các cơ quan ngang bộ và cơ 
quan Tòa án – tư pháp. Người dân chỉ có thể vi phạm luật và pháp 
luật, mà không có cơ hội cho việc vi phạm Hiến pháp. Ví dụ một 
hành vi nào đó giết người, tức là hành vi xâm phạm quy định của 
Bộ luật Hình sự do Quốc hội – lập pháp ban hành, mà không xâm 
phạm tới các mối quan hệ được quy định  trọng Hiến pháp. Đó  là 
hành vi vi phạm pháp luật – vi pháp, mà không phải là hành vi vi 
hiến. Nếu như có chăng chỉ  là hành vi vi phạm gián  tiếp các quy 
định của Hiến pháp: Quyền được bảo vệ mạng sống ‐ quyền được 
sống của con người được  Hiến pháp bảo vệ.    

Hoạt động bảo hiến, hay cụ thể hơn ở nghĩa hẹp là hoạt động 
tài phán Hiến pháp phần nhiều tập trung vào hoạt động lập pháp 
của Quốc  hội,  tức  là  hoạt  động  ban  hành  các  văn  bản  luật mẫu 
thuẫn với Hiến pháp.  Đáng  tiếc  là Hiến pháp  trước  đây  và hiện 
hành của Việt Nam lại giao nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ Hiến 
pháp có rất nhiều chủ thể: Từ Ủy ban nhân dân cấp cơ sở cho đến 
cuối cùng cao nhất và nặng nề nhất là Quốc hội.  

Hiến pháp năm 1992 đang hiện hành quy định rất nhiều điều 
khoản phải  có  sự ban hành  luật  để  thực  thi, nhưng mãi  cho  đến 
nay, gần 20 năm, bản Hiến pháp có hiệu lực nhưng những văn bản 
luật phải ban hành vẫn chưa có dự thảo.  

Điều 69 Hiến pháp 1992 quy định: Người dân có quyền lập hội, 
biểu  tình  theo quy định của pháp  luật. Cho đến nay vẫn chưa có 

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem, The Federalists Papers, No 51.  
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Luật về Hội và Luật Biểu tình.  Điều 51 Hiến pháp 1992 quy định: 
“Quyền  và  nghĩa  vụ  của  người  dân  do Hiến  pháp  và  Luật  quy 
định”.  Theo quy định này, các văn bản dưới luật không được quy 
định  về  nghĩa  vụ  hoặc  quy  định  hạn  chế  quyền  của  người  dân. 
Thực tế cho thấy, trong những năm qua, Quốc hội đã giao cho Uỷ 
ban thường vụ Quốc hội ban hành một loạt Pháp lệnh quy định về 
quyền cơ bản của người dân. Ví dụ: các Pháp  lệnh về  thuế, Pháp 
lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Pháp lệnh phí và lệ phí… Nhiều ý kiến 
không đồng ý cách uỷ quyền này và cho rằng đây  là một dạng vi 
phạm Hiến pháp, vì Uỷ ban  thường vụ Quốc hội không  thể  thay 
thế vị  trí của Quốc hội để quy định những vấn đề  liên quan  trực 
tiếp đến quyền cơ bản của người dân. Điều 84 của Hiến pháp đã 
xác định rõ thẩm quyền của Quốc hội trong việc quy định, sửa đổi 
hoặc bãi bỏ các thứ thuế.1 

Trong hoạt động hành pháp, không tuân thủ Hiến pháp được 
biểu hiện dưới hai hình  thức chủ yếu: ban hành các văn bản quy 
phạm pháp  luật dưới  luật có nội dung  trái với Hiến pháp về  các 
quyền cơ bản của người dân; và việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang Bộ không đúng nguyên tắc Hiến pháp, không đúng 
chức năng, thẩm quyền đã được Hiến pháp quy định. 

Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế của người dân 
là những quyền hiến định và luật định. Điều này có nghĩa là chỉ có 
Hiến pháp và luật được quyền quy định vấn đề này. Trong khi đó, 
nhiều nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh 
kèm  theo. Vì  lẽ đó  đã xảy  ra  tình  trạng nhiều “giấy phép  con”, và 
nhiều  chính  sách  thuế…được  ra  đời  chỉ  căn  cứ vào  các quy  định 
của Chính phủ và các Bộ. Cũng như nhiều Hiến pháp của các quốc 
gia khác trên thế giới, Điều 71 và  Điều 72 của Hiến pháp CHXHCN 
Việt Nam cũng quy định:   

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem, Đào Trí Úc,  Sđd. 
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  Người dân có quyền bất khả xâm phạm về  thân  thể,  được pháp 
luật  bảo  hộ  về  tính  mạng,  sức  khoẻ,  danh  dự  và  nhân  phẩm. 
Không ai bị bắt, nếu không  có quyết  định  của Toà án nhân dân, 
quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường 
hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp 
luật. Nghiêm cấm mọi hình  thức  truy bức, nhục hình, xúc phạm 
danh dự, nhân phẩm của người dân. Không ai bị coi  là có  tội và 
phải  chịu hình phạt khi chưa  có bản án kết  tội  của Toà án  đã  có 
hiệu  lực pháp  luật. Người bị bắt, bị giam giữ, bị  truy  tố, xét xử 
trái pháp  luật có quyền  được bồi  thường  thiệt hại về vật chất và 
phục hồi danh dự.  

Nhưng  trên  thực  tế việc bắt  trước, xét xử sau vẫn còn  là phổ 
biến. Thậm chí cả một hệ  thống pháp  luật xử phạt vi phạm hành 
chính của các cơ quan hành pháp quy định cả các biện pháp cưỡng 
chế hành chính để gom các cá nhân mà cơ quan hành pháp tự cho 
là vi phạm pháp  luật, mại dâm, ma  túy vào các  trại  tập  trung cai 
nghiện, giáo dưỡng mà không cần phải thông qua hoạt động xét xử 
của các cơ quan  tư pháp. Càng ngày vấn đề nói  trên cũng đã dần 
được nhận thức ra. Ví dụ, việc bỏ hình thức quản chế hành chính 
đã được dùng vào những năm trước đây của những ngày sau giải 
phóng là một minh chứng. Hay như mới đây việc bỏ hình thức đưa 
các trại tập trung chữa bệnh bắt buộc của những người có hành vi 
mại dâm của Luật Xử lý vi phạm hành chính  2011.  

Thứ  ba,  trong hoạt  động  xét  xử, vi phạm Hiến pháp  thường 
thấy qua các việc làm, các biểu hiện vi phạm nguyên tắc độc lập xét 
xử của Toà án như: Hoạt động xét xử chịu tác động từ sự can thiệp, 
chi phối, cản trở, ép buộc… của các cá nhân, cơ quan, tổ chức đảng, 
chính quyền… 

 Kết luận 

Hiến pháp  được  làm  ra với những khó khăn phức  tạp và kỳ 
công để rồi đem vào sử dụng, thi hành. Trong quá trình thi hành lẽ 
đương nhiên sẽ có kèm theo sự vi phạm. Nhưng rất đáng tiếc rằng 
chủ  thể có  trách nhiệm  thi hành Hiến pháp không được chúng  ta 
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nhận ra là các cơ quan nhà nước. Lần sửa đổi Hiến pháp này, bên 
cạnh việc  tạo một bản Hiến pháp hoàn hảo hơn  là việc phải nhận 
thức  cho  được  trách  nhiệm  thi  hành Hiến  pháp  và  khả  năng  vi 
phạm Hiến pháp, nằm ngay trong các cơ quan nhà nước nhất là lập 
pháp, và các cơ quan nắm quyền lực nhà nước khác mà không phải 
là từ phía người dân. Người dân chỉ được hưởng lợi khi nhà nước 
thông qua  các  cơ quan và quan  chức nhà nước  thi hành nghiêm 
chỉnh Hiến pháp. Để nhận  thức được sự đúng sai  trong quá  trình 
thực thi Hiến pháp không thể khác hơn là phải có một thiết chế bảo 
hiến với mô hình tòa án ‐ một biểu hiện của tư pháp. Đó là một tất 
yếu  khách  quan  trong  việc  xây dựng  nhà  nước  pháp  quyền, mà 
chúng ta đang mong muốn.   
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CÁC MÔ HÌNH BẢO VỆ HIẾN PHÁP  
TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM  

CHO VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH BẢO VỆ  
HIẾN PHÁP CỦA VIỆT NAM 

         PGS.TS. Vũ Hồng Anh* 

 

I. Các mô hình bảo vệ Hiến pháp trên thế giới 

Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới cho thấy, ở 
các quốc gia dân chủ, không phân biệt chế độ chính trị và xã hội đều 
thiết lập cơ chế bảo vệ Hiến pháp. Việc xây dựng cơ chế bảo vệ Hiến 
pháp chính là để ngăn ngừa sự lạm quyền từ phía các cơ quan trong 
thực hiện quyền lực nhà nước, bảo đảm các quyền hiến định của công 
dân, góp phần ổn định xã hội và qua đó bảo đảm sự bền vững của 
Nhà nước và chế độ. Nhu cầu bảo vệ Hiến pháp xuất phát từ chính vị 
trí, tính chất của Hiến pháp là đạo luật gốc, đạo luật cơ bản của mỗi 
quốc gia. Cùng với sự phát triển của các quốc gia, việc hoàn thiện cơ 
chế bảo vệ Hiến pháp là nhu cầu mang tính phổ biến và tất yếu. Ở các 
quốc gia khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh  lịch sử cụ thể mà xây 
dựng cơ chế bảo vệ Hiến pháp khác nhau, nhưng phần lớn đều theo 
một trong bốn mô hình cơ bản sau đây: 

1. Mô hình  cơ quan  chuyên  trách bảo vệ Hiến pháp  có  thẩm 
quyền phán quyết về những vi phạm Hiến pháp (Mô hình bảo hiến 
kiểu châu Âu)  

Theo mô  hình  này,  chức  năng  bảo  vệ Hiến pháp  thông  qua 
phán quyết về những hành vi vi phạm Hiến pháp  được  trao cho 
một cơ quan chuyên trách có thẩm quyền là Tòa án Hiến pháp hoặc 

––––––––––––––––––– 
 
*  Viện Nghiên cứu Lập pháp. 
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Hội đồng bảo hiến. Đây là thiết chế tồn tại độc lập với cơ quan lập 
pháp, hành pháp và tư pháp. Cơ quan này có thẩm quyền xem xét, 
ra phán quyết về tính hợp hiến của các đạo luật và điều ước quốc 
tế; giải quyết  các khiếu kiện về Hiến pháp; giải  thích Hiến pháp; 
giải quyết các tranh chấp về thẩm quyền giữa các nhánh quyền lực, 
giữa  chính  quyền  trung  ương  và  chính  quyền  địa  phương,  các 
tranh chấp liên quan đến bầu cử tổng thống, bầu cử nghị viện, bầu 
cử  chính  quyền  địa  phương,  các  khiếu  nại  về  trưng  cầu  ý  dân, 
khiếu nại về các quyền cơ bản của công dân… Thành viên của cơ 
quan này thường là những nhà hoạt động chính trị, các nhà chuyên 
môn có trình độ, kinh nghiệm được bổ nhiệm theo trình tự, thủ tục 
đặc biệt.  

Mô hình cơ quan chuyên trách bảo vệ Hiến pháp được vận dụng 
ở các nước châu Âu (Đức, Pháp, Nga, Séc, Ba Lan, Hunggari, Tây Ban 
Nha…), các nước châu Á (Hàn Quốc, Thái Lan, Cămpuchia…). 

2. Mô  hình  cơ  quan  tư  pháp  có  thẩm  quyền  phán  quyết  về 
những vi phạm Hiến pháp (Mô hình bảo hiến kiểu Mỹ)  

Theo mô hình này, chức năng bảo vệ Hiến pháp được trao cho 
cơ quan tư pháp. Theo đó, Tòa án tư pháp có quyền phán quyết về 
tính hợp hiến của các đạo  luật. Tòa án xem xét  tính hợp hiến của 
một đạo  luật  trong  trường hợp đạo  luật đó được áp dụng để giải 
quyết vụ việc cụ thể tại Tòa án. Tòa án chỉ sử dụng thẩm quyền này 
trong trường hợp có sự  liên quan trực tiếp đến quyền, lợi  ích hợp 
pháp của người đề nghị xem xét tính hợp hiến của đạo luật đã được 
cơ quan công quyền áp dụng. Một đạo luật chỉ bị Tòa án  tuyên bố 
là vi hiến khi Tòa án có đủ căn cứ rõ ràng cho rằng đạo luật đó mâu 
thuẫn hoặc không phù hợp với Hiến pháp. Phán quyết của Tòa án 
về  tính hợp hiến  thường chỉ có hiệu  lực bắt buộc đối với các bên 
liên quan. Phán quyết của Tòa án cấp dưới không có hiệu lực chung 
thẩm, có thể bị xem xét lại bởi Toà án cấp cao hơn; phán quyết của 
Tòa án tối cao có giá trị bắt buộc đối với cả hệ thống tư pháp. Khi 
một đạo luật bị tuyên bố là vi hiến thì đạo luật đó không còn giá trị 
áp dụng trên thực tế, nhưng Tòa án tư pháp không có thẩm quyền 
hủy bỏ hay tuyên bố đạo luật đó vô hiệu. 
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Kể từ khi xuất hiện ở Mỹ năm 1803 đến nay, mô hình này đã 
được  áp  dụng  ở một  số  nước  như  Canada, Mêhicô,  Thụy  Điển, 
Achentina, Hy Lạp,… Sự khác biệt  chỉ  ở  chỗ,  có nước giao  thẩm 
quyền này cho cả hệ thống Tòa án, có nước chỉ tập trung vào Tòa 
án tối cao. 

3. Mô hình hỗn hợp Âu ‐ Mỹ  

Đây  là mô hình kết hợp những đặc  điểm của cả mô hình bảo 
hiến kiểu châu Âu và mô hình bảo hiến kiểu Mỹ. Theo mô hình này, 
thẩm quyền xem xét, phán quyết về những vi phạm Hiến pháp được 
trao  cho  cả  cơ quan bảo vệ Hiến pháp  chuyên  trách  (Tòa án Hiến 
pháp) và  các Tòa  án  thuộc hệ  thống  tư pháp. Ngoài Tòa  án Hiến 
pháp,  các Tòa  án  khác  khi  giải quyết một vụ việc  cụ  thể  cũng  có 
quyền xem xét tính hợp hiến của các đạo luật và được quyền không 
áp dụng các đạo  luật khi cho rằng đạo  luật đó không phù hợp với 
Hiến pháp. Đây là mô hình được áp dụng  chủ yếu ở các nước châu 
Mỹ như Braxin, Côlômbia, Vênêduêla, Êcuađo, El Sanvađo, Pê  ru, 
Honđurát, Hy Lạp, Inđônêsia,... Tuy nhiên, trong thực tiễn vận hành, 
mô hình này  cũng bộc  lộ một  số hạn  chế, nhất  là  trong việc phân 
định thẩm quyền giữa Tòa án Hiến pháp và Tòa án tư pháp.  

4. Mô hình bảo hiến phi tập trung 

Đây  là mô hình bảo vệ Hiến pháp được áp dụng ở  tất cả các 
nước xã hội chủ nghĩa trước đây và ngày nay đang được áp dụng 
tại Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba... Đặc điểm nổi bật của mô hình 
bảo hiến này là thẩm quyền bảo hiến không giao cho một cơ quan 
chuyên trách mà được phân công cho nhiều chủ thể cùng thực hiện 
theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đây là cơ chế vận 
hành  thông qua các hoạt động giám sát, kiểm  tra,  tự kiểm  tra của 
các chủ thể có thẩm quyền. Khi phát hiện có hành vi vi phạm Hiến 
pháp,  các  chủ  thể  này  tự mình  hoặc  kiến  nghị  cơ  quan  có  thẩm 
quyền xử  lý. Theo cơ chế phi  tập  trung, việc xử  lý vi phạm Hiến 
pháp không được thực hiện thông qua cơ chế phán quyết với trình 
tự, thủ tục riêng, không do một cơ quan chuyên trách tiến hành với 
các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và có hiểu biết sâu sắc 
về Hiến pháp và hệ thống pháp luật.  
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Thực  tiễn  vận  hành  của  các mô  hình  bảo  vệ Hiến pháp  cho 
thấy mô hình  thiết  lập cơ quan chuyên trách bảo vệ Hiến pháp  là 
mô hình có nhiều ưu điểm. Bởi  lẽ,   với đặc điểm  là một  thiết chế 
chuyên  trách,  có  tính  độc  lập  cao,  thành viên  là những người  có 
trình độ, giàu kinh nghiệm, được bổ nhiệm  theo  trình  tự,  thủ  tục 
chặt chẽ bảo đảm tính chuyên nghiệp và vị thế độc lập; phán quyết 
có hiệu  lực chung thẩm, có giá trị bắt buộc đối với các bên có  liên 
quan,…nên việc tổ chức cơ quan tài phán Hiến pháp chuyên trách 
là xu thế chung và đang được áp dụng ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, 
tùy thuộc vào điều kiện chính trị và yêu cầu thực tế của mỗi nước, 
các nước trên thế giới áp dụng các mô hình khác nhau. 

II. Mô hình bảo vệ Hiến pháp của một số nước cụ thể 

1. Tòa án Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Đức 

Theo quy định của Hiến pháp Liên bang và Luật tổ chức Tòa 
án Hiến pháp Liên bang thì Toà án Hiến pháp Liên bang là một cơ 
quan của Hiến pháp, có vị trí độc lập với các cơ quan khác và được 
thành  lập bởi Hiến pháp  (được ghi nhận  trong Hiến pháp). Điều 
này có nghĩa rằng, Tòa án Hiến pháp là một trong những cơ quan 
có quyền lực tối cao của Cộng hoà Liên bang Đức, được Hiến pháp 
ghi nhận, đó là: Quốc hội, Hội đồng liên bang, Tổng thống, Chính 
phủ và Toà án Hiến pháp. 

Toà án Hiến pháp Liên bang gồm có 16 thẩm phán. Một nửa số 
lượng  thẩm phán  của Tòa án Hiến pháp Liên bang  là do Quốc hội 
Liên bang bầu, nửa còn lại do Hội đồng Liên bang bầu với số phiếu 
đồng ý của đa số 2/3. Để được bầu làm Thẩm phán, người đó phải có 
độ tuổi tối thiểu là 40, tối đa là 68, phải tốt nghiệp Đại học Luật và có 
giấy chứng nhận đào tạo nghề thẩm phán. Nhiệm kỳ của Thẩm phán 
Tòa án Hiến pháp Liên bang là 12 năm và không được tái bổ nhiệm. 

Toà án Hiến pháp Liên bang gồm 2 tòa chuyên  trách  (Vụ), mỗi 
tòa có 8 thẩm phán, trong đó có 3 thẩm phán đã từng  là thẩm phán 
của Toà án tối cao Liên bang có thâm niên công tác từ 3 năm trở lên. 
Mỗi tòa chuyên trách có sự phân định nhiệm vụ, quyền hạn riêng theo 
quy định của Luật Tòa án Hiến pháp Liên bang nhưng cũng thể có sự 
điều chỉnh theo quyết định của Tòa án Hiến pháp Liên bang.   
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Theo quy định của Hiến pháp, Tòa án Hiến pháp Liên bang có 
các thẩm quyền sau đây:  

Thứ nhất, xem xét về tính hợp hiến của một đạo  luật do Quốc 
hội ban hành theo đề nghị của Chính phủ Liên bang hoặc của 1/4 số 
đại biểu Quốc hội hoặc theo đề nghị của một tòa án. 

Thứ hai, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giữa Tổng thống, 
Thủ tướng, Hội đồng liên bang, Quốc hội, Toà án tối cao. 

Thứ ba, giải quyết đơn kiện của công dân về hành vi vi hiến của 
cơ quan, cá nhân có thẩm quyền đối với các quyền cơ bản của công 
dân bị vi phạm. 

Thứ  tư, giải quyết  tranh  chấp về  thẩm quyền giữa Liên bang 
với các tiểu bang và giữa các tiểu bang với nhau. 

 Công dân  có  quyền  nộp  đơn  tại Toà  án Hiến pháp  khi  cho 
rằng quyền cơ bản của công dân bị vi phạm bởi một bản án hoặc 
quyết  định hành  chính. Tuy nhiên,  công dân  chỉ  được  thực hiện 
quyền này khi vụ việc đã được Toà án tối cao hoặc cơ quan hành 
chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Thẩm phán Tòa án Hiến 
pháp sẽ xem xét tính hợp hiến của một đơn kiện để chấp nhận có 
giải quyết vụ kiện đó hay không. Thời hạn khởi kiện của một công 
dân  là  4  tuần  kể  từ ngày  có quyết  định  của Toà  án  tối  cao hoặc 
quyết định của cơ quan hành chính có thẩm quyền. Trong đơn kiện 
phải nêu rõ quyền cơ bản nào của công dân đã bị vi phạm. Toà án 
Hiến pháp sẽ xem xét luật được áp dụng trong bản án hoặc quyết 
định hành  chính  có vi phạm Hiến pháp hay không  (vi phạm  các 
nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp trong đó có nguyên tắc bảo đảm 
quyền dân chủ của công dân). 

Hàng  năm,  Tòa  án Hiến  pháp  nhận  được  khoảng  5000  đơn 
kiện  của  công dân,  chiếm phần  lớn  số đơn kiện mà Toà án Hiến 
pháp thụ lý mỗi năm. Việc Toà án Hiến pháp có thẩm quyền xem 
xét lại các bản án, quyết định của Toà án tối cao đã có tác động tích 
cực đến quá trình xét xử của Toà án tư pháp. Nó đòi hỏi Toà án tư 
pháp phải làm việc thận trọng và kỹ  lưỡng hơn khi giải quyết các 
vụ án vì người dân còn có khả năng kiện ra Toà án Hiến pháp. 
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Bên cạnh Tòa án Hiến pháp liên bang, ở các bang cũng có Tòa án 
Hiến pháp. Thẩm quyền của Tòa án Hiến pháp bang cũng tương tự 
như thẩm quyền của Tòa án Hiến pháp Liên bang nhưng chỉ giới hạn 
trong phạm vi và Hiến pháp của bang. Tòa án Hiến pháp bang có 9 
Thẩm phán, với nhiệm kỳ là 10 năm. Tòa án Hiến pháp bang độc lập 
với  Tòa  án Hiến pháp  Liên  bang  về  chuyên môn,  nghiệp  vụ.  Tuy 
nhiên, bản án của Tòa án Hiến pháp bang hoàn toàn có thể bị kiện lên 
Tòa  án Hiến pháp Liên bang với  căn  cứ  cho  rằng, bản  án  đó  là vi 
phạm quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp liên bang.  

Việc công dân có quyền kiện ra Toà án Hiến pháp yêu cầu bảo vệ 
các quyền cơ bản của mình đã làm cho uy tín của Toà án Hiến pháp 
ngày càng tăng. Người dân luôn tin tưởng rằng, trong tình huống bất 
lợi nhất, vẫn sẽ có một cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét một 
cách  công  tâm yêu cầu  chính  đáng  của họ và họ ý  thức  được  rằng 
Hiến pháp cao hơn mọi quyền lực chính trị, không có khu vực nào của 
chính trị lại không bị giới hạn bởi tính hợp hiến. Đó chính là một trong 
những đặc trưng quan trọng của Nhà nước pháp quyền. 

2. Tòa án Hiến pháp Ba Lan  

Tòa án Hiến pháp Ba Lan được  thành  lập năm 1985 và chính 
thức hoạt động vào năm 1986 với chức năng quan trọng nhất là bảo 
vệ Hiến pháp. Tòa án Hiến pháp Ba Lan có 15 thẩm phán được Hạ 
viện  lựa  chọn  riêng  lẻ với nhiệm kỳ  là 9 năm và không  được  tái 
nhiệm.  Chánh  án,  Phó  Chánh  án  Tòa  án Hiến  pháp  được  Tổng 
thống bổ nhiệm trong số các ứng cử viên do Hội đồng Thẩm phán 
Tòa  án Hiến  pháp  giới  thiệu.  Trong  hoạt  động  của mình,  thẩm 
phán Tòa án Hiến pháp độc lập và chỉ tuân theo Hiến pháp. Trong 
nhiệm kỳ, Thẩm phán không  được  tham gia  các  đảng phái chính 
trị, công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác. 

Tòa án Hiến pháp Ba Lan gồm 3 Tòa chuyên môn, đó là Tòa sơ 
thẩm có nhiệm vụ xem xét sơ bộ đơn kiện của công dân xem có đủ 
điều kiện để thụ lý không; Tòa phân tích, nghiên cứu và Tòa xét xử.   

Tòa án Hiến pháp Ba Lan hiện có 136 người, bao gồm cả Thẩm 
phán  và  nhân  viên  là  thư  ký,  trợ  lý  của  Thẩm  phán  (mỗi  Thẩm 
phán có 2 trợ lý) và nhân viên của các Tòa chuyên môn.   
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Theo quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Hiến pháp Ba Lan 
thì Tòa án Hiến pháp Ba Lan có các thẩm quyền xét xử đối với các 
vấn đề sau đây:  

Thứ nhất, sự phù hợp của luật và các điều ước quốc tế đối với 
Hiến pháp; 

Thứ hai, sự phù hợp của luật đối với điều ước quốc tế đã được 
phê chuẩn có yêu cầu luật chấp thuận trước; 

Thứ ba, sự phù hợp của các quy định pháp luật do các cơ quan 
nhà nước ở trung ương ban hành với Hiến pháp, các điều ước quốc 
tế đã được phê chuẩn và luật; 

Thứ  tư,  sự  phù  hợp  với Hiến  pháp  trong mục  đích  và  hoạt 
động của các đảng chính trị; 

Thứ năm, giải quyết các khiếu kiện Hiến pháp về các hành vi vi 
hiến, xâm phạm  các quyền  tự do  cơ bản  của  công dân  được quy 
định tại khoản 1 Điều 79 của Hiến pháp.  

Thứ sáu, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giữa các cơ quan 
nhà nước hiến định ở trung ương.   

Hiến pháp và Luật tổ chức Tòa án Hiến pháp Ba Lan quy định 
cụ  thể các  chủ  thể  có quyền nộp  đơn kiện  tại Tòa án Hiến pháp. 
Tương  ứng  với  từng  loại  việc  thì  chủ  thể  nộp  đơn  kiện  là  khác 
nhau. Chẳng  hạn,  không phải  ai  cũng  có  quyền  kiện  lên  Tòa  án 
Hiến pháp giải quyết  tranh chấp về thẩm quyền giữa các cơ quan 
nhà nước hiến định ở trung ương (thẩm quyền thứ sáu), mà chỉ có 
Tổng thống Cộng hòa Ba Lan, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng 
viện, Thủ tướng, Chánh án thứ nhất Tòa án tối cao, Chánh án Tòa 
án hành  chính  tối  cao và Chủ  tịch Văn phòng  kiểm  toán  tối  cao 
(những chủ thể này cũng có quyền khởi kiện các vụ việc khác thuộc 
thẩm quyền  của Tòa  án Hiến pháp);  đối với  các nghị  sĩ,  để  thực 
hiện quyền khởi kiện  lên Tòa án Hiến pháp, phải có 50 hạ nghị sĩ 
hoặc 30  thượng nghị sĩ đồng ý;  đối với công dân, chỉ có  thể kiện 
Tòa án Hiến pháp giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền thứ năm,...   

Phán quyết của Tòa án Hiến pháp được  thông qua với đa số 
phiếu và có hiệu lực chung thẩm. 
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Hằng năm, Tòa án Hiến pháp thụ lý khoảng 120 vụ việc, thời 
gian xét xử khoảng 2 năm/vụ; trong đó khoảng 50% phán quyết của 
Tòa án cho rằng đạo luật vi hiến.  

3. Hội đồng Hiến pháp của Pháp (Hội đồng bảo hiến) 

 Cơ chế bảo vệ Hiến pháp của Cộng hoà Pháp là một điển hình 
về cơ chế bảo vệ Hiến pháp tập trung. Điều 3 Hiến pháp Cộng hoà 
Pháp năm  1791  đã  từng  cảnh báo hệ  thống  toà  án phải  tránh  xa 
khỏi việc  thực  thi các quyền  lập pháp, hành pháp và hành chính. 
Do đó,  toà án  thường không  thể có  tài phán để kiểm  tra  tính hợp 
pháp của cơ quan lập hiến, lập pháp. 

Đến Hiến pháp năm 1958,  toà án  thường vẫn  tiếp  tục không 
được giao thẩm quyền này. Cuộc cải cách cơ chế bảo vệ Hiến pháp 
bắt  nguồn  từ  nền Cộng  hoà  thứ  5  với  những  giới  hạn  về  thẩm 
quyền  lập  pháp  và  sự mở  rộng  của  quyền  hành  pháp,  theo  đó, 
Nghị viện không  còn  có quyền  lập pháp  tuyệt  đối. Mặc dù Nghị 
viện  được  ban  hành  luật  nhưng  việc  ban  hành  các  nghị  định  lại 
được giao cho chính phủ. Do Chính phủ có một thẩm quyền đáng 
kể trong việc ban hành các nghị định và việc thực thi các  luật của 
nghị viện phụ thuộc phần lớn vào việc ban hành các nghị định của 
Chính phủ nên nghị viện  trở  thành một  thiết chế với  thẩm quyền 
khá hạn hẹp. Hội đồng Hiến pháp khởi đầu được thiết lập như một 
cơ chế tăng cường vai trò hành pháp bằng cách giữ các hoạt động 
của Nghị viện trong phạm vi Hiến pháp cho phép.  

Hội đồng Hiến pháp  (Hội đồng bảo hiến)  là một  loại  toà đặc 
biệt, độc lập với nghị viện và đưa ra các quyết định mang tính chất 
ràng buộc đối với các cơ quan và toà án. Đối với các quốc gia nhất 
thể  như  Cộng  hoà  Pháp, Hội  đồng Hiến  pháp  là một  hình  thái 
“dung hoà” của tài phán Hiến pháp. Phạm vi bảo vệ Hiến pháp của 
Hội đồng Hiến pháp hiện nay ở nước Pháp rộng hơn rất nhiều so 
với ủy ban Hiến pháp trước đây (Ủy ban Hiến pháp trước đây chỉ 
là một Ủy ban  của Nghị viện). Nó không  chỉ  thuần  tuý kiểm  tra 
những dự  luật  trước khi  được ban hành mà còn mở  rộng một  số 
loại công việc khác với các đặc điểm chính sau đây:  

Thứ nhất, Hội đồng là một toà án được thành lập do bầu cử; 
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Thứ hai, Hội đồng tư vấn cho Tổng thống việc sử dụng những 
quyền trong trường hợp khẩn cấp theo Hiến pháp và luật định; 

Thứ ba, Hội đồng có thể kiểm tra tính tương thích của một điều 
ước với Hiến pháp; 

Thứ tư, Hội đồng có thể kiểm tra tính hợp hiến của các luật tổ 
chức và các nghị quyết của nghị viện.  

Thứ năm, Hội đồng có thể kiểm soát giới hạn thẩm quyền giữa 
các  cơ quan  lập pháp  của Quốc hội và  các  cơ quan  của  cơ quan 
hành pháp. 

Về cơ cấu của Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng Hiến pháp gồm 
chín thành viên, được bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 9 năm và không thể 
được  tái bổ nhiệm. Ba  thành viên,  trong đó có Chủ  tịch Hội đồng 
do Tổng thống bổ nhiệm. Trong trường hợp số phiếu của các thành 
viên ngang nhau, phiếu  của Chủ  tịch có giá  trị quyết  định;  trong 
sáu  thành viên  còn  lại, ba  thành viên do Chủ  tịch Hạ viện và ba 
thành viên do Chủ tịch Thượng viện bổ nhiệm. Thành viên của Hội 
đồng Hiến pháp không đồng thời kiêm nhiệm chức Bộ trưởng hoặc 
thành viên của Nghị viện. 

Quyết định của Hội đồng bảo hiến là mang tính chất bắt buộc. 
Một đạo luật, hoặc một điều khoản của luật bị Hội đồng Hiến pháp 
tuyên vi hiến không  thể được ban hành hoặc  thực  thi. Điểm khác 
biệt giữa quyết định của Hội đồng Hiến pháp và phán quyết của 
Toà án thường là Hội đồng không giải quyết các vụ việc tranh chấp 
cụ thể giữa các bên cụ  thể, nó chỉ đưa ra những quyết định chính 
thức một cách trừu tượng về hiệu  lực của một đạo luật sẽ có hiệu 
lực trong việc giải quyết các vụ việc trong tương lai. Một đặc điểm 
khác là hoạt động bảo vệ Hiến pháp không chỉ giới hạn trong việc 
xem xét những đạo luật trước khi được ban hành.  

Tất cả các đạo  luật  trước khi Tổng  thống công bố và các quy 
chế  của  các Viện  trước  khi  thông  qua  cần  phải  chuyển  cho Hội 
đồng xem xét và  đưa  ra kết  luận  có phù hợp với Hiến pháp hay 
không. Nếu Hội  đồng Hiến  pháp  quyết  định  văn  bản  nào mâu 
thuẫn với Hiến pháp  thì Hội  đồng  có quyền huỷ bỏ văn bản  đó. 
Quyết  định  của Hội  đồng Hiến pháp  là quyết  định  cuối  cùng và 
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không được khiếu nại. Các quyết định này là bắt buộc thi hành đối 
với tất cả các cơ quan Nhà nước. Ngoài việc kiểm tra tính hợp hiến 
của các văn bản pháp quy và các hiệp ước quốc tế, Hội đồng Hiến 
pháp còn kiểm tra tính hợp pháp của việc trưng cầu ý dân, các cuộc 
bầu  cử Tổng  thống, bầu Nghị viện và  công bố kết quả. Nếu Hội 
đồng Hiến pháp cho rằng quy phạm pháp luật hay văn bản nào đó 
không phù hợp với Hiến pháp  thì nó  sẽ mất hiệu  lực kể  từ  thời 
điểm Hội đồng ra nghị quyết. Các hiệp ước nếu đã bị coi là vi hiến 
thì không được phê chuẩn.   

III. Những kinh nghiệm Việt Nam có thể tiếp thu từ mô hình bảo 
vệ Hiến pháp ở các nước trên thế giới 

Thứ nhất, việc nghiên cứu và  lựa chọn mô hình bảo vệ Hiến pháp 
cần tính đến tính đặc thù của hệ thống pháp luật của quốc gia và yếu tố 
chính trị chi phối việc tổ chức quyền lực nhà nước  

Nghiên cứu và so sánh cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở một số nước 
cho thấy, việc xây dựng mô hình bảo vệ Hiến pháp chịu ảnh hưởng 
bởi các yếu tố chính trị và pháp lý. Trước hết là yếu tố chính trị. Yếu 
tố chính trị ở đây là quan điểm của lực lượng cầm quyền về tổ chức 
quyền lực nhà nước. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật của quốc gia 
cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mô hình bảo vệ Hiến pháp. 

Các quốc gia áp dụng  triệt để  thuyết  tam quyền phân  lập và 
theo hệ  thống pháp  luật Anh  ‐ Mỹ  thường xây dựng mô hình  tài 
phán Hiến pháp được thực hiện bởi hệ thống tòa án tư pháp (trong 
đó cao nhất là Tòa án Tối cao Liên bang). Có sự phân chia rạch ròi 
giữa  các  cơ quan  trong việc  thực hiện  các quyền  lập pháp, hành 
pháp và tư pháp cùng với cơ chế kiềm chế, đối trọng, hệ thống cơ 
quan tư pháp, đặc biệt là Tòa án tối cao hoàn toàn độc lập với hai 
nhánh  lập pháp và hành pháp. Vì vậy, việc giao cho hệ  thống tòa 
án thực hiện chức năng bảo vệ Hiến pháp là phù hợp. Bên cạnh đó, 
ở các nước theo hệ thống pháp luật Anh ‐ Mỹ, thẩm phán có quyền 
giải thích Hiến pháp và luật, nguồn của pháp luật còn bao hàm cả 
án lệ. Do vậy, thực tiễn áp dụng pháp luật, đặc biệt là áp dụng án lệ 
đã  tạo  cho  thẩm phán  ở những quốc gia này  có nhiều kiến  thức 

Các thiết chế hiến định độc lập kinh nghiệm quốc tế… 

 252 

pháp  lý và kinh nghiệm  đa  lĩnh vực, đa ngành nghề. Đó  là  điểm 
thuận lợi để họ có thể xem xét được tính hợp hiến của các đạo luật 
khác nhau. 

Các quốc gia theo hệ thống pháp luật châu Âu lục địa thường 
áp dụng thuyết phân quyền mang tính mềm dẻo hơn. Đặc điểm của 
hệ thống pháp luật châu Âu lục địa là coi Hiến pháp và các đạo luật 
thành văn là nguồn pháp luật phổ biến và bắt buộc. Thẩm phán tòa 
án  tư pháp không có  thẩm quyền giải  thích Hiến pháp. Bên cạnh 
đó, thực tiễn hoạt động của thẩm phán ở các quốc gia theo hệ thống 
pháp  luật này  thường mang  tính  chuyên  sâu  theo  tính  chất  từng 
loại án, nên kiến  thức và kinh nghiệm không đủ  tầm bao quát để 
đánh giá hết tính chất của các quy phạm trong một đạo luật thuộc 
lĩnh vực chuyên môn. Do vậy, Tòa án tư pháp không thể đảm nhận 
chức năng phán xét tính hợp hiến của các đạo luật. Chức năng đó 
phải do những cá nhân có thẩm quyền cao hơn và uy tín  lớn hơn 
thực hiện. Vì vậy, cần phải thành lập một thiết chế chuyên trách để 
thực hiện chức năng bảo vệ Hiến pháp.  

Thứ hai, thẩm quyền và phương thức hoạt động của thiết chế bảo vệ 
Hiến pháp cũng chịu ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị và hình thức cấu trúc 
nhà nước của mỗi quốc gia  

Đối với các quốc gia có chế độ chính trị đa đảng, cấu trúc nhà 
nước  liên bang  thì bảo vệ Hiến pháp  thường bao gồm nhiều  loại 
hoạt  động. Trong  đó,  chắc  chắn phải  có những nội dung về  giải 
quyết tranh chấp thẩm quyền giữa liên bang và các bang, giữa phán 
quyết về tính hợp hiến trong hoạt động của các đảng phái chính trị. 
Đối với các quốc gia có cấu  trúc nhà nước đơn nhất  thì  trong nội 
dung bảo vệ Hiến pháp không bao gồm hoạt động giải quyết tranh 
chấp  giữa  chính  quyền  liên  bang  và  chính  quyền  các  bang.  Bên 
cạnh đó, việc quốc gia áp dụng nguyên tắc tập quyền, nguyên tắc 
phân quyền, nguyên tắc tản quyền hay kết hợp các nguyên tắc đó 
trong  việc  tổ  chức mối  quan  hệ  giữa  cơ  quan  nhà  nước  ở  trung 
ương với chính quyền địa phương cũng  ảnh hưởng nhiều  tới nội 
dung của thể chế bảo vệ Hiến pháp, tính chất của quy trình, thủ tục 
mà  thiết  chế bảo vệ Hiến pháp áp dụng và hiệu  lực  của phương 
thức bảo vệ Hiến pháp. 
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Như vậy, đối với mỗi quốc gia, khi quy định nội dung của thể 
chế bảo vệ Hiến pháp, phương  thức vận hành  của  cơ  chế bảo vệ 
Hiến pháp cần dựa trên đặc điểm tình hình chế độ chính trị và cấu 
trúc nhà nước của quốc gia mình. 

Thứ ba, thiết chế bảo vệ Hiến pháp cần mang tính độc lập, có đầy đủ 
những thẩm quyền cần thiết và vận hành thông qua những phương thức 
phù hợp 

Hoạt động bảo vệ Hiến pháp cơ bản và cốt lõi nhất đó là thực 
hiện kiểm tra tính hợp hiến của các văn bản và hành vi công quyền. 
Hoạt động đó chủ yếu và trước hết dựa trên cơ sở làm rõ tinh thần 
của Hiến pháp, của các văn bản pháp luật, xác định mục đích, nội 
dung điều chỉnh của chúng để đưa ra các phán quyết cần thiết. Đây 
là sự đánh giá về sự phù hợp hay không phù hợp của các văn bản 
và hành vi của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong bộ máy 
nhà nước so với Hiến pháp. Để đánh giá và phán quyết,  thiết chế 
bảo vệ Hiến pháp phải so sánh, đối chiếu những văn bản và hành 
vi công quyền không chỉ với những quy định cụ thể của Hiến pháp 
mà có thể còn phải so sánh, đối chiếu với các nguyên tắc và các đòi 
hỏi của nền dân chủ, các nguyên tắc của pháp luật nói chung. Như 
vậy, chủ thể của các phán quyết phải có tầm nhìn vừa rộng vừa sâu 
sắc, phải có sự am hiểu pháp  luật trong một hệ thống thống nhất. 
Mặt khác, sự phán quyết ở đây chủ yếu  là đánh giá tính hợp hiến 
của các đạo luật, của các quyết định về những vấn đề của những cơ 
quan chức năng khác nhau và về quan hệ giữa một bên là cơ quan 
hoặc cá nhân có thẩm quyền của nhà nước và một bên là công dân, 
nên phán quyết đó phải nhận được sự “tâm phục, khẩu phục” của 
các bên. Những đòi hỏi đó tương tự như yêu cầu đối với hoạt động 
tư pháp và do vậy chúng thường chỉ có thể thực hiện được khi hoạt 
động bảo vệ Hiến pháp  được  tiến hành  thông qua các  thủ  tục  tố 
tụng,  thiết  chế  bảo  vệ Hiến  pháp  hoạt  động  độc  lập,  được  giao 
những  thẩm quyền cần  thiết và được  thực hiện những biện pháp 
chính trị pháp lý đủ mạnh. 
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CƠ QUAN BẢO HIẾN TRÊN THẾ GIỚI                              
VÀ VIỆC HIẾN ĐỊNH CƠ QUAN NÀY                               

TRONG HIẾN PHÁP 1992 SỬA ĐỔI NĂM 2013  

                                         TS. Vũ Công Giao* 

1. Khái niệm và lịch sử phát triển của vấn đề bảo hiến  

Bảo hiến (hay còn được gọi là bảo vệ Hiến pháp hoặc tài phán 
Hiến pháp – constitutional review/judicial review), theo định nghĩa của 
một số từ điển pháp luật phổ biến, có thể hiểu là thẩm quyền của các 
tòa án của một quốc gia được xem xét và đánh giá tính hợp hiến của các đạo 
luật hoặc quyết định của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.1   

Sở dĩ bảo hiến thường được gọi là judicial review vì từ trước đến 
nay nó gắn  liền với chức năng của  tòa án  trong việc xem xét  tính 
pháp lý trong hoạt động của các cơ quan hành chính.2 

Khi nói về lịch sử của vấn đề bảo hiến, Arne Mavčič chia thành 
các giai đoạn như sau:3 

Trước Chiến tranh thế giới thứ I 

Những yếu tố ban đầu của bảo hiến được cho là xuất hiện vào 
thời cổ Hy Lạp, khi pháp luật nước này phân biệt giữa một nomos 
(văn bản pháp luật có chức năng như Hiến pháp) và một psephisma 

––––––––––––––––––– 
 
* Viện Chính sách công và Pháp luật. 
1Xem  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/307542/judicial-review,  http://legal‐dictionary. 
thefreedictionary.com/judicial+review 
2 Xem http://www.britannica.com/EBchecked/topic/307542/judicial-review.  
3 Arne Mavčič, Historical Steps  in  the Development  of Systems  of Constitutional 
Review  and  Particularities  of  Their  Basic  Models,  tại 
http://www.concourts.net/introen.php. 
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(văn bản pháp luật có chức năng như một nghị định, hiệu lực thấp 
hơn). Một psephisma, bất kể nội dung quy định về vấn đề gì, cũng 
không được trái với nomos, nếu trái sẽ bị coi là vô hiệu. 

Một số khía cạnh của bảo hiến sau đó được áp dụng trong hệ 
thống pháp  luật  của Đức  từ năm 1180  (về  sau  được  đề cập  trong 
Hiến pháp Weimar). Ngoài ra, các hình thức sơ khai của bảo hiến 
cũng xuất hiện ở một số nước châu Âu khác như ở Pháp (từ giữa 
thế kỷ XIII), Bồ Đào Nha  (từ  thế kỷ XVII), Na Uy, Đan Mạch, Hy 
Lạp, Áo, Romania (thế kỷ XIX). Mặc dù không có Hiến pháp thành 
văn, nước Anh  cũng  được  coi  là  có  đóng góp quan  trọng vào  sự 
phát triển của lý luận và pháp luật về bảo hiến, vì từ thời trung cổ, 
người Anh đã khởi xướng ra  thủ  tục  impeachment  (hạch  tội để bãi 
miễn quan  chức nhà nước),  đồng  thời  từ năm  1610  đã  đề  xướng 
nguyên tắc về tính tối thượng (supremacy) của Hiến pháp và quyền 
của tòa án được xem xét tính hợp hiến của các hoạt động của chính 
phủ ‐ những điều mà sau đó đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc thiết 
lập cơ chế bảo hiến ở Hoa Kỳ.  

Ở Hoa Kỳ, vào cuối thế kỷ XVIII, tòa án đã ra một phán quyết 
tuyên bố các  luật của đế chế Anh không có hiệu  lực trên  lãnh thổ 
các bang Bắc Mỹ. Tuy nhiên, phải đến năm 1803,  trong vụ án nổi 
tiếng Marbury  kiện Madison, quyền bảo hiến  của  tòa án mới  được 
xác  lập một  cách  chính  thức  ở Hoa Kỳ. Vụ Marbury  kiện Madison 
cũng xác lập mô hình bảo hiến kiểu Hoa Kỳ, do các tòa án thực hiện 
– một  trong những mô hình bảo hiến chính  trên  thế giới mà hiện 
được áp dụng ở nhiều quốc gia. 

 Trong thời gian giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới thứ I và thứ II 

 Giai đoạn này được gọi là “thời kỳ của nước Áo” (the Austrian 
Period). Chịu  ảnh hưởng  từ  tư  tưởng  của hai nhà  luật học Adolf 
Merkl và Hans Kelsen, Hiến pháp năm 1920 của Áo đã xác lập nền 
tảng của Tòa án Hiến pháp nước này, với độc quyền xem xét tính 
hợp hiến  của  các  đạo  luật. Mô hình  tòa án Hiến pháp  chịu  trách 
nhiệm về bảo hiến sau đó được áp dụng ở nhiều quốc gia khác, đặc 
biệt là ở châu Âu, trở thành một trong các mô hình bảo hiến chính 
hiện nay trên thế giới. 
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Từ sau Chiến tranh thế giới thứ II 

Từ  sau Chiến  tranh  thế  giới  thứ  II,  cơ  chế  bảo  hiến  tiếp  tục 
được thiết lập ở khắp nơi trên thế giới. Trong thời kỳ này, ngoài tòa 
án (tòa án thường và tòa án Hiến pháp) như ở Mỹ và Áo, ở một số 
nước, pháp luật còn giao quyền bảo hiến cho một số cơ quan khác, 
ví dụ như Hội đồng bảo hiến, các tòa đặc biệt thuộc Toà án tối cao, 
hoặc cho bản thân Nghị viện. 

2. Các mô hình bảo hiến trên thế giới  

Từ góc độ tổ chức, Arne Mavčič chia các thiết chế bảo hiến hiện 
hành trên thế giới thành các mô hình như sau:1 

Mô hình Mỹ 

Được hình  thành  từ vụ Marbury kiện Madison, đặc  trưng của mô 
hình bảo hiến kiểu Mỹ  là không  thành  lập cơ quan bảo hiến chuyên 
trách. Thay vào đó, tòa án ở mọi cấp về nguyên tắc đều có quyền bảo 
hiến, cụ thể là trong quá trình xét xử có quyền xem xét tính hợp hiến 
của các đạo luật có liên quan và có quyền tuyên bố quy định đó là vi 
hiến, đồng thời từ chối không áp dụng quy định đó. Vì vậy, đây còn 
được gọi là mô hình bảo hiến phi tập trung (decentralized constitutional 
review). Tuy nhiên, để bảo đảm tính thống nhất trong vấn đề này, chỉ 
quyết định của tòa án tối cao mới có hiệu lực bắt buộc với mọi toà khác 
và mới có thể vô hiệu hóa một đạo luật. 

Hiện tại, theo nghiên cứu của Arne Mavčič, những quốc gia và 
vùng  lãnh  thổ  sau  đây  đang áp dụng mô hình bảo hiến kiểu Mỹ 
(xem thêm hình 1 dưới đây): 

 Ở châu Âu: Đan Mạch, Estonia, Ireland, Nauy, Thụy Điển; 

 Ở  châu  Phi:  Botswana,  Gambia,  Ghana,  Guinea,  Kenya, 
Malawi,  Namibia,  Nigeria,  Xây‐sen,  Sierra  Leone, 
Swaziland, Tanzania;  

––––––––––––––––––– 
 
1 Arne Mavčič, Historical Steps  in  the Development  of Systems  of Constitutional 
Review and Particularities  of Their Basic Models,  tại  http://www.concourts.net/ 
introen.php, truy cập ngày 7/1/2013. 
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 Ở Trung Đông: Israel;  

 Ở châu Á: Bangladesh, Fiji, Hong Kong, Ấn Độ, Nhật Bản, 
Kiribati, Malaysia,  the Federal States of Micronesia, Nauru, 
Nepal, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Singapore, 
Chính phủ Tây Tạng lưu vong, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Tây 
Samoa;  

 Ở Bắc Mỹ: Canada, Hoa Kỳ;  

 Ở Trung và Nam Mỹ: Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, 
Bolivia, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Mexico, 
St. Christopher/Nevis, Trinidad and Tobago.  

Mô hình châu Âu lục địa    

Mô hình này còn được gọi là mô hình Áo, bởi như đã đề cập ở 
trên, nó được xác  lập đầu tiên trong Hiến pháp năm 1920 của Áo, 
dựa trên lý thuyết của Adolf Merkl và Hans Kelsen mà trong đó kết 
hợp giữa nguyên tắc về tính tối cao của Hiến pháp và thẩm quyền 
tối  cao  của Nghị viện. Đặc  trưng  của mô hình này  là không giao 
quyền bảo hiến cho toàn bộ hệ thống tòa án mà chỉ giao cho một cơ 
quan  chuyên  trách. Cơ  quan  này,  nguyên  thủy  và  thông  thường 
được thành lập dưới hình thức một Tòa án Hiến pháp, nhưng sau 
đó còn được thành lập dưới một số hình thức khác như Hội đồng 
bảo hiến hay Viện bảo hiến...  

Mặc dù có  tên gọi khác nhau, các  thiết chế bảo hiến  theo mô 
hình châu Âu lục địa có những đặc điểm chung như sau:  

 Hoạt  động  bảo  hiến  được  thực  hiện  trong  nhiều  bối  cảnh 
khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi quốc gia; 

 Cơ quan bảo hiến thông thường không được coi là thuộc nhánh 
quyền lực tư pháp (kể cả khi có tên gọi là tòa án Hiến pháp); 

 Thủ tục tố tụng khác với thủ tục tố tụng áp dụng ở hệ thống 
tòa án thường; 

 Các  cơ quan bảo hiến  có quyền  tự chủ về hành chính và 
tài chính; 
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 Vị  thế, quyền hạn, việc  thành  lập hay bãi bỏ  cơ quan bảo 
hiến thông thường thuộc quyền quyết định của Nghị viện; 

 Thẩm phán  tòa Hiến pháp  được  chỉ  định  bởi  các  cơ quan 
nắm quyền lực chính trị; 

 Thẩm quyền  tài phán có  tính chất đặc biệt: các phán quyết 
của  cơ  quan  bảo  hiến mang  vừa mang  tính  pháp  lý  vừa 
mang tính chính trị; 

 Thông thường phán quyết của cơ quan bảo hiến có tính chất 
bắt buộc, cưỡng chế, nhưng có  trường hợp chỉ có  tính chất 
ngăn ngừa, tư vấn; 

 Phạm vi bảo hiến bao quát tất cả các văn bản pháp luật.   

Mô hình hỗn hợp (Mỹ‐châu Âu lục địa)  

Đặc trưng của mô hình này là thẩm quyền bảo hiến được giao 
cho cả cơ quan bảo hiến chuyên trách và hệ  thống  tòa án  thường. 
Tuy  nhiên,  chỉ  có  cơ  quan  bảo  hiến  chuyên  trách mới  có  quyền 
phán quyết một đạo luật hay quyết định là vi hiến, còn các tòa án 
thường chỉ có quyền không áp dụng một đạo luật nếu xét thấy nó 
không hợp hiến. 

 Ở những quốc gia đang áp dụng mô hình bảo hiến hỗn hợp, cơ 
quan bảo hiến chuyên trách cũng có thể là tòa Hiến pháp, tòa thượng 
thẩm (high court) hoặc các tòa đặc biệt (special chambers) của tòa tối cao. 

Mô hình Pháp  

Sở dĩ  gọi  là mô hình Pháp vì mẫu hình  của nó  là Hội  đồng 
Hiến  pháp  của  Pháp  (Conseil  Constitutionnel),  được  thành  lập  từ 
năm 1958, có chức năng  là một cơ quan bảo hiến. Ở một số nước 
khác  theo mô hình này,  tòa án  tối cao cũng có  thể  là cơ quan bảo 
hiến, tuy nhiên, trong trường hợp này phán quyết của tòa chủ yếu 
chỉ mang tính tham vấn (trừ những vụ việc liên quan đến bầu cử).  

Mô hình Nghị viện đồng thời có chức năng bảo hiến 

Theo mô hình này, Nghị viện hoặc một cơ quan của Nghị viện 
sẽ giữ chức năng bảo hiến. Có quan điểm cho rằng đây là mô hình 
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riêng của các nước XHCN1 và một số nước chịu ảnh hưởng của phe 
XHCN trước đây, tuy nhiên thực tế không hẳn như vậy. Ngoài các 
nước XHCN trước đây (và hiện nay vẫn còn đang được áp dụng ở 
Trung Quốc,  Cu  ba, Việt Nam,  CHDCND  Lào,  CHDCND  Triều 
Tiên), mô hình này còn thấy ở một số nước khác, bao gồm các nước 
tư  bản  chủ  nghĩa  và  quân  chủ  lập  hiến,  cụ  thể  như  Phần  Lan, 
Bahrain, Kuwait, Oman, Brunei, Australia... 

Hầu hết quốc gia trên thế giới thuộc về một trong số năm mô 
hình bảo hiến kể trên, tuy nhiên, có một vài quốc gia không thuộc 
nhóm nào  (không  có  cơ  chế bảo hiến),  cụ  thể như Anh, Hà Lan, 
Lesotho, Liberia và Libi. Ngoài ra, theo phân loại của Arne Mavčič, 
còn một mô  hình  nữa  có  tên  gọi  là mô  hình Khối  thịnh  vượng 
chung mới (the New (British) Commonwealth Model) (có duy nhất một 
quốc gia  là Mauritius  theo  đuổi). Arne Mavčič  cho  rằng mô hình 
này không  thể xếp vào bất  cứ kiểu nào  đã nêu  ở  trên,  tuy nhiên 
không mô tả rõ ràng những đặc trưng của nó. 

 Bên cạnh các cơ quan bảo hiến quốc gia, Arne Mavčič cho rằng 
một số cơ quan tài phán quốc tế, đặc biệt là các tòa án nhân quyền khu 
vực,  cũng  có  chức năng  tài phán Hiến pháp  ở mức  độ nhất  định. 
Những  cơ  quan  đó  bao  gồm:  Tòa  án  nhân  quyền  châu  Âu  (the 
European Court  of Human Rights,  trụ  sở  ở Strasbourg, Pháp); Tòa án 
Công lý châu Âu (the Court of Justice of the European Community, trụ sở 
ở Luxembourg); Tòa án của Hiệp hội mậu dịch  tự do châu Âu  (the 
Court of EFTA, trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ); Tòa án nhân quyền châu Phi 
(the  African  Court  of Human  Rights);  Ủy  ban  nhân  quyền  Liên Mỹ 
(Comision y la Corte Interamericanas de los Derechos Humanos)… 

Các hình dưới đây cung cấp những thông tin chi tiết về mức độ 
phổ biến và phân bố của các mô hình bảo hiến trên thế giới.2 
––––––––––––––––––– 
 
1 Tuy nhiên, một số học giả nước ngoài dường như không  thừa nhận có cơ 
chế bảo hiến ở các nước theo mô hình XHCN, bởi họ cho rằng, bảo hiến chỉ có 
thể được xác lập trong các thể chế chính trị tam quyền phân lập – nơi mà tính 
độc lập của tòa án được bảo đảm.   
2 Arne Mavčič, Sđd, số liệu cập nhật đến ngày 1/4/2010. 
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Hình 1: Sơ đồ phân bố mô hình bảo hiến trên thế giới 
 

 
 

Chú thích cho sơ đồ ở hình 1 
Toà án       

Hiến pháp 
Toà án     
tối cao 

Hội đồng 
bảo hiến 

Các dạng 
khác 

Kiểu Áo          

Kiểu Mỹ           

Kiểu hỗn hợp Áo ‐ Mỹ            

Kiểu Pháp           

Kiểu nghị viện kiêm bảo hiến           

Không có bảo hiến            

Khối thịnh vượng chung mới           

Không xác định           

Hình 2: Tỷ lệ các hình thức cơ quan bảo hiến xét trên toàn thế giới 
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Hình 3: Tỷ lệ các hình thức cơ quan bảo hiến xét ở khu vực châu Âu  

 

Hình 4: Tỷ lệ các hình thức cơ quan bảo hiến xét ở khu vực châu Phi 

 
Hình 5: Tỷ lệ các hình thức cơ quan bảo hiến xét ở khu vực Trung Đông 
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Hình 6: Tỷ lệ các hình thức cơ quan bảo hiến  xét ở khu vực châu Á  
và châu Đại dương 

 
Hình 7: Tỷ lệ các hình thức cơ quan bảo hiến xét ở khu vực Bắc Mỹ 

 
Hình 8: Tỷ lệ các hình thức cơ quan bảo hiến xét ở khu vực  

Trung và Nam Mỹ 
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Chú thích chung cho các hình từ 2‐8 

High Court Europ.Mod.  Mô hình toà thượng thẩm kiểu châu Âu 

High Court Amer.Mod.  Mô hình toà thượng thẩm kiểu Mỹ  

High Court Mix.Mod.  Mô hình toà thượng thẩm kiểu hỗn hợp 
Áo ‐ Mỹ  

Constitut.Council French Mod.  Mô hình hội đồng bảo hiến kiểu Pháp  

Constitut.Council Europ. Mod.  Mô hình hội đồng bảo hiến kiểu châu Âu 

Constitutional Court Europ.Mod.  Mô hình toà án Hiến pháp kiểu châu Âu 

Constitutional Court Mix.Mod.  Mô hình toà án Hiến pháp kiểu hỗn hợp 

NCW  Mô hình Khối thịnh vượng chung mới 

Other forms  Những dạng khác 

Without  Không có cơ quan bảo hiến 

Từ những sơ đồ trên, có thể thấy, nếu xét trên phạm vi toàn thế 
giới, hai mô hình bảo hiến được yêu  thích nhất  là mô hình toà án 
Hiến pháp kiểu  châu Âu  (chiếm  29,61%) và mô hình  toà  thượng 
thẩm  kiểu Mỹ  (chiếm  29,05%).  Tiếp  theo  đó  là  các mô  hình  toà 
thượng thẩm kiểu châu Âu (chiếm 11,7%).  

Tuy  nhiên,  cũng  cần  thấy  rằng  nếu  xét  theo  khu  vực,  có  sự 
phân hoá rất lớn về việc áp dụng mỗi mô hình. Ở đây, trong khi các 
mô hình  toà án Hiến pháp kiểu  châu Âu và mô hình  toà  thượng 
thẩm kiểu Mỹ chiếm vị trí áp đảo tại “quê hương” của chúng (châu 
Âu và Bắc Mỹ) thì phải cạnh tranh ảnh hưởng quyết liệt ở các khu 
vực khác  của  thế giới. Trong  cuộc  cạnh  tranh  đó, hai bên  có  “cổ 
phần”  bằng nhau  ở  châu Phi, và  trong  khi mô hình  toà  án Hiến 
pháp  châu Âu  thắng  thế  ở Trung  Đông  thì mô  hình  toà  thượng 
thẩm  kiểu Mỹ  tỏ  ra  được  ưa  chuộng  hơn  tại  các  khu  vực  châu 
Á+châu Đại dương1 và Trung+Nam Mỹ. 

––––––––––––––––––– 
 
1 Theo nghiên cứu của Tom Ginsburg thì Tòa án Hiến pháp là hình thức bảo 
hiến chiếm ưu thế (75%) trong các nền dân chủ mới ở châu Á (Nguồn: Tom 
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3. Cơ quan bảo hiến trong Hiến pháp trên thế giới  

Theo một nghiên cứu công bố vào năm 1978, có 26% số Hiến 
pháp  được  khảo  sát quy  định việc  thành  lập  tòa  án Hiến pháp.1 
Trong khi đó, kết quả khảo sát Hiến pháp hiện hành của 96 quốc 
gia do  tác giả bài viết này thực hiện2 chỉ cho thấy có 25/96 (chiếm 
24%) số Hiến pháp quy định việc thành lập toà án Hiến pháp hoặc 
hội đồng Hiến pháp (xem bảng sau). Tuy nhiên, do khảo sát của tác 
giả bài viết này không mở rộng đến các loại hình bảo hiến khác nên 

                                                                                                     
 
 
Ginsburg,  Judicial  Review  in New Democracies:  Constitutional  Courts  in  Asian 
Cases, New York: Cambridge University Press, 2003, tr.7‐8). Điều này có lẽ là 
do Tom Ginsburg chỉ xét đến các nước và lãnh thổ mới có chuyển đổi dân chủ 
ở châu lục, ví dụ như Hàn Quốc, Đài Loan…mà không xem xét tổng thể tất cả 
các nước trong khu vực. 
1  Henc  van Maarseveen  and  Ger  van  der  Tang, Written  Constitutions:  A 
Computerized Comparative Study (Dobbs Ferry, N.Y. : Oceana, 1978).  
2 Các bản Hiến pháp này được công bố bằng  tiếng Anh  trên  trang Luật Hiến 
pháp  quốc  tế  (International  Constitutional  Law  –  ICL,  tại 
http://www.servat.unibe.ch/ 
icl/info.html, truy cập ngày 5/1/2013). Phương pháp khảo sát là sử dụng kỹ thuật 
tìm  kiếm  trên  máy  tính,  thông  qua  các  từ  khoá  (constitutional  court  và 
constitutional council). Những quốc gia có Hiến pháp được tác giả khảo sát bao 
gồm  Afghanistan,  Albania,  Algeria,  Angola,  Argentina,  Armenia,  Australia, 
Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, 
Bulgaria, Cambodia, Chechnya, China, Congo‐Brazzaville, Costa Rica, Croatia, 
Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, 
France,  Georgia,  Germany,  Greece,  Hong Kong,  Hungary,  Iceland,  India, 
Indonesia,  Iran,  Iraq,  Ireland,  Italy,  Japan,  Kenya,  Kuwait,  Latvia,  Lebanon, 
Liberia,  Libya,  Lithuania,  Luxembourg,  Macedonia,  Madagascar,  Malta, 
Mauritania, Mongolia, Morocco,  Namibia,  Nepal,  Netherlands, New Zealand, 
North  Korea,  Norway,  Oman,  Paraguay,  Poland,  Portugal,  Qatar,  Romania, 
Russia,  Rwanda,  Saudi Arabia,  Serbia,  Singapore,  Slovakia,  Slovenia, 
South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, 
Tanzania,  Thailand,  Tibet,  Tunisia,  Turkey,  United Kingdom,  United States, 
Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. 
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có thể dự đoán rằng còn có một số Hiến pháp khác quy định chức 
năng bảo hiến của toà thượng thẩm hoặc nghị viện. Nói cách khác, 
xét tổng thể, tỷ lệ hiến định cơ quan bảo hiến trong Hiến pháp trên 
thế giới phải cao hơn 24%. 

Bảng 1: Hiến định cơ quan bảo hiến trên thế giới 

(Số lượng Hiến pháp được khảo sát: 96) 

Tt  Hiến pháp      
quốc gia 

Tên gọi  Cách quy định 

1  Angola, 1992  Toà  án 
Hiến pháp 

Thành một mục  riêng  (Mục 
3), gồm hai điều (134,135)  

2  Áo, 1920 (sửa 
đổi năm 1929) 

Toà  án 
Hiến pháp 

Thành một mục  riêng  (Mục 
B), gồm các điều từ 137‐148) 

3  Azerbaijan, 
1995 

Toà  án 
Hiến pháp 

Không thành một mục riêng 
mà quy định thành hai điều 
(130‐154) trong chương 11  

4  Bahrain, 2002  Toà  án 
Hiến pháp 

Không thành một mục riêng 
mà quy định thành một điều 
(106) trong chương 7. 

5  Belarus, 1994  Toà  án 
Hiến pháp 

Thành  một  mục  riêng 
(chương 6), gồm các điều từ 
126‐132) 

6  Bỉ, 1970  Toà  án 
Hiến pháp 

Không  thành một mục  riêng 
mà quy định  trong một điều 
(142), tuy nhiên có liên kết với 
các điều 4,10,11,24,134,141. 

7  Bosnia and 
Herzegovina, 
1995 

Toà  án 
Hiến pháp 

Không thành một mục riêng 
mà quy định trong một điều 
(6). 

8  Brazil, 1995  Toà  án 
Hiến pháp 

Không thành một mục riêng mà 
quy định trong một điều (102)  

9  Bulgaria, 1991  Toà  án 
Hiến pháp 

Thành  một  mục  riêng 
chương 8), gồm  các  điều  từ 
147‐152 
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10  Croatia, 
1990(sửa đổi 
năm 2001) 

Toà  án 
Hiến pháp 

Thành  một  mục  riêng 
(chương 5), gồm các điều từ 
125‐131 

11  Síp, 1960  Toà  án 
Hiến pháp 

Thành một mục  riêng  (Mục 
9), gồm các điều từ 133‐151. 

12  Cộng hoà Séc, 
1992 

Toà  án 
Hiến pháp 

Thành một mục riêng (phần 
2,  chương  4),  gồm  các  điều 
từ 83‐89. 

13  Georgia, 2006  Toà  án 
Hiến pháp 

Không thành một mục riêng 
mà quy định  trong hai điều 
(88,89) (chương 5). 

14  CHLB Đức, 
1949 (sửa đổi 
năm 2009) 

Toà  án 
Hiến pháp 

Không thành một mục riêng 
mà  quy  định  trong  ba  điều 
(93,94,115g) 

15  Hungary, 1949  Toà  án 
Hiến pháp 

Thành  một  mục  riêng 
(chương 4). 

16  Ý, 1947  Toà  án 
Hiến pháp 

Thành một mục  riêng  (Mục 
I, Phần  2),  gồm  các  điều  từ 
134‐137. 

17  Lithuania, 
1992 

Toà  án 
Hiến pháp 

Thành  một  mục  riêng 
(chương 8), gồm các điều từ 
102‐108. 

18  Cam‐pu‐chia, 
1993 

Hội  đồng 
Hiến pháp 

Thành  một  mục  riêng 
(chương  10),  gồm  các  điều 
từ 117‐125) 

19  Congo‐
Brazzaville, 
1992 

Hội  đồng 
Hiến pháp 

Thành một mục  riêng  (Mục 
10),  gồm  các  điều  từ  138‐
151) 

20  Pháp, 1958 (sửa 
đổi năm 2008) 

Hội  đồng 
Hiến pháp 

Thành một mục  riêng  (Mục 
7), gồm các điều từ 56‐63) 

21  Li băng, 1926  Hội  đồng 
Hiến pháp 

Không thành một mục riêng 
mà quy định trong một điều 
(19)  
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22  Thái Lan, 2007  Toà  án 
Hiến pháp 

Thành một mục riêng (Phần 
2), gồm các điều từ 204‐207. 

23  Tajikistan, 
1994 

Toà  án 
Hiến pháp 

Không thành một mục riêng 
mà quy định  trong hai điều 
(85‐90). 

24  Tanzania, 1995  Toà  án 
Hiến pháp 

Thành một mục riêng (phần 
6), gồm  các  điều  từ  125‐128 
(chương 5) 

25  Serbia, 2006  Toà  án 
Hiến pháp 

Thành  một  mục  riêng 
(chương 6), gồm các điều từ 
166‐175 

Qua  bảng  trên,  có  thể  thấy  tỷ  lệ Hiến pháp ghi nhận  toà  án 
Hiến pháp  cao  áp  đảo  so  với hội  đồng  bảo hiến.  Điều này  cũng 
tương  thích với tỷ  lệ các quốc gia áp dụng hai mô hình này trong 
thực tiễn (xem Hình 2). 

Cũng qua bảng  trên, có  thể  thấy hầu hết các Hiến pháp được 
liệt kê quy định rất chi tiết về toà án Hiến pháp/hội đồng bảo hiến, 
trong đó một số quy định phổ biến bao gồm: Cấu trúc tổ chức của 
cơ  quan;  thủ  tục,  điều  kiện  bầu  và  nhiệm  kỳ  của  các  thẩm 
phán/thành viên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hiệu lực phán 
quyết…Ngoài ra, một số Hiến pháp còn quy định các vấn đề khác 
như  thủ  tục  tiếp nhận và  xử  lý  các vụ việc; việc  xử  lý những vi 
phạm của các thành viên toà án/hội đồng bảo hiến… 

4. Về mô hình hội đồng Hiến pháp trong Dự thảo Hiến pháp 1992 
sửa đổi năm 2013  

Các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992  của Việt Nam  đều 
không quy định về việc  thành  lập cơ quan bảo hiến chuyên  trách 
mà giao nhiệm vụ giám sát tuân thủ Hiến pháp cho nghị viện/quốc 
hội. Bản Hiến pháp năm 1967 ở miền Nam cũng không quy định 
thành  lập cơ quan bảo hiến chuyên  trách nhưng giao  thẩm quyền 
này  cho Tối  cao pháp viện  đồng  thời  đảm nhiệm  (Điều 81). Duy 
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nhất bản Hiến pháp năm 1956 ở miền Nam quy định thành lập cơ 
quan bảo hiến chuyên trách, lấy tên là Viện bảo hiến.1 

Dự thảo Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2013 đưa vào một 
quy định mới, riêng về cơ quan bảo hiến chuyên trách (gọi  là Hội 
đồng Hiến pháp). Theo Điều 120 Dự thảo:  

 “1. Hội đồng Hiến pháp là cơ quan do Quốc hội thành lập, gồm Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.  

 2. Hội đồng Hiến pháp kiểm tra tính hợp hiến của các văn bản quy 
phạm pháp luật do Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao ban hành; kiến nghị Quốc hội xem xét  lại văn bản quy 
phạm pháp  luật của mình khi phát hiện có vi phạm Hiến pháp; yêu cầu 
Chủ  tịch  nước,  Ủy  ban  thường  vụ Quốc  hội,  Chính  phủ,  Thủ  tướng 
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sửa 
đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của mình hoặc đề nghị cơ quan 
có thẩm quyền hủy bỏ văn bản vi phạm Hiến pháp; kiểm tra tính hợp hiến 
của  điều  ước quốc  tế  được  ký  kết nhân danh Nhà nước  trước  khi  trình 
Quốc hội, Chủ tịch nước phê chuẩn. 

 3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng Hiến pháp và 
số lượng, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Hiến pháp do luật định”. 

––––––––––––––––––– 
 
1 Bản Hiến pháp này dành một chương riêng (thiên thứ tám, từ điều 85 đến 
88) để quy định về Viện bảo hiến. Nội dung của các điều như sau: Điều 85: 
Viện Bảo hiến phán quyết về tánh cách [tính chất] hợp hiến của các đạo luật, 
sắc luật, và quy tắc hành chánh [hành chính]. Điều 86: Viện Bảo hiến, về mỗi 
nhiệm kỳ Quốc hội, gồm có: Một Chủ tịch cho Tổng thống cử với thỏa hiệp 
[sự đồng ý] của Quốc hội; bốn Thẩm phán cao cấp hay luật gia do Tổng thống 
cử; bốn Dân biểu do Quốc hội cử. Điều 87: Viện Bảo hiến  thụ  lý các đơn xin 
phán quyết về tánh cách hợp hiến của các đạo luật, sắc luật, và quy tắc hành 
chánh do các Tòa án nạp  trình  [đệ  trình]. Phán quyết của Viện Bảo hiến có 
hiệu  lực đình chỉ sự  thi hành các điều khoản bất hợp hiến kể  từ ngày phán 
quyết ấy được đăng trong Công báo. Điều 88: Một đạo luật sẽ quy định cách tổ 
chức và điều hành của Viện Bảo hiến cùng thủ tục áp dụng trước cơ quan ấy. 
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Việc hiến định cơ quan bảo hiến chuyên trách thể hiện một bước 
tiến quan trọng không chỉ về tư duy lập hiến mà còn về tư duy pháp 
quyền ở Việt Nam. Nó cũng phù hợp với xu hướng chung trên thế 
giới và mở ra một khả năng mới trong việc bảo vệ hiệu quả tính tối 
cao của Hiến pháp, khắc phục hạn chế “vừa đá bóng vừa thổi còi” và 
những bất cập về trình tự, thủ tục của mô hình Quốc hội giám sát sự 
tuân thủ Hiến pháp hiện nay ở nước ta. Lựa chọn mô hình hội đồng 
Hiến pháp mà bỏ qua mô hình toà thượng thẩm cũng cho thấy các 
nhà  lập hiến Việt Nam đã nhận  thức  được  rằng mô hình  tài phán 
Hiến pháp phi tập trung sẽ gặp khó khăn về thể chế (nguyên tắc tập 
quyền vào Quốc hội) và nhân  lực  (năng  lực hạn  chế  của  đội ngũ 
thẩm phán) khiến cho nó khó có thể vận hành hiệu quả. Ngoài ra, sự 
lựa chọn này cũng cho thấy các nhà lập hiến Việt Nam có xu hướng 
đánh giá cao mối tương đồng về hệ thống pháp luật giữa Việt Nam 
và Pháp (cái nôi của mô hình hội đồng Hiến pháp), đặc biệt khi thấy 
nước láng giềng Cam‐pu‐chia cũng theo mô hình này. 

Tuy nhiên, như đã  thấy  ở  các phần  trên, hội  đồng Hiến pháp 
không phải  là mô hình phổ biến  trên  thế giới. Xét chung  trên  toàn 
thế giới, nó xếp khoảng thứ 4/6 loại hình bảo hiến nhưng mức độ áp 
dụng kém rất xa so với hai mô hình toà án Hiến pháp và toà thượng 
thẩm  (tỷ  lệ  của  các mô  hình  toà Hiến  pháp/toà  thượng  thẩm/hội 
đồng bảo hiến trên thế giới (tính cộng cả mô hình riêng và hỗn hợp) 
lần  lượt  là 34,08%/32,04%/6,7% – xem Hình 2). Ngay cả ở khu vực 
châu Âu  là cái nôi của mô hình này  thì hội  đồng Hiến pháp cũng 
chiếm tỷ lệ thấp hơn nhiều so với hai mô hình toà án Hiến pháp và 
toà  thượng  thẩm  (tỷ  lệ của các mô hình  toà Hiến pháp/toà  thượng 
thẩm/hội đồng bảo hiến ở khu vực châu Âu (tính cộng cả mô hình 
riêng và hỗn hợp) lần lượt là 64,28%/26,18/2,38% – xem Hình 3).  

Mặc dù việc chọn  lựa một mô hình bảo hiến phải căn cứ vào 
nhiều yếu tố, không nhất thiết là cần chọn mô hình phổ biến nhất, 
nhưng ngược  lại,  cũng  cần  thấy  rằng  các mô hình phổ  biến hơn 
phải chứng  tỏ được  tính ưu việt hơn do đó mới được nhiều quốc 
gia  lựa chọn. Ở đây,  loại trừ mô hình toà thượng thẩm vì sự khác 
biệt bởi hệ thống pháp  luật và bởi những bất cập về năng  lực của 
thẩm phán, câu hỏi đặt ra là trong bối cảnh Việt Nam nên lựa chọn 
mô hình hội đồng Hiến pháp hay mô hình toà án Hiến pháp? 
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Về câu hỏi trên, chúng tôi chia sẻ cách nhìn của một tác giả khi 
cho rằng mô hình  toà án Hiến pháp  tỏ ra  thích hợp hơn mô hình 
hội đồng Hiến pháp mà đã được dự thảo.1 Đó  là bởi mô hình hội 
đồng Hiến pháp  chủ  yếu  chỉ mang  tính phòng  ngừa  (xem  trước 
tính hợp hiến của các dự thảo luật trước khi ban hành), chứ không 
nhằm xử lý những vi phạm Hiến pháp đã xảy ra, do đó không thể 
đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền và tình hình thực 
tiễn ở Việt Nam hiện nay mà đòi hỏi phải có cơ chế xử lý những vi 
phạm Hiến pháp  đã và  đang diễn  ra  trên  tất  cả  các  lĩnh vực  lập 
pháp, hành pháp, tư pháp. Thêm vào đó, với thành phần bao gồm 
các nhà  chính  trị, mô hình hội  đồng Hiến pháp khó  có  thể xử  lý 
hiệu quả những vấn đề Hiến pháp gây tranh cãi mà thông thường 
rất phức  tạp,  đòi hỏi kỹ năng và nghiệp vụ  chuyên môn cao  của 
những luật gia giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, thủ tục làm việc của hội 
đồng Hiến pháp thường không công khai, thiếu đặc trưng tố tụng 
nên có thể ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan này trong hoạt động 
chuyên môn. Trong khi đó, mô hình  toà án Hiến pháp khắc phục 
được tất cả những hạn chế này. 

Cuối cùng, cho dù lựa chọn mô hình nào (hội đồng Hiến pháp 
hay  toà án Hiến pháp)  thì việc chỉ dành một điều duy nhất  trong 
Hiến pháp cho  thiết chế quan  trọng này như Dự  thảo Hiến pháp 
1992 sửa đổi năm 2013 cũng  là vấn đề cần xem xét  thêm. Như đã 
chỉ ra ở Bảng 1, hầu hết các Hiến pháp quy định về những cơ quan 
này  trong một mục  riêng,  gồm  nhiều  điều, hoặc  nếu  không  quy 
định thành một mục riêng thì cũng đề cập trong hơn một điều (chỉ 
có Hiến pháp Bosnia and Herzegovina, Brazil, Li‐băng là quy định 
trong một điều). Tuy nhiên, kể cả những Hiến pháp quy định thiết 
chế này trong một điều thì nội dung của điều đó cũng đầy đủ hơn 
so với Điều 120 Dự thảo của Việt Nam.  Ví dụ, Điều VI Hiến pháp 
Bosnia  and Herzegovina  đề  cập  đến bốn nội dung,  bao  gồm  cấu 

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem Võ Trí Hảo, Lựa chọn mô hình tài phán Hiến pháp, tại  http://law.ueh.edu.vn/ 
lkt/index.php?language=vi&nv=news&op=Bai‐viet‐cua‐Giang‐vien/Mot‐so‐bai‐
viet‐cua‐TS‐Vo‐Tri‐Hao‐67, truy cập ngày 7/1/2013. 
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trúc tổ chức của toà án Hiến pháp; thẩm quyền của toà, các thủ tục 
tố tụng của toà, các phán quyết và hiệu lực của phán quyết của toà.1  
Điều 102 Hiến pháp Brazil dài như một mục riêng, trong đó đề cập 
rất chi  tiết đến các chức năng và  thẩm quyền của  toà Hiến pháp. 
Điều này còn được củng cố bằng Điều 103, trong đó quy định rất rõ 
về những hành động bị coi là vi hiến (unconstitutional acts), những 
chủ  thể có  thể có hành vi vi hiến và  trình  tự  thủ  tục xử  lý những 
hành vi vi hiến.2 Trong khi  đó, Điều 120 Dự  thảo, như đã nêu  ở 
trên, mới chỉ đề cập đến  thẩm quyền  thành  lập và chức năng mà 
chưa, hoặc mới đề cập rất khái quát đến các yếu tố như cấu trúc tổ 
chức;  số  lượng, nhiệm kỳ,  thủ  tục,  điều kiện bầu  các  thành viên; 
hiệu  lực phán quyết;  thủ  tục  làm việc… của hội đồng Hiến pháp. 
Việc để những vấn đề quan trọng này cho luật định tiềm ẩn những 
nguy cơ thiết chế này sẽ trở lên rất hình thức và thiếu ổn định, đơn 
giản là do luật dễ thay đổi hơn nhiều so với Hiến pháp./. 

  

  

  

 

 

 

 

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem tại http://www.servat.unibe.ch/icl/bk00000_.html#A006, truy cập ngày 8/1/2013. 
2 Xem tại http://www.servat.unibe.ch/icl/br__indx.htmla, truy cập ngày 8/1/2013 
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LỰA CHỌN MÔ HÌNH TÀI PHÁN HIẾN PHÁP              
CHO VIỆT NAM VÀ BÌNH LUẬN VỀ MÔ HÌNH                      

HỘI ĐỒNG HIẾN PHÁP TRONG DỰ THẢO                          
HIẾN PHÁP 1992 SỬA ĐỔI NĂM 2013 

TS. Võ Trí Hảo* 

 
iện nay, khi vấn đề sửa đổi Hiến pháp 1992 được đặt ra, 
thì việc nghiên cứu để “xây dựng cơ chế phán quyết về 

những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và 
tư pháp”1 là cần thiết. Việc xây dựng cơ chế phán quyết về những 
vi phạm Hiến pháp theo hướng nào đang là vấn đề có nhiều quan 
điểm khác nhau. Trên cơ sở phân tích những yếu tố lịch sử, văn hóa 
và bối  cảnh chính  trị nước  ta, bài viết kiến nghị một mô hình  tài 
phán Hiến pháp. Mô hình này phản ánh, bám sát hoàn cảnh chính 
trị  hiện  tại  của Việt Nam  và  cũng  tham  chiếu  thông  lệ  quốc  tế, 
những chuẩn mực được xem là phổ biến, văn minh, tiến bộ. 

1. Mô hình tài phán Hiến pháp tập trung hay phi tập trung? 

Khi một quốc gia có ý định xây dựng nền tài phán Hiến pháp, 
họ  thường  tham khảo mô hình của các quốc gia  láng giềng. Điều 
này giống việc chúng ta quyết định xây một ngôi nhà mới thì cần 
khảo sát địa chất của mảnh đất nhà mình và tham khảo mẫu thiết 
kế của những ngôi nhà đẹp trong làng. 

Tài phán Hiến pháp của các quốc gia trên thế giới có thể được 
chia  làm hai mô hình chính: mô hình  tài phán Hiến pháp phi  tập 
trung, có khởi nguồn từ Hoa Kỳ và mô hình tài phán Hiến pháp tập 
trung  có khởi nguồn  từ nước Áo và  sau  đó  được hiện  đại hóa  ở 

––––––––––––––––––– 
 
* Khoa Luật Kinh tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 
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nước Đức. Vì vậy, việc cân nhắc mô hình  tài phán Hiến pháp cho 
Việt Nam ngày nay  cũng  xuất phát  từ việc phân  tích  ưu, nhược 
điểm của hai mô hình trên điều kiện “thổ nhưỡng” Việt Nam. 

Đứng  trước  lựa  chọn mô hình  tài phán Hiến pháp  tập  trung 
hay phi tập trung, thì những băn khoăn, lập luận của Hans Kelsen 
người Đức gần một trăm năm trước vẫn có giá trị tham khảo rất lớn 
cho Việt Nam hôm nay. 

Vào năm 1920, khi  tài phán Hiến pháp được  thiết  lập  tại nước 
Áo, mô hình phi  tập  trung của Hoa Kỳ được cân nhắc, nhưng mô 
hình này không được tiếp nhận tại nước Áo, cũng như toàn châu Âu 
sau này. Ở châu Âu  lục địa thế kỷ XIX, ảnh hưởng của nguyên tắc 
“nghị viện là tối cao” (nghị viện là cơ quan quyền lực nhà nước cao 
nhất)  còn  rất mạnh,  vì  vậy  rất  khó  thuyết  phục  các  chính  trị  gia 
đương  thời chấp nhận việc  tòa án Hiến pháp có  thể xem xét  lại và 
tuyên bố một đạo luật là vi hiến. Để tránh xung đột với nguyên tắc 
“nghị viện là tối cao”, Hans Kelsen đã tìm ra cách giải thích mới về 
tài phán Hiến pháp. Kelsen cho rằng, tài phán Hiến pháp không phải 
là tư pháp mà là lập pháp phủ định (một phần của lập pháp): “Việc 
hủy bỏ một đạo luật có đặc điểm quy phạm như việc ban hành một 
đạo luật. Việc hủy bỏ một đạo luật tương đương với việc ban hành 
một đạo luật nhưng chỉ thêm dấu trừ (dấu phủ định) ở đằng trước. 
Bởi vậy, việc hủy một đạo luật cũng là thực hiện chức năng lập pháp 
và một tòa án hủy một đạo luật cũng là một cơ quan thuộc quyền lực 
lập pháp. Do đó, chúng ta có thể tưởng tượng việc hủy bỏ một đạo 
luật thông qua tòa án tương đương một cuộc “giải phẫu” quyền lực 
lập pháp và trao quyền lực lập pháp cho hai cơ quan”2. 

Việc trong mô hình phi tập trung của Hoa Kỳ cho phép bất kỳ 
tòa án nào cũng có thể từ chối áp dụng một đạo luật của Quốc hội 
với  lý do vi hiến  là điều không  thể chấp nhận được  theo suy nghĩ 
của người châu Âu lúc bấy giờ. Cho đến tận ngày nay, mô hình tài 
phán Hiến pháp phi tập trung vẫn không thể áp dụng ở châu Âu còn 
bởi ở châu Âu  lục địa không có truyền thống án  lệ mạnh như Hoa 
Kỳ. “Nguyên  tắc  stare decisis còn xa  lạ với các  thẩm phán  thuộc hệ 
thống luật châu Âu lục địa, và nếu trong bối cảnh như vậy, chúng ta 
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cho phép mỗi thẩm phán tự mình quyết định về tính hợp hiến của 
một đạo  luật  thì có  thể dẫn đến hiện  tượng một đạo  luật có  thể bị 
thẩm phán thứ nhất từ chối áp dụng với lý do bất hợp pháp, nhưng 
lại được các thẩm phán ở một tòa án khác coi là hợp hiến và áp dụng 
nó. Thêm vào đó, việc thiếu nguyên  tắc stare decisis có  thể dẫn đến 
hiện  tượng, cùng một  tòa án, nhưng hôm nay  tòa án cho rằng một 
đạo luật nào đó là bất hợp hiến, từ chối áp dụng nó; nhưng ngày kia, 
trong một vụ án khác, các thẩm phán lại thay đổi ý kiến”.3 

Thêm nữa, kinh nghiệm và kỹ năng của các  thẩm phán châu 
Âu (cho đến tận ngày nay) vẫn có cái gì đó khác biệt với các đồng 
nghiệp Hoa Kỳ. Ở châu Âu, các thẩm phán tương lai thông thường 
đi  theo  lộ  trình: học  đại học,  sau  đó  làm  thư ký  tòa án  trước khi 
được bổ nhiệm làm thẩm phán. Bởi vậy, Hans Kelsen cho rằng các 
thẩm phán thông thường ở châu Âu không có đủ kinh nghiệm, kỹ 
năng cần  thiết để có  thể  trở  thành “thẩm phán Hiến pháp”  (thẩm 
phán làm việc tại một tòa án có quyền tài phán Hiến pháp). 

Trong khi đó, ở Hoa Kỳ, tất cả các thẩm phán, không phân biệt 
cấp nào, tòa nào đều có kinh nghiệm khá dày dặn bởi hai lý do mà 
thẩm phán châu Âu lục địa không có được. 

Thứ nhất, để trở thành sinh viên luật học ở châu Âu, ứng viên 
chỉ cần tốt nghiệp phổ thông; trong khi đó, để trở thành sinh viên 
luật học ở Hoa Kỳ bắt buộc ứng viên phải có bằng cử nhân hoặc kỹ 
sư của một  lĩnh vực khác. Điều này có nghĩa sinh viên  luật học ở 
Hoa Kỳ đã am hiểu sâu một ngành  lĩnh vực cụ thể của cuộc sống 
ngay từ lúc bước vào giảng đường luật học. 

Thứ  hai,  các  thẩm phán  ở  châu Âu  lục  địa  thường  được  lựa 
chọn  trong số các  thư ký  tòa án. Ngược  lại, các  thẩm phán ở Hoa 
Kỳ chủ yếu được lựa chọn từ các luật sư danh tiếng và có đạo đức 
tốt. So với các  thư ký  tòa án  thì kinh nghiệm và kỹ năng của các 
luật sư này có thể sánh như bậc thầy4. 

Liệu bối cảnh, đặc thù của châu Âu lục địa có nét tương đồng nào 
với Việt Nam ngày nay? Liệu những quan ngại của các Giáo sư Hans 
Kelsen  và Cappellti về  việc  áp dụng mô hình  tài phán Hoa Kỳ  có 
giống những quan ngại mà chúng ta cần xem xét ở Việt Nam? 
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Chúng  tôi cho  rằng, sẽ có nhiều nét  tương đồng, vì hệ  thống 
pháp  luật Việt Nam  thuộc họ pháp  luật châu Âu  lục địa. Chế độ 
thuộc địa của người Pháp trong tám mươi năm đã để lại dấu ấn sâu 
đậm trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, đặc biệt là dân luật và 
hệ  thống  tòa  án. Những  đặc  điểm pháp  luật  châu Âu  lục  địa  lại 
được củng cố, gia tăng thêm lần nữa trong hai mươi năm “tình hữu 
nghị Việt ‐ Xô”. Những tư tưởng, học thuyết pháp luật châu Âu lục 
địa  lần này  đến với  luật gia,  chính  trị gia Việt Nam bằng những 
phiên bản tiếng Nga. 

Khác với thời kỳ Pháp thuộc, ba mươi năm chiến tranh của Hoa 
Kỳ  (chủ nghĩa đế quốc) để  lại rất  ít dấu vết của hệ  thống Common 
Law. Và các dấu vết ít ỏi này cũng bị tẩy rửa sau năm 1975. 

Dấu vết rõ ràng nhất của hệ thống pháp  luật châu Âu  lục địa 
có  thể  tìm  thấy  tại  Điều  83 Hiến  pháp  năm  1992  của Việt Nam. 
Quan điểm Quốc hội là “cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất” rất 
gần với quan điểm “volonté générale” của người Pháp ở thế kỷ XX và 
đặc biệt gần gũi với quan niệm về Soviet của người Nga. 

Lý do thứ hai liên quan tới quan ngại của Capellti về thiếu hệ 
thống án lệ thì những quan ngại đó còn nguyên giá trị. Vì nếu như 
ở châu Âu lục địa lúc bấy giờ thiếu truyền thống án lệ mạnh, hiện 
nay ở Việt Nam án lệ còn chưa được công nhận chính thức, mà chỉ 
tồn tại rải rác, “ẩn” trong các Nghị quyết tổng kết công tác xét xử 
của Hội đồng  thẩm phán Tòa án nhân dân  tối cao. Thời gian gần 
đây, án  lệ mới bắt  đầu  được  đề cập  đến  trong Nghị quyết  số 49‐
NQ/TW ngày 2/6/2005  của Bộ Chính  trị về  chiến  lược cải  cách  tư 
pháp đến năm 2020. 

Ngoài ra, kinh nghiệm, kỹ năng của thẩm phán Việt Nam hiện 
nay cũng còn yếu. Con đường trở thành thẩm phán ở Việt Nam rất 
giống ở châu Âu lục địa. Bởi nguyên tắc Quốc hội là cơ quan quyền 
lực nhà nước cao nhất cũng như thực trạng chất lượng thẩm phán 
chưa  cao nên việc  áp dụng mô hình  tài phán Hiến pháp phi  tập 
trung ở Việt Nam là điều không tưởng. 

Việc  từ  chối  áp  dụng mô  hình  tài  phán Hiến  pháp  phi  tập 
trung không có nghĩa rằng tất cả các  luật gia Việt Nam sẽ nhất trí 
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lựa chọn mô hình Áo  ‐ Đức, mà vẫn có ý kiến gợi ý mô hình Hội 
đồng Hiến  pháp  của  người  Pháp  (Conseil  constitutionnel)5  vì mô 
hình Hội  đồng Hiến  pháp  đưa  ra  chỗ  về  hưu  danh  giá  cho  các 
chính trị gia hàng đầu, nên sẽ dễ bề nhận được sự ủng hộ của các 
chính trị gia này. Hơn nữa, mô hình Hội đồng Hiến pháp đã được 
một quốc gia cận kề là Căm‐pu‐chia áp dụng. 

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, mô hình này  là không hợp  lý, 
bởi lẽ trước hết, mô hình Hội đồng Hiến pháp không thể hoàn toàn 
phán quyết về tất cả những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập 
pháp, hành pháp và  tư pháp, cái mà đường  lối của Đảng yêu cầu 
cũng như rất nhiều luật gia Việt Nam mong mỏi. Điều đó là dễ hiểu 
bởi Hội đồng Hiến pháp chỉ có chức năng phòng hiến (phòng ngừa 
vi phạm Hiến pháp), còn đối với các vi phạm Hiến pháp đã xảy ra, 
Hội đồng Hiến pháp đành bất lực quay mặt đi6. Đối với công dân 
Pháp, sau năm 1992, họ có thể mang vụ việc, trong đó quyền lợi của 
họ bị xâm hại bởi các hành vi vi hiến  lên Tòa án Cộng đồng châu 
Âu. Dĩ nhiên, khi Hội đồng Hiến pháp Việt Nam (nếu được thành 
lập theo kiến nghị nói trên) thúc thủ trước hành vi vi hiến, thì công 
dân Việt Nam không thể kêu cứu lên Tòa án Cộng đồng châu Âu, 
và  càng  không  thể  kêu  cứu  lên Tòa  án ASEAN, vì một  thiết  chế 
tương tự như Tòa án Cộng đồng châu Âu chưa được thiết lập cho 
công dân Việt Nam. Thứ hai, Hội đồng Hiến pháp mang nhiều đặc 
điểm  là một cơ quan chính trị, chứ không phải  là một cơ quan tài 
phán bởi theo mô hình này, một số thành viên của Hội đồng Hiến 
pháp không cần có trình độ cử nhân  luật học, không cần trình độ 
chuyên môn7. Thứ ba, thủ tục tại Hội đồng Hiến pháp không công 
khai và thiếu đặc trưng của thủ tục tố tụng. Cuối cùng, mặc dầu đã 
có thêm một lớp lưới an toàn là Tòa án Cộng đồng châu Âu, nhưng 
người Pháp hiện nay cũng không hài lòng với Hội đồng Hiến pháp, 
nên đang thảo luận việc sửa đổi, hủy bỏ nó8. 

Ngoài mô hình Hội đồng Hiến pháp, một vài chính trị gia còn 
đề xuất mô hình mà chức năng  tài phán Hiến pháp sẽ được  thực 
hiện bởi Ủy ban của Quốc hội, tương tự như chức năng giải thích 
Hiến pháp hiện nay  được  thực hiện bởi Ủy ban  thường vụ Quốc 
hội. Mô hình này cũng từng được thảo luận vào thời điểm nước Áo 
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lựa chọn mô hình  tài phán Hiến pháp cho mình. Hans Kelsen  lúc 
đó cho rằng, mô hình này là một ý tưởng ngây thơ về mặt chính trị. 
Ông viết: “Trong bất kỳ trường hợp nào, dù là nhằm bảo đảm tính 
hợp  pháp  cũng  như  bảo  đảm  tính  hợp  hiến  thì  không  nên  trao 
quyền xem xét và hủy bỏ hành vi bất hợp pháp, bất hợp hiến cho 
chính cơ quan đã có hành vi  (ban hành ra) hành vi bất hợp pháp, 
bất hợp hiến9”. Và “Chỉ có thể cầu đến một cơ quan độc lập với cơ 
quan lập pháp, cũng như độc lập với bất kỳ cơ quan nhà nước khác 
thì mới  có  thể hủy  các hành vi vi hiến  của  các nhà  lập pháp. Đó 
chính là định chế của một tòa án Hiến pháp10”. 

Việc phân tích hai mô hình tài phán Hiến pháp chính trên thế 
giới và hai luồng ý kiến khác nhau cho chúng ta kết quả rằng: mô 
hình tài phán Hiến pháp tập trung theo kiểu Áo ‐ Đức, với một số 
điểm cải biên, là phù hợp nhất với bối cảnh lịch sử, văn hóa, chính 
trị của Việt Nam hiện nay. Kinh nghiệm về tài phán Hiến pháp của 
hai quốc gia láng giềng Hàn Quốc, Thái Lan cũng cho thấy mô hình 
phi tập trung kiểu Áo ‐ Đức là phù hợp nhất với bối cảnh văn hóa 
châu Á. Thật thú vị là mô hình tài phán Hiến pháp tập trung đã tồn 
tại và  thu được nhiều  thành công  trên chính mảnh  đất Việt Nam 
trước những năm 1975. 

2. Xây dựng một tòa án Hiến pháp độc lập 

Các  luật gia Việt Nam có thể dễ dàng  thống nhất về mô hình 
tài phán Hiến pháp tập trung vì những lý do nêu trên, nhưng việc 
tổ  chức  cơ  quan  tài  phán Hiến  pháp  tập  trung  như  thế  nào  thì 
thường có hai phiên bản.  

Ở phiên  bản  thứ nhất,  chức năng  tài phán Hiến pháp  sẽ được 
thực hiện bởi một tòa án riêng độc lập với tòa án tối cao. Ví dụ như 
ở Đức, Hàn Quốc, Thái Lan, Nga. Ở phiên bản thứ hai, chức năng tài 
phán Hiến pháp sẽ được thực hiện bởi chính tòa án tối cao. Tòa án 
tối  cao  trong mô hình này  sẽ  thực hiện  các  chức năng  giám  đốc 
thẩm,  tái  thẩm  đối  với  các  loại  tài  phán  hình  sự,  dân  sự,  hành 
chính... đồng  thời  thực hiện  tài phán Hiến pháp. Trong  tòa án  tối 
cao có thể thành lập ra Ban Tài phán Hiến pháp nhưng ban này chỉ 
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có chức năng nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ, đưa ra ý kiến tư vấn cho 
Hội đồng thẩm phán Tòa án  tối cao, ví dụ như Tối cao pháp viện 
theo Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1967. 

Về chiến lược dài hạn cho Việt Nam, chúng tôi cho rằng, chúng 
ta nên theo phiên bản thứ nhất: Thành  lập một Tòa án Hiến pháp 
độc lập, bởi: 

Thứ nhất, sợi dây giữa tài phán Hiến pháp và chính trị phức tạp 
hơn, gần hơn so với các  loại  tài phán khác như  tài phán hình sự, 
dân sự. Vì vậy, nhằm bảo đảm sự vô tư cho tài phán Hiến pháp cần 
áp dụng các biện pháp bổ sung so với các loại hình tài phán khác. 
Việc  tách biệt  tòa án Hiến pháp ra khỏi  tòa án  tối cao sẽ  tạo điều 
kiện dễ dàng và hiệu quả hơn cho việc áp dụng các biện pháp này, 
qua đó tạo ra sự độc lập cao cho tòa án Hiến pháp. 

Thứ hai, điều này nằm ở khả năng lựa chọn nơi đặt trụ sở của 
tòa  án Hiến  pháp. Kinh  nghiệm  từ  việc  Tòa  án Hiến  pháp  Liên 
bang Đức không đặt tại trung tâm chính trị Berlin hay Bonn mà đặt 
ở Karlsruhe có thể xem là một bài học quý trong vấn đề bảo đảm sự 
độc  lập  cho  tài phán Hiến pháp  ở Việt Nam. Về  điểm này, Otto 
Depenheuer, trong cuốn sách “Tài phán Hiến pháp và vấn đề xây dựng 
mô hình  tài phán Hiến pháp  ở Việt Nam”11 đã viết như sau: Để  tăng 
cường niềm tin vào thẩm phán thì các thẩm phán cần tự mình giữ 
khoảng cách với các quyền  lực chính  trị. Sự xa cách về mặt địa  lý 
giữa tòa án và trung tâm chính trị (tác giả ám chỉ Berlin) sẽ làm cho 
việc giữ gìn kỷ  luật và  trách nhiệm vô  tư của  thẩm phán sẽ được 
nhẹ nhàng hơn. 

Nếu muốn giữ khoảng cách về mặt địa lý giữa trụ sở của tài phán 
Hiến pháp với trung tâm chính trị thì phiên bản thứ hai (tài phán Hiến 
pháp là một chức năng của tòa án tối cao) sẽ không thể đáp ứng được 
vì Tòa án nhân dân tối cao đã đặt trụ sở tại Hà Nội. Theo ý kiến cá 
nhân, sẽ rất có ý nghĩa nếu Tòa án Hiến pháp tương lai của Việt Nam 
đặt trụ sở tại thành phố trung tâm khác Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 
Ngoài việc giảm thiểu sự can thiệp chính trị, tăng tính độc lập của tòa 
án, thì việc đặt trụ sở tòa Hiến pháp ngoài hai thành phố này còn có ý 
nghĩa giảm áp lực đô thị hóa cho Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 
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Thứ ba,  lương bổng của thẩm phán, cũng như công chức hiện 
nay là khá thấp, nói chung chủ yếu dựa vào thâm niên mà ít căn cứ 
vào  tài năng hay vị  trí công việc đảm nhận. Bất cập này chưa  thể 
một  sớm một  chiều khắc phục  được  trên diện  rộng  thì  cũng  cần 
phải  được  khắc  phục  trong  phạm  vi  các  thẩm  phán Hiến  pháp. 
Ngoài  ra,  chu  trình  bổ  nhiệm,  nhiệm  kỳ,  trách  nhiệm  của  thẩm 
phán Hiến pháp ‐ những người được xem là tinh túy của nền luật 
học Việt Nam ‐ cũng cần phải khác biệt với các thẩm phán của Tòa 
án  nhân dân  hiện  nay. Những  biện  pháp  đãi  ngộ  riêng  nói  trên 
nhằm nâng cao tính độc lập, đạo đức, chuyên môn của thẩm phán 
Hiến pháp chỉ có thể phát huy dễ dàng trong mô hình thiết lập một 
Tòa án Hiến pháp độc lập với Tòa án nhân dân hiện nay. 

Thứ tư, Tòa án Hiến pháp độc lập sẽ tạo ra một diện mạo hoàn 
toàn mới cho tài phán Hiến pháp, tách biệt so với diện mạo của hệ 
thống  tòa án hiện nay. Chúng  ta không nên xem nhẹ ý nghĩa  của 
điều này, vì tài phán Hiến pháp hầu như không có cơ quan cưỡng 
chế riêng biệt. Việc tuân thủ phán quyết của Tòa án Hiến pháp phụ 
thuộc vào tập quán chính trị, bối cảnh chính trị và sự tôn trọng của 
công  chúng  cũng như  của  các chính  trị gia dành  cho Tòa án Hiến 
pháp. Nói cách khác, danh tiếng của Tòa án Hiến pháp càng cao thì 
khả năng công luận đòi hỏi sự tuân thủ phán quyết của Tòa án Hiến 
pháp càng lớn. Trong khi đó, danh tiếng của Tòa án nhân dân tối cao 
qua những vụ án rắc rối tương tự như vụ án Huỳnh Văn Nam12 hay 
vụ án Vườn Điều, Vườn Mít chưa thể một sớm một chiều nhận được 
sự ủng hộ cần  thiết13 của công  luận đủ để  tạo nên áp  lực chính  trị 
buộc các cơ quan chính trị hàng đầu của Việt Nam với tư cách là bị 
đơn  tuân  thủ phán quyết  của Tòa án. Việc  thành  lập Tòa án Hiến 
pháp mới sẽ cho phép danh tiếng của tổ chức này thoát ly những vụ 
án bị chỉ trích nhiều của Tòa án nhân dân tối cao14. 

Thứ  năm,  vấn  đề  liên  quan  đến  tính  mở  trong  nguồn  bổ 
nhiệm  thẩm phán Hiến pháp. Nếu phiên bản  thứ hai  được  lựa 
chọn, thì khả năng lớn là chức năng tài phán Hiến pháp sẽ được 
thực hiện bởi một bộ phận  của Tòa án nhân dân  tối  cao, giống 
như việc thiết lập tài phán hành chính ở Việt Nam năm 1996. Khi 
đó, một hiện  tượng  tương  tự sẽ xảy  ra: các  thẩm phán  tài phán 
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Hiến pháp (năm 1996 là thẩm phán hành chính) sẽ được lựa chọn 
không phải  từ bên ngoài, mà  chủ yếu  thuyên  chuyển  các  thẩm 
phán  đương  nhiệm  ở  tòa  hình  sự,  dân  sự,  kinh  tế  của  Tòa  án 
nhân dân  tối  cao  sang  làm  thẩm phán Hiến pháp  (năm 1996  là 
thẩm  phán  hành  chính). Nếu  điều  này  xảy  ra  sẽ  khó  lòng  bảo 
đảm  tính  chuyên môn,  vì  hầu  hết  các  thẩm phán Tòa  án nhân 
dân  tối  cao  chỉ  thạo về  luật hình  sự, dân  sự, kinh doanh, hành 
chính... chứ không phải là luật Hiến pháp. 

Nếu phiên bản thứ nhất được chấp nhận (thiết lập Tòa án Hiến 
pháp độc lập) thì tính mở của việc bổ nhiệm thẩm phán sẽ được cải 
thiện hơn nhiều; đặc biệt là các giáo sư luật học, chính trị học, các 
luật gia nổi tiếng sẽ có nhiều cơ hội làm việc tại Tòa án Hiến pháp. 

Thứ sáu, điều này  liên quan đến kinh nghiệm đã từng xảy ra 
với  tài  phán  hành  chính. Năm  1996,  tài  phán  hành  chính  được 
thiết lập ở Việt Nam như là một bộ phận của Tòa án nhân dân tối 
cao. Các  thẩm phán hình sự, dân  sự đương nhiệm  sau một đêm 
“được” trở thành ‐ hay “bị” trở thành ‐ thẩm phán hành chính. Họ 
đều  có chung dự đoán  là  trong năm năm  đầu  thì  tài phán hành 
chính sẽ trong tình trạng “vườn hồng có lối nhưng không ai vào”, nên 
các  thẩm phán hình sự, dân sự giỏi không muốn  trở  thành  thẩm 
phán hành chính. Và sự tiên tri này dường như đã ứng vận trong 
năm năm đầu tiên của tài phán hành chính: Các thẩm phán hành 
chính có  thời gian  trung bình dành  cho uống  trà,  đọc báo nhiều 
hơn các đồng nghiệp của mình. Nếu  lựa chọn phiên bản  thứ hai 
thì khả năng lớn là kinh nghiệm không mấy vui vẻ của thẩm phán 
hành chính năm 1996 sẽ lặp lại với thẩm phán Hiến pháp. 

Mặc dầu có sáu ưu điểm vượt trội nói trên, nhưng trong vòng 
bảy năm tới, khả năng hiện thực hóa của phiên bản thứ nhất thấp 
hơn  phiên  bản  thứ  hai.  Do  phiên  bản  thứ  nhất,  trước  mắt  thiếu 
những  động  lực  chính  trị  vận  động  hành  lang  cho  nó. Hay  nói  cách 
khác,  trong giai đoạn quá độ có  thể chấp nhận phiên bản  thứ hai 
trong mười năm đầu tiên của tài phán Hiến pháp. Tác giả sẽ phân 
tích những động lực chính trị này và trình bày sâu về phiên bản thứ 
hai ở một bài viết khác. 
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Việc chấp nhận phiên bản  thứ hai  (trao cho Tòa án nhân dân 
tối cao hiện hành thực hiện chức năng tài phán Hiến pháp) như là 
một giải pháp quá  độ  là hợp  lý. Nhưng việc  chấp nhận mô hình 
Hội đồng Hiến pháp như là một giải pháp quá độ thì không nên, vì 
việc chuyển đổi từ phiên bản thứ hai sang phiên bản thứ nhất sau 
mười năm quá độ sẽ diễn ra dễ dàng, còn việc chuyển đổi  từ mô 
hình Hội đồng Hiến pháp sang một nền  tài phán Hiến pháp  thực 
thụ như Áo, Đức, Hoa Kỳ là điều nan giải mà người Pháp hiện nay 
đang phải đối mặt. 

3. Về mô  hình Hội  đồng Hiến  pháp  trong Dự  thảo Hiến  pháp 
năm 1992 sửa đổi năm 2013 

Dự  thảo Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2013  lần đầu  tiên 
đưa vào một quy định mới, riêng về cơ quan giám sát Hiến pháp 
chuyên trách (gọi là Hội đồng Hiến pháp). Theo Điều 120 Dự thảo:  

 “1. Hội đồng Hiến pháp là cơ quan do Quốc hội thành lập, gồm Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.  

 2. Hội đồng Hiến pháp kiểm tra tính hợp hiến của các văn bản quy 
phạm pháp luật do Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao ban hành; kiến nghị Quốc hội xem xét lại văn bản quy 
phạm pháp  luật của mình khi phát hiện có vi phạm Hiến pháp; yêu cầu 
Chủ  tịch  nước,  Ủy  ban  thường  vụ Quốc  hội,  Chính  phủ,  Thủ  tướng 
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sửa 
đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của mình hoặc đề nghị cơ quan 
có thẩm quyền hủy bỏ văn bản vi phạm Hiến pháp; kiểm tra tính hợp hiến 
của  điều  ước quốc  tế  được  ký  kết nhân danh Nhà nước  trước  khi  trình 
Quốc hội, Chủ tịch nước phê chuẩn. 

 3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng Hiến pháp và 
số lượng, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Hiến pháp do luật định”. 

Điều 120 Dự thảo đã tìm cách thể chế hóa đường lối của Đảng 
Cộng sản Việt Nam được nêu  tại Mục XI Điểm 2 Nghị quyết Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ X (gọi tắt là Nghị quyết Đại hội X) và 
Mục XI Điểm 1 Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (gọi 
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tắt là Nghị quyết ĐH XI). Tuy nhiên, sự dè dặt, thận trọng của Dự 
thảo đã làm cho mục đích cao đẹp của Nghị quyết Đại hội X & Đại 
hội  XI  không  đạt  được,  đồng  thời  chứa  đựng  những  rủi  ro  cho 
tương lai phát triển Hiến pháp của Việt Nam. 

Thứ nhất, Nghị quyết Đại hội X & XI đặt ra mục đích “Xây dựng 
cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập 
pháp, hành pháp và tư pháp”. Trong khi Nghị quyết và nhân dân chờ 
đợi một  cơ  chế  “phán quyết”  thì Dự  thảo  lại  đưa  ra một  cơ  chế 
“kiến nghị, yêu cầu,  tham vấn” hay có  thể gọi  là cơ chế phản biện 
sau. Cơ chế này không có khả năng vô hiệu hoá, dừng hiệu lực thi 
hành một hành vi vi hiến. Hay nói cách khác, quyền lợi của người 
dân bị vi xâm phạm bởi hành vi vi hiến sẽ phải tiếp tục chờ đợi cho 
đến chừng nào các cơ quan được “kiến nghị, yêu cầu” lắng nghe và 
tiếp thu; nếu các cơ quan này không tiếp thu ý kiến của Hội đồng 
Hiến pháp hoặc chưa có thời gian để chỉnh sửa thì một đạo luật vi 
hiến vẫn tiếp tục đi vào cuộc sống. 

Thứ hai, kể cả với mục đích khiêm tốn: “tạo ra cơ chế phản biện 
sau” đối với các hành vi có dấu hiệu vi hiến, thì những quy định trong 
Dự  thảo  để  trống nhiều vấn  đề  có  thể dẫn  tới  rủi  ro cho  sự phát 
triển Hiến pháp về sau. 

Khoản 1 Điều 120 chỉ nói rằng Hội đồng Hiến pháp do Quốc 
hội  thành  lập, nhưng không  đặt  ra những  tiêu  chí  tối  thiểu,  cách 
thức đề cử, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Hiến pháp mà để vấn đề 
này  cho  các  đạo  luật quy  định. Điều này  có  thể dẫn  tới việc Hội 
đồng Hiến pháp trở thành chỗ về hưu danh giá của các chính trị gia 
không muốn rút  lui khỏi chính trường – mà kinh nghiệm của Hội 
đồng Hiến pháp Cộng  hòa Pháp  trong  giai  đoạn  1958  –  1967  đã 
chứng minh điều này.  

Thứ ba, Khoản 2 Điều 120 không có một  từ nào cho chúng  ta 
thấy các “kiến nghị, yêu cầu” của Hội đồng Hiến pháp sẽ xuất phát 
từ đâu. Động lực nào để thúc đẩy Hội đồng Hiến pháp đưa ra các 
“kiến nghị, yêu cầu”? Nếu các cơ quan hiến định không có quyền 
yêu cầu Hội đồng Hiến pháp phải xem xét một hành vi mà theo họ 
là vi hiến và đã xâm  lấn “nhiệm vụ, thẩm quyền, chức năng” của 
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mình, thì Hội đồng Hiến pháp không có chức năng cân bằng, kiểm 
soát quyền lực mà Nghị quyết ĐH XI đặt ra. Nếu công dân và Tòa 
án tối cao trong quá trình xét xử các vụ án cụ thể không có quyền 
đệ  trình yêu cầu Hội đồng Hiến pháp xem xét  tính hợp hiến của 
một hành vi đang làm ảnh hưởng quyền lợi của các đương sự trong 
một vụ án, thì Hội đồng Hiến pháp cũng không có tác dụng bảo vệ 
công dân trước các hành vi vi hiến, trong khi một khoản tiền thuế 
không nhỏ  của  công dân  sẽ được  chi dùng  cho  trụ  sở và một bộ 
máy mới được thành lập.  

Theo Khoản 3 Điều 120 Dự thảo, các rủi ro này có diễn ra trên 
thực tế hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nội dung các đạo luật 
của Quốc hội (vốn là đối tượng kiểm hiến) mà không được phòng 
ngừa ngay từ trong Hiến pháp.  

Tóm lại, trong bối cảnh điều kiện kinh tế chính trị văn hóa xã hội 
chưa sẵn sàng cho việc triển khai một cơ chế tài phán Hiến pháp đầy 
đủ theo tinh thần của Mục XI Điểm 2 Nghị quyết Đại hội X, thì chiến 
thuật “đặt một bàn chân” của Điều 120 Dự thảo thể hiện mong muốn 
nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền, tái xác lập tài phán Hiến pháp 
trên  đất  nước  Việt Nam  là một  nỗ  lực  dũng  cảm  rất  đáng  hoan 
nghênh. Tuy nhiên, không tránh khỏi băn khoăn về hiệu quả và  tác 
động lâu dài của chiến thuật này sau khi đánh giá ba rủi ro nêu trên. 
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CHUYỂN ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ SỰ THIẾT LẬP                    
TÒA HIẾN PHÁP Ở HÀN QUỐC:                                  
KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 

TS. Đặng Minh Tuấn*   

 
huyển đổi Hiến pháp  là một khái niệm được sử dụng để 
chỉ quá trình chuyển đổi từ một Hiến pháp này sang một 

Hiến pháp khác,  cũng như những  thay  đổi  thực  tế mà không  có 
một  sự  sửa  đổi Hiến pháp  nào1.  Ở  châu Á,  sự  chuyển  đổi Hiến 
pháp là quá chính chuyển từ chế độ chuyên chế hoặc dân chủ hạn 
chế sang chế độ dân chủ2, thường thông qua những thay đổi Hiến 
pháp dần dần, không ngoại trừ những cuộc cách mạng Hiến pháp3. 
Trong quá trình chuyển đổi Hiến pháp, các quốc gia châu Á rất chú 
trọng củng cố cơ chế phân quyền và kiểm soát quyền lực nhà nước 
nhằm chống lại sự lạm dụng quyền lực nhà nước. Nền tảng của xu 
hướng này  là việc thiết  lập một thiết chế tài phán Hiến pháp hiệu 
quả nhằm đảm bảo tính tối cao của Hiến pháp.  

Nghiên  cứu  quá  trình  chuyển  đổi Hiến  pháp  ở  châu Á  liên 
quan chặt chẽ đến sự ảnh hưởng hay du nhập các hệ  thống pháp 
luật phương Tây, nơi có nhiều  tư  tưởng và nguyên  tắc khác biệt4. 

––––––––––––––––––– 
 
* Khoa Luật ĐHQG Hà  Nội. 
1 De Vergottini Giuseppe, ʺAsian constitutionalism: The limits of the western 
modelʺ,  in  Groppi  Tania,  Piergigli  Valeria,  Rinella  Angelo,  Milano  Asian 
Constitutionalism in Transition. A Comparative Perspective, Giuffrè, 2008, tr. 379. 
2 Như trên. 
3 Hàn Quốc và Nhật Bản đã  thực hiện  cuộc  cách mạng Hiến pháp sau quá 
trình chuyển đổi Hiến pháp dần dần từ lâu trong lịch sử. 
4 Để xem các tranh luận về vấn đề này, xem Groppi Tania, ʺDoes Asia exist?ʺ, 
in Groppi Tania, Piergigli Valeria, Rinella Angelo, Sđd, tr. 4, 6, 7. 
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Nhiều tác giả có cái nhìn khả quan1, nhưng nhiều người khác lại có 
cái nhìn bi quan2 về  sự du nhập  thành công các giá  trị pháp  luật 
phương Tây. Sự tranh luận này phản ánh thực tế tính phức tạp và 
đa dạng về sự thành công và thất bại của các Hiến pháp này.  

Trong phạm vi bài viết này, tác giả tìm hiểu quá trình chuyển 
đổi Hiến pháp (I) và sự du nhập các hệ thống tài phán Hiến pháp ở 
Hàn Quốc (II) trong bối cảnh chuyển đổi chính trị ở châu Á. Những 
kinh nghiệm đó sẽ hữu  ích cho những dự định  thành  lập một tòa 
Hiến pháp ở Việt Nam (III). 

I. Từ Hiến pháp danh nghĩa đến Hiến pháp thực chất 

Hiến pháp ngày 15 tháng 8 năm 1948 thiết lập nền Cộng hoà 
đệ nhất  ở Hàn Quốc. Tuy vậy, Hiến pháp  đầu  tiên này  là một 
bản “Hiến pháp hình thức” (Hiến pháp danh nghĩa)3. Nền Cộng 
––––––––––––––––––– 
 
1 HARDING Andrew,  ʺAsian  Law,  Public  Law, Comparative Law.  Stir‐fly: 
Theory and methods consideredʺ,  in Groppi Tania, Piergigli Valeria, Rinella 
Angelo, sđd, tr. 30, 31, 204; Groppi Tania, sđd, tr. 18. 
2 De Vergottini Giuseppe,  sđd,  tr.  378; Cardona David,  ʺContribution  à  l’essai 
d’explication  de  l’inefficience  actuelle  des  modèles  politiques  et  juridiques 
occidentaux dans deux pays indochinoisʺ, in Mutations du droit public en Asie du 
Sud‐Est:  influences  extérieures  et  adaptions,  sous  la direction de Crouzatier  Jean‐
Marie, Presses de lʹUniversité des sciences sociales de Toulouse, 2001, tr. 51‐58. 
3 Hiến pháp  có mục  đích,  theo một học giả người Thuỵ Sỹ,  là xác  lập việc 
“nhân dân được cai trị bởi ai” và “đâu là những quyền và nghĩa vụ của người 
cai  trị”  (Trích  từ  Favoreu  Louis, Gaïa  Patrick, Ghevontian Richard, Mestre 
Jean‐Louis, Droit constitutionel, 8 éd, Edition Dalloz, 2005, tr.4. Một bản “Hiến 
pháp  thực  chất”  là một bản Hiến pháp đạt được một sự  thống nhất  rộng  rãi 
nhất  của dân  chúng. Ngược  lại, một  bản  “Hiến  pháp  hình  thức”  chỉ  là một 
tuyên bố các nguyên tắc, một dự định mà người ta mong muốn hiện thức hoá 
một ngày nào đó. Chúng  ta  thường  thấy hiện  tượng này ở các quốc gia mà 
chủ nghĩa lập hiến phương Tây được áp dụng vào các chế độ thuộc địa hoặc 
phong kiến. Mặc dù tồn tại một bản Hiến pháp, nhưng những tư tưởng của 
chủ nghĩa  lập hiến phương Tây  thường xa  lạ  ở nhiều quốc gia Châu Á và 
châu Phi (Xem Loewenstein Karl, Réflextion sur la valeur des Constitutions dans 
une  époque  révolutionnaire:  Esquise  d’une  ontologie  des  Constitutions,  Revue 
française de science politique, 1952, tr. 20).  
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hoà non trẻ trải qua một thời kỳ bất ổn chính trị với sự thay thế 
của 6 nền Cộng hoà cùng với 9 lần sửa đổi Hiến pháp liên tiếp từ 
năm  1948  cho  đến ngày nay1.  Đời  sống  chính  trị  trong  thời  kỳ 
này hoàn toàn bị chi phối bởi các nhóm độc tài. Hiến pháp được 
sửa  đổi  nhiều  lần  trong  khi  các  nghị  sỹ  bỏ  phiếu  việc  sửa  đổi 
Hiến  pháp  dưới  sự  kiểm  soát  của  cảnh  sát  quân  đội  từ  trong 
cánh gà nhằm tước bỏ mọi quyền lực của Nghị viện2. Không một 
sửa đổi Hiến pháp nào  trước năm 1978 được đưa  ra  tranh  luận 
công khai,  trong khi  tất cả phản ánh những  đặc quyền của giai 
cấp  cầm  quyền3.  Các  lực  lượng  chính  trị  đã  tìm mọi  cách  để 
chiếm đoạt quyền lực. Việc sử dụng các biện pháp bất hợp pháp 
để chiếm đoạt quyền  lực của các nhóm chính  trị này đã dẫn  tới 
sự khủng hoảng Hiến pháp, xoá bỏ  các nguyên  tắc  của  thể  chế 
nghị viện và tước đoạt các quyền chính trị của công dân. Nguyên 
tắc kiểm soát và phân công quyền lực không còn có hiệu lực4. Xét 
từ  góc  độ  truyền  thống,  việc  áp dụng  các  tư  tưởng Hiến pháp 
của phương Tây gặp  trở ngại bởi  các yếu  tố  truyền  thống khác 
biệt,  trong đó có sự ảnh hưởng của  tư  tưởng Nho giáo  ‐ những 

––––––––––––––––––– 
 
1 Hiến pháp 1948 được sửa đổi hai lần trong nền Cộng hoà thứ nhất (1948 – 
1960) lần lượt vào các năm 1952 và 1954. Hiến pháp mới ngày 15 tháng 6 năm 
1960 của nền Cộng hoà thứ 2 (1960 – 1962) bị sửa đổi một lần. Hiến pháp ngày 
26 tháng 12 năm 1962 của nền Cộng hoà thứ 3 (1962 – 1972) có một lần sửa đổi 
năm 1969. Tiếp theo đó là sự ra đời của ba nền Cộng hoà cùng ba bản Hiến 
pháp khác nhau vào các năm 1972, 1980 và 1987. Hiến pháp ngày 27 tháng 10 
năm 1987 vẫn còn hiệu lực. 
2 Jeon Hak‐Seon, “Le contrôle de la constitutionnalité des normes et du respect des 
droits fondamentaux en Corée”, Luận án Tiến sỹ Luật, Trường Đại học Paris Sud 
XI, 1998, tr. 28‐29. 
3 Ginsburg  Tom,  Judicial  Review  in New Democracies:  Constitutional  Court  in 
Asian Cases, Cambridge University Press, 2003, tr. 28‐29. 
4 Đặng Minh Tuấn, Contribution à l’importation de la justice constitutionnelle au 
Vietnam à la lumière des expériences de la Thailande et de la Corée du Sud, Luận 
án tiến sỹ, bảo vệ tháng 9 năm 2010, Đại học Montesquieu Bordeaux IV, tr. 
117 – 125. 
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nhân  tố  không  phù  hợp  với  các  tư  tưởng  phương  Tây  về  nhà 
nước pháp quyền dựa trên nền tảng của chế độ lập hiến, sự kiểm 
soát quyền lực và chủ nghĩa cá nhân1.   

Trong nền Cộng hoà thứ năm, Tổng thống CHUN Doo‐Hwan, 
người đã lên cầm quyền bằng các biện pháp tàn bạo của một nhóm 
quân sự, đã thể hiện tính thiếu hợp pháp của việc nắm quyền. Tổng 
thống CHUN đã cố gắng gây dựng lòng tin khi thực hiện một chế 
độ  chuyển  đổi. Trong khi  đó,  các  đảng  đối  lập  lại muốn  sửa  đổi 
Hiến pháp  để  thiết  lập  chính  thể  cộng hoà  tổng  thống,  trong  đó 
Tổng thống phải được bầu trực tiếp bởi nhân dân.  

Ngày 12  tháng 3 năm 1985, Chính phủ CHUN chỉ  thu được số 
phiếu hạn chế (35,25%) trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp so với đa 
số phiếu (58,10%) của ba đảng đối lập ‐ những đảng đã đề nghị những 
cải cách Hiến pháp trước đó. [Trong 2 năm tiếp theo, cùng với những 
cuộc biểu tình ngày càng tăng của nhân dân và của các đảng đổi lập, 
mặc dù thể hiện công khai sự phản đổi cải cách Hiến pháp, Đảng cầm 
quyền buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với các đảng đối lập, dưới sự 
giám sát và thúc ép của dân chúng, để sửa đổi Hiến pháp].  

Trong năm 1986 và 1987, các sinh viên đã biểu  tình ngày càng 
rầm rộ hơn nhằm đòi hỏi sửa đổi Hiến pháp. CHUN đã tuyên bố sẽ 
sửa đổi Hiến pháp. Sau đó, ngày 3 tháng 3 năm 1987, Tổng thống đã 
tuyên bố dừng toàn bộ mọi tranh luận về cải cách Hiến pháp cho tới 
sau Olympic diễn ra cùng năm đó. Tổng thống cũng tuyên bố rằng 
cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào tháng 12 năm 1987 phải được tổ 
chức theo quy định của bản Hiến pháp hiện hành của nền Cộng hoà 
thứ năm, tức là thông qua một cuộc bầu cử gián tiếp. Tất cả các đảng 
đối  lập và Hội Luật gia Hàn Quốc đã chỉ  trích mạnh mẽ  tuyên bố 
này của Tổng thống. Các nhóm dân sự cùng các giáo sư ở các trường 
đại học đã đề nghị Tổng thống rút lại tuyên bố trên.  

Trong thời gian này, thông tin về tránh nhiệm của Chính phủ 
đối với cái chết do bị tra tấn của Park Jong‐Cheol, một sinh viên của 

––––––––––––––––––– 
 
1 Như trên, tr. 125. 
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Đại học Quốc gia Seoul, đã bị phơi bày. Điều này gây phẫn nộ trên 
toàn bộ đất nước. Các đảng đối  lập và các nhóm dân sự đã thành 
lập một  tổ  chức  để  tiến  hành  các  công  việc  sửa  đổi Hiến  pháp. 
Ngày 9 tháng 6 năm 1987, trong một cuộc biểu tình trên diện rộng ở 
Ký  túc  xá  của  Đại học Yonsei, LEE Han‐Yeol, một  sinh viên  của 
trường đại học này đã bị thương sau đó tử vong bởi một viên đạn 
hơi cay của cảnh sát. Điều này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình 
rầm rộ hơn, cái mà ngày nay người ta gọi  là “Phong trào dân chủ 
hoá tháng sáu”. Ngày 10 tháng 6 năm 1987, trong thoả ước quốc gia 
của đảng cầm quyền của CHUN Doo‐Hwan, ROO Tae‐Woo, cũng 
là một vị tướng, đã được bổ nhiệm ứng cử viên tổng thống thay thế 
Tổng thống CHUN. Trong khi đó, những đòi hỏi về một bản Hiến 
pháp mới  dân  chủ  hơn  ngày  càng  tăng  cao.  Các  cuộc  biểu  tình 
không những được  tổ chức bởi các sinh viên, mà các dân  thường 
cũng đã bắt đầu tham gia biểu tình để bày tỏ những phản đối của 
họ đối với chính quyền đương nhiệm.  

Trước những áp lực của các cuộc biểu tình ngày càng rầm rộ, ngày 
29 tháng 6 năm 1987, ROO Tae‐Woo đã tuyên bố chấp nhận những cải 
cách chính trị sâu rộng. Hệ quả là tình thế đã thay đổi rất nhanh chóng. 
Sự thoả hiệp ở tầm quốc gia và sự đồng thuận của nhân dân trong đề 
nghị suất bầu cử Tổng thống một cách trực tiếp đã nhanh chóng được 
hiện thực hoá. Tất cả các đảng chính trị cầm quyền và đối lập đã tuyên 
bố sự ủng hộ triển vọng của việc sửa đổi Hiến pháp.  

Tiếp theo, những nguyên tắc cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp 
lần đầu tiên trong lịch sử đã được thông qua bởi sự thoả thuận giữa 
đảng cầm quyền và các đảng đối lập. Sự khác biệt giữa hai phe chính 
trị đã bị át đi bởi quá trình hiệp thương, sắp xếp qua lại trong nỗ lực 
đàm phán và thoả hiệp. Các nguyên tắc mà đã được thông qua trong 
quá trình thương thuyết giữa các đảng phái chính trị đã được đặt lên 
trên bàn của Uỷ ban lâm thời sửa đổi Hiến pháp, do Nghị viện thành 
lập. Uỷ ban bao gồm  đại diện  của  các nhóm  chính  trị  trong Nghị 
viên, đã soạn thảo ra một dự thảo Hiến pháp. Sau đó, Dự thảo cuối 
cùng được trình lên Nghị viện xem xét trong sự ủng hộ của hầu như 
tuyệt  đại  đa  số các nghị  sỹ,  sau  đó  được quyết  định bởi một cuộc 
trưng cầu dân ý vào ngày 27 tháng 10 năm 1987. 
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Bản Hiến pháp ra đời đã phản ánh những ý kiến, quan điểm 
chính trị rất trái chiều của tất cả các tầng  lớp xã hội, những người 
ước muốn và xứng  đáng  được hưởng quyền  tham gia nhiều hơn 
vào các công việc nhà nước, cũng như là những gì họ đã làm được 
trong  các  lĩnh  vực  khác  của  đời  sống  xã  hội. Hiến pháp mới  đã 
được làm ra theo một chu trình dân chủ, với những thoả hiệp kéo 
dài của các nhóm quyền lực chính trị đại diện cho Chính phủ, các 
đảng đối lập dưới sự giám sát mang tính chỉ trích của quần chúng1. 

Vai trò cơ bản của bản Hiến pháp này  là đảm bảo và củng cố 
quyền của tất cả các công dân trong việc tham gia  một cách tự do, 
tự nguyên vào quy  trình chính  trị và sự phát  triển của nhà nước. 
Cam  kết  này,  với  sự  ủng  hộ  việc  thiết  lập một  nhà  nước  pháp 
quyền thực sự và một nền dân chủ sâu sắc trong đời sống chính trị, 
nhằm  xoá  bỏ  quy  trình Hiến  pháp  trước  đó  nhằm  hạn  chế  các 
quyền và tự do của nhân dân: Một mặt, sự chênh lệch giữa quyền 
lực của các cơ quan nhà nước trên giấy tờ và trên thực tế; mặt khác, 
sự hạn chế các quyền và tự do bởi các chính quyền độc tài.  

Hiến pháp của nền Cộng hoà thứ sáu ra đời nhờ vào sự xả thân 
của nhân dân trong cuộc đấu tranh chống lại chính phủ quân sự và 
độc  tài2. Hiến pháp sửa đổi đã xoá bỏ những  trở ngại cơ bản hạn 
chế sự phát triển dân chủ của Hàn Quốc. Sự mở rộng thẩm quyền 
của Toà Hiến pháp là rất có ý nghĩa trên phương diện này.  

II. Du nhập tài phán Hiến pháp: Từ thất bại cho đến thành công  

Những  tranh  luận  về  chủ  nghĩa  lập  hiến  và  nhà  nước  pháp 
quyền ở châu Á  liên quan đến quá  trình du nhập các hệ  thống  tài 
––––––––––––––––––– 
 
1 Toà Hiến pháp của Hàn Quốc, “Twenty years of the Constitutional Court of 
Korea”, xem tại http://english.ccourt.go.kr. 
2 Ngày 23 tháng 3 năm 1993, Kim Young‐Sam nắm quyền lực chính thức trên 
cương vị Tổng thống dân sự đầu tiên trong lịch sử  từ 30 năm. Được bầu làm 
Tổng  thống vào  tháng 12 năm 1997, Kim Dae‐Jung đã  thành  lập chính phủ 
ngày  25  tháng  3 năm  1998. Việc  thành  lập một  “chính phủ vì dân”  của vị 
Tổng  thống này đã đánh dấu sự nắm quyền  lần đầu  tiên của một đảng đối 
lập kể từ khi giành độc lập.    
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phán Hiến pháp phương Tây. Với sự ra đời của các Hiến pháp mới 
trong quá trình dân chủ hóa và giành độc lập sau Thế chiến thứ hai, 
nhiều nước châu Á đã thiết lập các mô hình tài phán Hiến pháp để 
bảo vệ Hiến pháp. Vấn đề đặt ra là các cơ quan tài phán Hiến pháp 
này hoạt động như thế nào ở các quốc gia này. Trên thực tế, các thẩm 
phán Hiến pháp ở châu Á đã gặp nhiều khó khăn để thực hiện vai 
trò bảo vệ tính tối cao của Hiến pháp như các đồng nhiệm ở phương 
Tây. Trong các quốc gia châu Á, Hàn Quốc là một trong những quốc 
gia  có  nhiều  kinh  nghiệm  về  tài  phán Hiến  pháp.  Trong  lịch  sử, 
những quốc gia này áp dụng nhiều mô hình khác nhau để kiểm soát 
tính hợp hiến của các đạo luật. Mặc dù không thành công trong lịch 
sử, sự hiệu quả của Tòa án Hiến pháp hiện hành là ví dụ điển hình 
cho các quốc gia đang muốn áp dụng  tài phán Hiến pháp độc  lập 
theo mô hình châu Âu. So với các tòa án Hiến pháp ở Hàn Quốc, các 
tòa án Hiến pháp khác trong khu vực như ở Campuchia, Indonesia 
và Mongolia có lịch sử rất non trẻ và đóng vai trò hạn chế1. 

Những khởi đầu yếu kém của các thiết chế bảo hiến 

Hầu hết các bản Hiến pháp của Hàn Quốc đều du nhập mô hình 
bảo hiến tập trung của Châu Âu. Tuy vậy, các thiết chế bảo hiến cũng 
có nhiều điểm khác biệt so với các nước phương Tây. Hiến pháp đầu 
tiên của Hàn Quốc (1948) thiết lập Hội đồng Hiến pháp, độc lập với 
các tòa án thường, nhưng chỉ được quyền kiểm hiến trên cơ sở đề nghị 
của các thẩm phán thường từ một vụ việc cụ thể. Mô hình này có pha 
trộn giữa Hội đồng Hiến pháp của Pháp và Tòa Hiến pháp của Đức. 
Trong nền Cộng hòa thứ 4 và 5, các nhà lập hiến lại tái thành lập Hội 
đồng Hiến pháp với những thẩm quyền rộng hơn. 

––––––––––––––––––– 
 
1 Hội  đồng bảo hiến  của Campuchia,  được  thành  lập năm 1993, không  thể 
hiện được vai trò bảo hiến độc lập dưới các sức ép chính trị. Tòa Hiến pháp 
của Indonesia mới được Hiến pháp ghi nhận năm 2001 và bắt đầu đi vào hoạt 
động năm 2003. Ở Mongolia, cơ quan tài phán Hiến pháp, có tên gọi là Tsets, 
được thành lập năm 1992. Xem Jean‐Marie Crouzatier, Justice et constitution 
en  Asie :  contribution  présentées  au  Ve  Congrès  français  de  droit 
constitutionnel,  Toulouse,  6,  7  et  8  juin  2002,  Presses  de  l’Université  des 
sciences sociales de Toulouse, 2003. 
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Các Hội đồng Hiến pháp này mang nhiều đặc điểm của một 
cơ  quan  chính  trị. Hội  đồng Hiến  pháp  đầu  tiên  bao  gồm  10 
thành viên  lấy đều  từ Nghị viện và Tòa án  tối cao. Các học giả 
Hàn Quốc  chỉ  trích mạnh mẽ về  cách  thức  lựa  chọn quân bình 
với 5 thành viên từ Nghị viện và 5 thành viên từ Tòa án, vì như 
vậy Hội  đồng  không  thể  khách  quan  trong  việc  kiểm  hiến  các 
đạo  luật  của  Nghị  viện1.  Nhiệm  kỳ  của  Hội  đồng  trùng  với 
nhiệm kỳ của Nghị viện. Trên  thực  tế, các  thành viên Hội đồng 
đồng thời vẫn phải kiêm nhiệm thẩm phán tòa án tối cao và nghị 
sĩ. Các tiêu chí bổ nhiệm không được quy định nên nhiều thành 
viên  (đặc biệt  các nghị  sĩ) không có  trình  độ  luật. Trên  thực  tế, 
nhiều quyết  định  của Hội  đồng phản ánh  rõ  ràng  sự  thỏa hiệp 
chính trị. Các Hội đồng Hiến pháp sau này được cải cách, trong 
đó  9  thành  viên  được  bổ  nhiệm  bởi  Tổng  thống  (Trong  đó  3 
thành viên do Nghị viện giới  thiệu, 3  thành viên do Tòa án  tối 
cao giới  thiệu). Các  tiêu chí về chuyên môn pháp  lý cũng  được 
quy định  rõ  ràng hơn. Tuy vậy,  tính chất chính  trị của cơ quan 
này vẫn  rất  rõ  ràng qua quy  định  tất  cả  các  thành viên  đều do 
Tổng thống bổ nhiệm, trong khi các Tổng thống trong giai đoạn 
này  là rất chuyên quyền, độc đoán. Trước Hiến pháp hiện hành 
năm 1978, chỉ duy nhất Hiến pháp của nền Cộng hòa thứ 2 (1960‐
1961)  thiết  lập  Tòa Hiến  pháp.  Tuy  vậy,  do  sự  sụp  đổ  nhanh 
chóng  của  thể chế  chính  trị này  sau một năm  tồn  tại, Tòa Hiến 
pháp chưa được thành lập. Cũng duy nhất Hiến pháp 1962 (nền 
Cộng hòa thứ 3) lựa chọn mô hình tài phán của Mỹ, trong đó trao 
cho các  tòa án  thường có quyền kiểm  tra  tính hợp hiến của các 
đạo luật. 

Mặc dù tồn tại các Hiến pháp thành văn và các hệ thống tài 
phán Hiến  pháp,  những  nguyên  tắc  về  giới  hạn  và  kiểm  soát 
quyền lực không có giá trị trên thực tế chính trị ở Hàn Quốc lúc 

––––––––––––––––––– 
 
1 CHUNG Gong‐Gil, “Etude compare du controle de constitutionnalite des  lois en 
matiere  de  droits  fondamentaux  en  Coree  et  en  France”,  These  en  droit  public, 
Universite de Paris I, 2004, p. 27. 
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bấy  giờ. Hiến  pháp  của  các  chế  độ  quân  sự  là một  bản  “Hiến 
pháp danh nghĩa”1. Lịch sử Hiến pháp  rất bất  ổn. Các nhà cầm 
quyền  thấy  ít  lợi  ích  trong việc  thiết  lập một hệ  thống  tài phán 
Hiến pháp để xử lý các vi phạm Hiến pháp của các chính trị gia. 
Do  vậy,  các  cơ  quan  tài  phán Hiến  pháp  trở  thành  những  cơ 
quan chính trị và ít quyền lực. Các nhà cầm quyền luôn tìm mọi 
cách để  sử dụng quyền  lực  trong việc can  thiệp vào  tổ chức và 
hoạt động của các cơ quan này.  

Hệ quả là vai trò thực tế của tài phán Hiến pháp biểu hiện rất 
hình  thức. Trong suốt khoảng  thời gian 12 năm  tồn  tại, Hội đồng 
Hiến pháp  đầu  tiên  chỉ  có  9 quyết  định  rất hình  thức  trong việc 
kiểm soát quyền lực. Các Hội đồng Hiến pháp sau đó không có bất 
kỳ  một vụ việc nào. Khi mà các thẩm phán cố gắng thể hiện ý định 
kiểm soát quyền  lực, các nhà  lãnh đạo  lập  tức biểu hiện sự chống 
đối bằng can thiệp nhằm hướng hoạt động tài phán Hiến pháp theo 
mục tiêu chính trị của mình. Với 11 năm tồn tại của mô hình phi tập 
trung, các thẩm phán thường chỉ có hai quyết định tuyên bố vi hiến 
một đạo luật trong một vụ việc xảy ra năm 1971. Sau khi thách thức 
chính phủ bằng  các  tuyên bố vi hiến,  trong  số 15  thẩm phán  của 
Tòa  án  tối  cao  đã  từng  tham  gia  vào  vụ  việc  đó  đã  bị  thay  thế.  

––––––––––––––––––– 
 
1 Hiến pháp  có mục  đích,  theo một học giả người Thuỵ Sỹ,  là xác  lập việc 
“nhân dân được cai trị bởi ai” và “đâu là những quyền và nghĩa vụ của người 
cai  trị”  (Trích  từ  Favoreu  Louis, Gaïa  Patrick, Ghevontian Richard, Mestre 
Jean‐Louis, Droit constitutionel, 8 éd, Edition Dalloz, 2005, tr.4. Một bản “Hiến 
pháp  thực  chất”  là một bản Hiến pháp đạt được một sự  thống nhất  rộng  rãi 
nhất  của dân  chúng. Ngược  lại, một bản “Hiến pháp danh nghĩa”  chỉ  là một 
tuyên bố các nguyên tắc, một dự định mà người ta mong muốn hiện thức hoá 
một ngày nào đó. Chúng  ta  thường  thấy hiện  tượng này ở các quốc gia mà 
chủ nghĩa lập hiến phương Tây được áp dụng vào các chế độ thuộc địa hoặc 
phong kiến. Mặc dù tồn tại một bản Hiến pháp, nhưng những tư tưởng của 
chủ nghĩa lập hiến phương Tây thường xa lạ ở nhiều quốc gia châu Á và châu 
Phi  (Xem Loewenstein Karl, Réflextion sur  la valeur des Constitutions dans 
une  époque  révolutionnaire:  Esquise  d’une  ontologie  des  Constitutions, 
Revue française de science politique, 1952, tr. 20). 
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Vụ việc này thể hiện rõ sự “khủng hoảng tư pháp”1, bởi vì từ đây 
các  thẩm phán  sẽ không dám  thể hiện vai  trò bảo hiến  của mình 
nữa. Các học  giả Hàn Quốc  cho  rằng mô  hình  bảo  hiến  của Mỹ 
không thích hợp ở đất nước này, bởi vì Hàn Quốc không có truyền 
thống tư pháp độc lập và chuyên nghiệp2. 

Sự ra đời và vai trò quan trọng của Tòa án Hiến pháp  

Trong bối cảnh chuyển đổi Hiến pháp, các nhà lập hiến thường 
ghi nhận vai trò của một tòa án Hiến pháp độc lập để bảo vệ Hiến 
pháp. Một  tòa Hiến pháp như vậy được  thành  lập  trong bối cảch 
chính  trị dân chủ mới. Nhờ vào những cải cách Hiến pháp mạnh 
mẽ  trong quá  trình chuyển đổi Hiến pháp, Hàn Quốc đã thiết  lập 
tòa án Hiến pháp trong hệ thống các cơ quan kiểm soát quyền lực 
khác nhằm  để  tăng  cường dân  chủ, bảo vệ  các quyền  con người, 
thành  lập một  chính  phủ minh  bạch  và  đấu  tranh  chống  tham 
nhũng. Xét ở góc độ chính trị, sự ra đời của Tòa án Hiến pháp thể 
hiện sự tương quan giữa các lực  lượng chính trị (đảng cầm quyền 
và các đảng đối  lập) trong bối cảnh sửa đổi Hiến pháp, bởi vì các 
lực lượng chính trị đều thấy được lợi ích của Tòa án này trong việc 
bảo vệ vị trí của họ cho dù ở vị trí cầm quyền hay đối lập. Để hiện 
thực hóa được các mục tiêu này, trên cơ sở các cuộc tranh luận gay 
gắt về mô hình tài phán Hiến pháp, các nhà lập hiến đã ủng hộ việc 
áp dụng một Tòa Hiến pháp  theo mô hình của Đức để giải quyết 
vấn đề có tính truyền thống về tính độc lập của các thẩm phán Hiến 
pháp. Tòa án Hiến pháp có những đặc điểm cơ bản sau: 

Tòa án Hiến pháp là một cơ quan tài phán độc lập 

Bản chất của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc  là một cơ quan  tư 
pháp độc lập. Tòa án Hiến pháp bao gồm những người đã từng làm 
việc trong ngành tư pháp. Tòa án giải quyết vụ việc Hiến pháp theo 

––––––––––––––––––– 
 
1  CHA  Dong‐Wook,  The  role  of  the  Korean  constituttional  Court  in  the 
democratization of South Korea, Michigan, UMI, 2005, p. 47. 
2 CHOI Dai‐Kwon, “La politique de la Cour constitutionnelle – la composition et 
le fonctionnement”, Budhak Universite nationale de Seoul, 31, no.1, 1993, p.121. 
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quy trình tư pháp. Các vụ việc có giá trị pháp lý bắt buộc theo quy 
định của Khoản 1 Điều 47: “Quyết định về  tính bất hợp hiến của 
các đạo luật có giá trị bắt buộc với tất cả các cơ quan nhà nước, kể 
cả các  tòa án có  thẩm quyền chung và chính quyền địa phương”. 
Các quyết định khác của tòa án cũng có giá trị pháp lý tương tự.  

Trong mối quan hệ với các nhánh quyền lực, Tòa án Hiến pháp 
có vị  trí  tương  đối  độc  lập. Trong quan hệ với nhánh quyền  lập 
pháp, mặc dù Nghị viện có thể có những ảnh hưởng nhất định đến 
Tòa án Hiến pháp thông qua các quyền đề xuất 3 thẩm phán; ban 
hành, sửa đổi luật về Tòa án Hiến pháp; và đề xuất quy trình buộc 
tội các thẩm phán Tòa án Hiến pháp1, nhưng Tòa án Hiến pháp lại 
có quyền kiểm hiến các đạo luật của Nghị viện. Trong quan hệ với 
nhánh hành pháp, nếu như Tổng thống có quyền bổ nhiệm toàn bộ 
thẩm phán của Tòa án Hiến pháp  (3  trên cơ sở đề nghị của Nghị 
viện; 3 trên cơ sở đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 3 
theo quyết định của chính Tổng thống), thì Tòa án Hiến pháp lại có 
quyền kiểm hiến các tranh chấp thẩm quyền giữa nhánh hành pháp 
với các quyền  lực khác cũng kiểm hiến các buộc  tội đối với Tổng 
thống và các quan chức cao cấp khác. Đối với hệ thống tư pháp, các 
quyết định của Tòa án Hiến pháp có giá trị bắt buộc với các tòa án. 
Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp không  có quyền kiểm  tra  tính hợp 
hiến các quyết định trong các vụ án cụ thể của các tòa án thường. 
Tòa án tối cao có quyền đề xuất 3 thẩm phán cho Tòa án Hiến pháp. 
Trong khi xét xử, các tòa án cũng có quyền đề xuất các vấn đề Hiến 
pháp lên Tòa án Hiến pháp.  

Các thẩm phán của Tòa án Hiến pháp có vị trí độc lập. Tòa án 
gồm 9 thẩm phán, đều do Tổng thống bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị 
của Nghị  viện,  Tòa  án  tối  cao  và  chính  Tổng  thống.  Cách  thức 
thành lập Tòa án Hiến pháp như trên một mặt đảm bảo sự hài hòa 
của các nhánh quyền  lực  lập pháp, hành pháp, tư pháp, mặt khác 
đảm bảo tính độc  lập của các thẩm phán. Mặc dù có những  tranh 
cãi về  sự  ảnh hưởng nhất  định  của ngành  tòa án  đối với Tòa án 
––––––––––––––––––– 
 
1 Chưa một thẩm phán Hiến pháp nào bị buộc tội. 
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Hiến  pháp,  cách  thức  thành  lập  như  trên  đã  đóng  vai  trò  quan 
trọng  trong việc bảo đảm  tính độc  lập của các  thẩm phán Tòa án 
Hiến pháp. Để đảm bảo tính độc lập của các thẩm phán, các thẩm 
phán Tòa án Hiến pháp các nước thường không được bổ nhiệm lại, 
nhưng đây không phải là trường hợp của Hàn Quốc. Thay vào đó, 
không một cơ quan nhà nước nào có quyền ban hành bất kỳ biện 
pháp kỷ luật nào đối với các thẩm phán Tòa án Hiến pháp hay can 
thiệp vào hoạt động xét xử của Tòa án Hiến pháp. 

Theo quy định của Hiến pháp, các thẩm phán Tòa án Hiến pháp 
phải là những người trên 40 tuổi, ít nhất 15 kinh nghiệm là (1) thẩm 
phán, công  tố hoặc  luật  sư;  (2)  luật sư  làm việc  trong một công  ty 
công  lập;  (3)  luật  sư đồng  thời  là giáo  sư hoặc giảng viên  đại học 
luật. Yêu  cầu  bắt  buộc  các  thẩm  phán  là  những  người  làm  trong 
ngành tư pháp là một đặc trưng của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc khi 
so sánh với nhiều Tòa án Hiến pháp khác trên thế giới, trong đó cho 
phép các giáo sư có thể trở thành thẩm phán Hiến pháp. Các nhà lập 
hiến Hàn Quốc đề cao tính chuyên môn, chuyên nghiệp trong hoạt 
động của Tòa án Hiến pháp. Ngoài ra, các  thẩm phán không được 
quyền  tham  gia  đảng  phái,  hoạt  động  chính  trị,  các  hoạt  động 
chuyên môn vì lợi nhuận và không được kiêm nhiệm đại biểu Nghị 
viện/hoặc chính quyền địa phương; công chức của Nghị viện, Chính 
phủ hoặc Tòa án;  thành viên của một pháp nhân hoặc một  tổ chức 
khác. Sự không kiêm nhiệm giúp cho các thẩm phán có thể tập trung 
mọi nỗ lực trong hoạt động của Tòa án Hiến pháp đồng thời để đảm 
bảo tính độc lập của các thẩm phán Tòa án Hiến pháp. 

Nhiều tranh cãi tập trung vào quy định các thẩm phán của Tòa 
án Hiến pháp có thể bị buộc tội, theo đó Nghị viện có quyền đề nghị 
Tòa án Hiến pháp xem xét buộc tội các thẩm phán Hiến pháp khi họ 
vi phạm Hiến pháp hoặc các đạo luật trong hoạt động thực thi quyền 
lực. Trên  cơ  sở đề xuất  của  ít nhất một phần ba  tổng  số đại biểu, 
Nghị viện sẽ biểu quyết theo đa số để đề nghị ra trước Tòa án Hiến 
pháp việc buộc tội này. Các quyền của thẩm phán sẽ bị đình chỉ từ 
thời điểm Nghị viện đề xuất buộc tội lên Tòa án Hiến pháp. Nếu bị 
buộc tội bởi Tòa án Hiến pháp, các thẩm phán sẽ mất chức, và vẫn có 
thể phải chịu các tránh nhiệm khác (dân sự hoặc hình sự).  
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Để đảm bảo  tính  độc  lập  của  các  thẩm phán, Hiến pháp còn 
trao cho các  thẩm phán có quyền có những ý kiến  trái ngược với 
quyết định của Tòa án Hiến pháp; Tòa án Hiến pháp có quyền đặt 
ra các quy  tắc nội bộ về tổ chức, quy  trình, kỷ  luật và hành chính 
của Tòa án theo quy định của luật. 

Tòa án Hiến pháp có thẩm quyền rộng rãi 

Tòa Hiến pháp có  thẩm quyền  rộng, không  chỉ kiểm  tra  tính 
hợp hiến các đạo  luật mà còn xem xét các quyết định buộc tội các 
quan chức cao cấp, giải quyết  tranh chấp  thẩm quyền giữa các cơ 
quan nhà nước, kiểm soát các đảng phái chính trị và bầu cử. 

Cũng như các Tòa án Hiến pháp khác, Tòa án Hiến pháp Hàn 
Quốc đóng vai trò quan trọng nhất trong việc đảm bảo tính hợp hiến 
của các đạo luật. Trên cơ sở đề nghị của các đương sự hoặc chính các 
thẩm phán trong vụ việc xét xử, các tòa án thường sẽ đề nghị Tòa án 
Hiến pháp xem xét các đạo luật. Trong trường hợp nếu các tòa án từ 
chối đề nghị của các đương sự đưa vụ án lên Tòa án Hiến pháp, các 
đương sự có quyền trực tiếp đưa vụ việc đó lên Tòa án Hiến pháp.  

Đối với vụ việc buộc  tội các quan chức cao cấp, Nghị viện có 
quyền  đề xuất  trong khi Tòa án Hiến pháp có quyền quyết định. 
Tòa án Hiến pháp cũng có quyền giải tán một đảng chính trị theo 
đề nghị của Chính phủ nếu như đảng chính trị đó vi phạm nguyên 
tắc dân chủ. Việc phân định các  tranh chấp giữa các cơ quan nhà 
nước; giữa nhà nước  trung ước và chính quyền địa phương; giữa 
các cơ quan chính quyền địa phương cũng  thuộc về Tòa án Hiến 
pháp. Ngoài ra, quyền kiểm soát các cuộc bầu cử cũng do Tòa án 
Hiến pháp đảm nhiệm. 

Hiến pháp  trao quyền mở  rộng cho Tòa án Hiến pháp nhằm 
đảm bảo mọi sự vi phạm Hiến pháp đều phải bị kiểm soát và mọi 
tranh chấp Hiến pháp có thể kiện ra Tòa án Hiến pháp. 

Quyền tiếp cận Tòa án Hiến pháp của các cá nhân 

Hiến pháp Hàn Quốc rất coi trọng quyền tiếp cận Tòa án Hiến 
pháp của các cá nhân,  theo đó các cá nhân có quyền kiện Tòa án 
Hiến pháp về hai loại vụ việc: 
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Thứ nhất, kiểm hiến các đạo luật áp dụng cho một vụ việc xét 
xử bởi  các  tòa án  thường. Như đã  trình bày,  các  đương  sự  trong 
một vụ việc của tòa án thường có quyền đề xuất tòa án đó xem xét 
đề  nghị  hoặc  đề  nghị  trực  tiếp  nếu  không  được  tòa  án  đó  chấp 
nhận, lên Tòa án Hiến pháp xem xét tính hợp hiến của các đạo luật.  

Thứ hai, các cá nhân có quyền đề nghị Tòa án Hiến pháp bảo vệ 
các quyền hiến định của họ khi bị các cơ quan nhà nước xâm phạm. 
Các cá nhân có quyền đề nghị Tòa án Hiến pháp xem xét bảo vệ các 
quyền  hiến  định  của mình  khi  họ  đã  sử dụng  hết  các  quy  trình 
hành  chính và  tố  tụng  theo pháp  luật nhưng không bảo vệ được 
quyền và lợi ích chính đáng của họ. Quy định này cũng nhằm đảm 
bảo sự không quá tải của các vụ việc đưa lên Tòa án Hiến pháp. 

  Các quy định của Hiến pháp Hàn Quốc này được  thông qua 
nhằm tạo điều kiện tối đa cho các cá nhân có thể tiếp cận được Tòa 
án Hiến pháp. Khi không  thể đề nghị giải quyết  thông qua các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền, các cá nhân luôn có thể kiện lên Tòa 
án Hiến pháp để bảo vệ quyền của họ. Quyền của cá nhân trong việc 
trực tiếp đề nghị Tòa án Hiến pháp là một quyền rất quan trọng của 
các công dân để các cá nhân bảo vệ các quyền và tự do của họ.  

Trong điều kiện như vậy, Tòa Hiến pháp đã phát huy vai  trò 
lớn  trong việc bảo vệ Hiến pháp và nền dân  chủ. Về  các vấn  đề 
chính  trị, các tòa Hiến pháp đã khẳng định khả năng trở thành vị 
trọng tài của các xung đột chính trị.  

Những  kinh  nghiệm  về  thành  công  và  thất  bại  của  việc  áp 
dụng  tài phán Hiến pháp ở Hàn Quốc  là những kinh nghiệm quý 
báu cho tất cả các nước, trong đó có Việt Nam đang tìm kiếm một 
mô hình  tài phán Hiến pháp  độc  lập  thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 
tính tối cao của Hiến pháp.  

III. Thiết chế bảo hiến cho Việt Nam: Nỗi niềm và hy vọng 

Trong  lịch sử Hiến pháp, Việt Nam chưa bao giờ  thiết  lập cơ 
chế tài phán Hiến pháp để bảo vệ tính tối cao của Hiến pháp. Bên 
cạnh  những  rào  cản  truyền  thống,  những  nền  tảng  chính  trị  là 
những nguyên nhân  trực  tiếp cho sự  thiếu vắng này. Cơ chế  lãnh 
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đạo của Đảng hiện nay tạo ra những khó khăn trong việc xây dựng 
các nguyên  tắc pháp quyền dựa  trên nền  tảng của  sự phân  công, 
kiểm soát quyền lực nhà nước và bảo vệ các quyền cơ bản của con 
người.  Trong  tổ  chức  quyền  lực  nhà  nước, Quốc  hội  là  cơ  quan 
quyền lực nhà nước cao nhất và do đó không một cơ quan nào có 
thể kiểm tra tính hợp hiến các đạo luật của Quốc hội1. Thay vì trao 
quyền kiểm tra tính hợp hiến các đạo luật của Quốc hội cho một tòa 
án Hiến pháp, Việt Nam lại trao quyền này cho chính Quốc hội. Sự 
kiểm hiến mang tính chính trị của Quốc hội vừa không khách quan 
vừa không hiệu quả.  

Nhìn từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, nơi mà cải cách chính trị 
mạnh mẽ là những tiền đề cốt lõi cho việc thành lập cũng như hoạt 
động của Tòa án Hiến pháp, Việt Nam đã bắt đầu thực hiện công 
cuộc  đổi mới  kinh  tế  và  chính  trị  quan  trọng  tạo  tiền  đề  để  xây 
dựng nhà nước pháp quyền. Đảng đã chính thức công nhận vai trò 
của nhà nước pháp quyền. Ngày càng nhiều các nhà lãnh đạo, các 
học giả và  luật gia chỉ ra các hạn chế của  thể chế Hiến pháp hiện 
hành và tầm quan trọng của nhà nước pháp quyền. Các tranh luận 
về vấn đề này ngày càng phát triển. Ảnh hưởng của nhà nước pháp 
quyền đã dẫn đến những cải cách pháp luật quan trọng, như sự ra 
đời của tòa hành chính. Tài phán hành chính được coi là một cơ chế 
mới bảo vệ hiệu quả hơn các quyền công dân trước các vi phạm của 
các cơ quan hành chính. Sự thành lập tòa hành chính là trung tâm 
của trào lưu xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.  

Sau khi thành lập tài phán hành chính, Việt Nam bắt đầu công 
nhận vai  trò của  tài phán Hiến pháp. Lý do quan  trọng nhất  thúc 
đẩy quá  trình phát  triển  lý  thuyết về  tài phán Hiến pháp  ở Việt 
Nam  là vai  trò  của nó  trong việc  đảm bảo  tính  tối  cao  của Hiến 
pháp  và  bảo  vệ  các  quyền  cơ  bản  của  công  dân. Khái  niệm  “tài 

––––––––––––––––––– 
 
1 Chúng ta cần phải nhận thức lại về vị trí hiến định của Quốc hội trước khi bàn 
đến việc thiết lập tài phán Hiến pháp: Quốc hội tối cao hay Hiến pháp tối cao? 
Trong Nhà nước pháp quyền, tất cả các cơ quan Nhà nước, kể cả Quốc hội phải 
đặt mình trong khuôn khổ Hiến pháp, và phải có cơ chế để đảm bảo điều đó.  
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phán Hiến pháp” được nghiên cứu ngày càng nhiều trong khoa học 
luật ở Việt Nam. Ngày càng nhiều các nhà chính trị gia ủng hộ việc 
thành lập một cơ chế tài phán Hiến pháp để kiểm tra tính hợp hiến 
các hoạt động của các cơ quan nhà nước.  

Khởi đầu, vấn đề thành lập một Tòa án Hiến pháp được coi là 
một  trong những vấn đề  trọng  tâm các cuộc  thảo  luận về sửa đổi 
Hiến pháp và hứa hẹn có nhiều triển vọng thiết lập vào đợt sửa đổi 
Hiến pháp  lần này. Tuy vậy, những người  đề  xuất mô hình này 
ngày cảng cảm thấy nản lòng khi đề xuất của họ ngày càng bị đẩy 
ra xa so với những ưu tiên sửa đổi. 

Thay vì thiết lập Tòa án Hiến pháp, những người có thẩm quyền 
ủng hộ duy trì quyền kiểm hiến mang tính chính trị của Quốc hội. Lựa 
chọn  thiết  lập một  cơ quan  chuyên  trách  trực  thuộc Quốc hội  (Hội 
đồng Hiến pháp)  để  giúp Quốc hội  thực hiện  chức năng  bảo hiến 
được thấy trong phương án số một của nhiều báo cáo, dự thảo đề xuất 
sửa đổi Hiến pháp. Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013 đã lựa 
chọn mô hình này khi quy định tại Điều 120 như sau: 

1. Hội đồng Hiến pháp là cơ quan do Quốc hội thành  lập, gồm Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.  

2. Hội đồng Hiến pháp kiểm tra tính hợp hiến của các văn bản quy 
phạm pháp luật do Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao ban hành; kiến nghị Quốc hội xem xét  lại văn bản quy 
phạm pháp  luật của mình khi phát hiện có vi phạm Hiến pháp; yêu cầu 
Chủ  tịch  nước,  Ủy  ban  thường  vụ Quốc  hội,  Chính  phủ,  Thủ  tướng 
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sửa 
đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của mình hoặc đề nghị cơ quan 
có thẩm quyền hủy bỏ văn bản vi phạm Hiến pháp; kiểm tra tính hợp hiến 
của  điều  ước quốc  tế  được  ký  kết nhân danh Nhà nước  trước  khi  trình 
Quốc hội, Chủ tịch nước phê chuẩn. 

3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng Hiến pháp và 
số lượng, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Hiến pháp do luật định. 

Theo quy định này của Dự  thảo, Hội đồng Hiến pháp không 
phải  là một cơ quan tài phán Hiến pháp độc  lập, mà hoàn toàn  là 
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một cơ quan chính trị: Hội đồng Hiến pháp không độc lập do được 
Quốc hội thành  lập, giúp Quốc hội  thực hiện chức năng bảo hiến; 
Hội  đồng Hiến pháp không  có quyền  tài phán, mà  chỉ  có quyền 
kiến nghị Quốc hội và các cơ quan Nhà nước xem xét khi phát hiện 
các vi phạm Hiến pháp. 

Theo kinh nghiệm của Hàn Quốc, Hội đồng Hiến pháp với tư 
cách là một cơ quan chính trị sẽ không có vai trò đáng kể nào trong 
việc bảo vệ Hiến pháp. Bị  lệ  thuộc về  tổ  chức vào Quốc hội, Hội 
đồng Hiến pháp  không  thể  kiểm  hiến  các  văn  bản pháp  luật do 
Quốc hội ban hành. Những thẩm quyền hạn chế của Hội đồng Hiến 
pháp cũng khiến cơ quan này khó có thể thực hiện được nhiệm vụ 
của cơ quan bảo hiến. Kinh nghiệm của Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng 
việc thành lập một Tòa án Hiến pháp độc lập, có thẩm quyền rộng 
rãi và tạo điều kiện  thuận  lợi cho người dân được quyền  tiếp cận 
(kiện) Tòa án Hiến pháp  là những  điều kiện  tiên quyết  tạo  ra  sự 
thành công của thiết chế bảo hiến.  

Nếu  chưa  thành  lập  được  Tòa  án Hiến  pháp,  thì Hội  đồng 
Hiến pháp theo Dự  thảo cũng cần phải được cải cách  theo hướng 
nâng  cao  hơn  tính  độc  lập  và  thẩm  quyền  của  cơ  quan  này.  Trong 
trường  hợp  đó, Hội  đồng Hiến pháp  của Pháp1  có  thể  là  nguồn 
tham khảo quan trọng. So sánh với Hội đồng Hiến pháp của Pháp 
– một mô hình hạn chế so với Tòa án Hiến pháp, Hội đồng Hiến 
pháp theo Dự thảo Hiến pháp còn hạn chế hơn rất nhiều. Bên cạnh 
tính chính trị, Hội đồng Hiến pháp của Pháp vẫn có vị trí độc  lập 
tương  đối  so  với  các  đảng  chính  trị,  các  cơ  quan  quyền  lực  nhà 
nước (kể cả Quốc hội) và các lợi ích tư nhân (Điều 56, 57). Bên cạnh 
kiểm hiến các đạo luật của Quốc hội (Điều 61, 61‐1), Hội đồng Hiến 
pháp của Pháp còn kiểm soát các cuộc bầu cử (Điều 58, 59) và trưng 
cầu dân ý (Điều 60). Với cải cách Hiến pháp năm 2008 (Điều 61‐1), 
Hội  đồng Hiến pháp không những kiểm  tra  trước khi dự  luật  có 
hiệu  lực, mà  còn  có  thể kiểm  tra  tính hợp hiến  của một  đạo  luật 
theo đề nghị của các tòa án thường (thông qua các Tòa án tối cao). 
––––––––––––––––––– 
 
1 Tham khảo Phụ lục về Hội đồng Hiến pháp Pháp. 
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Có thể thấy rằng, những hy vọng thành lập Tòa án Hiến pháp 
độc lập đã bị dội những gáo nước lạnh khi Dự thảo Hiến pháp đề 
xuất một Hội  đồng Hiến pháp phụ  thuộc và hạn  chế. Trong  bối 
cảnh này, việc  thành  lập Hội  đồng Hiến pháp  theo mô hình  của 
Pháp có lẽ là một giải pháp thỏa hiệp có thể chấp nhận được. 

 So  sánh với những  cải  cách  chính  trị  của Hàn Quốc, những 
“đổi mới” của Việt Nam còn chậm và ít hơn nhiều. Theo quan điểm 
của Đảng ta, đổi mới chính trị phải chậm và chắc. Nhưng nếu coi 
những cải cách chính trị là chìa khóa thành công của việc áp dụng 
tài phán Hiến pháp, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi 
mới  chính  trị,  đặc biệt  trong  tiến  trình xây dựng dân  chủ và nhà 
nước pháp quyền. Những yếu tố đó không chỉ là điều kiện cần thiết 
cho việc thành lập cơ quan tài phán Hiến pháp, mà còn là điều kiện 
cho sự thành công trong hoạt động của Tòa Hiến pháp khi nó được 
thành lập./. 
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỚNG ĐỐI VỚI CƠ CHẾ BẢO 
HIẾN Ở VIỆT NAM VÀ BÌNH LUẬN VỀ MÔ HÌNH 

BẢO HIẾN TRONG DỰ THẢO                                      
HIẾN PHÁP 1992 SỬA ĐỔI NĂM 2013 

 TS. Đỗ Minh Khôi* 
 

1. Mở đầu 

Bảo hiến, hay  còn  được  gọi  là  kiểm hiến hay  kiểm duyệt  tư 
pháp, là hòn đá tảng của nền dân chủ hiện đại1. Hình thành cơ chế 
bảo hiến đang là một xu thế phổ biến trên thế giới hiện nay, vì vậy, 
một trong những yêu cầu cơ bản đối với Việt Nam đang trong quá 
trình hoàn  thiện  cơ  chế  bảo hiến  là phải  xác  định  các  yếu  tố  tác 
động đến việc hình thành và phát triển của cơ chế này. 

Có  thể có  rất nhiều yếu  tố  tác  động  đến việc  thiết kế và vận 
hành cơ chế bảo hiến. Những yếu tố này có những giá trị tác động 
khác nhau và  trong những hoàn  cảnh khác nhau giá  trị  tác  động 
cũng sẽ khác nhau. Các yếu tố cơ bản nhất là: bản thân Hiến pháp 
với  những  nội dung  và  tính  chất  của  nó;  hiện  trạng  dân  chủ  và 
pháp quyền trong xã hội; truyền thống chính trị, pháp lý. 

Theo quan điểm của tác giả, ở Việt Nam, việc lựa chọn cơ chế 
bảo hiến,  tổ  chức và vận hành  chúng  ra  sao  chỉ  có  thể  được  xác 
định rõ hơn khi chúng ta xác định với một mức độ cần thiết sự tác 
động của yếu tố đến việc hình thành và phát triển của cơ chế bảo 
hiến  trên  thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Vì vậy,  trong 
phạm vi bài viết, tác giả xem xét sự tác động của các yếu tố này và 
––––––––––––––––––– 
 
* Đại học Luật TP.HCM. 
1 Markus Böckenförde, Nora Hedling, Winluck Wahiu, A Practical Guide to Constitution 
Building, 2011, Chương 6, tại http://www.idea.int/publications/pgcb/index.cfm 
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chúng đặt ra những đòi hỏi gì đối với việc tổ chức và vận hành cơ 
chế bảo hiến trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam1. Các yếu tố quan 
trọng nhất sẽ được xem xét:  (1) Hiến pháp và chủ nghĩa  lập hiến; 
(2) Dân chủ và sự ảnh hưởng của quá trình dân chủ hoá; (3) Yếu tố 
pháp quyền, pháp trị. Ngoài ra, bài viết này cũng đánh giá các yếu 
tố khác có ảnh hưởng như thế nào đến việc tổ chức và vận hành cơ 
chế bảo hiến ở Việt Nam. 

2. Nội dung Hiến pháp và chủ nghĩa lập hiến 

Về mặt lịch sử, nói đến Hiến pháp là nói đến dân chủ, vì sự xuất 
hiện của Hiến pháp dù ít hay nhiều đã là một biểu hiện của sự phát 
triển dân chủ trong lịch sử nhân loại. Lịch sử hình thành của những 
quy định hiến  tính ở Anh và sự ra đời của Hiến pháp Mỹ đã biểu 
hiện là một trong những phương tiện đạt đến mục đích dân chủ, bởi 
nó hạn chế quyền lực chuyên chế của nhà vua ở quốc mẫu, của Nghị 
viện và của chính quyền thuộc địa2. Mặc dù sự ra đời của Hiến pháp 
trong chế độ chuyên chế có thể là sự ban phát của hoàng gia, nhà độc 
tài nhưng phần nào đó đã thể hiện sức mạnh của nhân dân và thông 
qua sự tự cam kết cai trị phù hợp với pháp luật của kẻ thống trị. Như 
vậy, sự xuất hiện của Hiến pháp dù nhằm mục đích gì, do ai, của ai 
cũng  là biểu hiện  sự  chế ngự quyền  lực chuyên chế và dân chủ ở 
mức độ nhất định. Với tư cách là phương tiện và biểu hiện của dân 
chủ của Hiến pháp, hình thành nhu cầu bảo vệ Hiến pháp, tính tối 
cao của Hiến pháp  là  tất yếu bởi dân chủ  là gì nếu hình  thức biểu 
hiện quan trọng của nó – Hiến pháp không được bảo vệ? 

––––––––––––––––––– 
 
1 Thuật ngữ “cơ chế bảo hiến” là khá rộng, nó bao gồm cả những cơ chế mang 
tính chất pháp lý và chính trị. Cơ chế bảo hiến được đề cập ở đây được hiểu là 
cơ chế pháp lý. 
2 Roscoe Pound (1957), Tự do và Hiến pháp, Nhà xuất bản Đại học Yale, USA. 
Viện Nghiên cứu Khoa học pháp  lý, Bộ Tư pháp (1993), Chương trình khoa 
học công nghệ cấp Nhà nước KX.02, Nghiên cứu  tư  tưởng Hồ Chí Minh về 
Nhà nước và Pháp luật.  
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Cách  tiếp cận chức năng Hiến pháp có  ảnh hưởng nhất  định 
đến việc thiết kế, lựa chọn mô hình bảo hiến. Có hai cách tiếp cận 
về  chức  năng  của Hiến pháp:  (1) Tiếp  cận  cấu  trúc  cơ  bản  nhấn 
mạnh  cách  thức  tổ  chức  và  vận  hành  quyền  lực  nhà  nước  theo 
chiều dọc  (các  cấp quyền  lực,  trung  ương,  địa phương) và  chiều 
ngang (các nhánh quyền  lực  lập pháp, hành pháp và tư pháp); (2) 
Tiếp cận quyền làm nền tảng nhấn mạnh vai trò bảo vệ và bảo đảm 
các quyền cơ bản. Cũng có hai cách tiếp cận về tính chất của Hiến 
pháp, cách tiếp cận tính chất pháp lý nhấn mạnh tính pháp lý của 
Hiến pháp, đặt Hiến pháp như là một đạo luật đặc biệt, có hiệu lực 
cao nhất và phải được bảo vệ bằng thủ tục tư pháp. Tiếp cận chính 
trị về Hiến pháp cho rằng Hiến pháp có ý nghĩa chính  trị bởi nội 
dung của nó ghi nhận và giải quyết các quan hệ chính trị, các quá 
trình chính  trị. Tuy nhiên, quan điểm cho  rằng xu hướng hiện  tại 
thiên về tính pháp lý hơn là tính chính trị của Hiến pháp1.  

Dù mang  tính chính  trị hay pháp  lý,  là bản văn ghi nhận các 
thức  tổ  chức và vận hành quyền  lực hay ghi nhận và bảo vệ  các 
quyền cơ bản hoặc vừa ghi nhận quyền vừa ghi nhận cách thức tổ 
chức và vận hành quyền lực, những nội dung đó là những vấn đề 
căn bản và quan trọng nhất của quốc gia và với tư cách là một bản 
văn ghi nhận những nội dung quan trọng nhất đó, Hiến pháp cần 
cơ chế bảo vệ và bảo đảm thực hiện. 

Nếu coi Hiến pháp là một đạo luật đặc biệt rõ ràng cần phải có 
cơ chế bảo đảm  tính  tối cao của “đạo  luật” này. Mặt khác, nếu coi 
Hiến pháp là bản văn ghi nhận về mặt pháp lý các quá trình chính 
trị, quan hệ chính trị thì bảo hiến thực chất là cơ chế bảo đảm cho các 
quá trình, quan hệ chính trị này minh bạch, tiên liệu được. Thậm chí, 
có quan điểm cho rằng Hiến pháp phản ánh lợi ích ngắn hạn và hẹp 
hòi  của nhà  soạn  thảo hơn  là  lợi  ích  rộng  rãi và  lâu dài  của  công 
dân2. Và do vậy, cơ chế bảo hiến không chỉ là cơ chế bảo đảm cho sự 

––––––––––––––––––– 
 
1 Markus Böckenförde, Nora Hedling, Winluck Wahiu, tài liệu đã dẫn, trang 21.  
2 Thomas Ginsburg, Economic Analysis and  the Design of Constitutional Courts, 
Global Jurist Frontiers, 2001, Vol 1, Issue 2. 
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mất cân xứng về quyền lực giữa công dân với người đại diện của họ, 
bảo hiến còn là cơ chế bảo đảm, ngăn ngừa cho những người thiết kế 
nó  trong  tương  lai, khi họ mất quyền  lực. Tuy nhiên, dù với mục 
đích nào, trên thực tế việc thiết kế cơ chế bảo hiến nhằm kiểm soát 
rủi ro trong tương lai lại là một biểu hiện của sự chế ngự quyền lực 
và cũng  là một bước tiến của dân chủ. Tóm  lại, cơ chế bảo hiến dù 
bảo đảm quyền lợi cho ai đi nữa, sự phát triển của nó (đặc biệt với 
một thiết chế độc lập) đã thể hiện quá trình dân chủ hoá và là một xu 
hướng mạnh mẽ của các nền dân chủ mới1. 

Sự hình thành và phát triển của việc bảo vệ và bảo đảm quyền 
con người, đặc biệt sau Thế chiến thứ hai đã gắn kiểm hiến với vai 
trò bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản. Có lẽ vì vậy mà có quan 
điểm cho rằng kiểm hiến trong các nước có quy định thành văn về 
các quyền cơ bản trong Hiến pháp mạnh hơn trong các Hiến pháp 
không  thành văn2. Có quan điểm khác cho  rằng, việc nhấn mạnh 
quyền  con người  sau Thế  chiến  thứ  hai  ở  châu Âu  là một  trong 
những nguyên nhân  tạo nên  sự khác biệt giữa  cơ  chế bảo hiến  ở 
châu Âu so với nơi ra đời cơ chế bảo hiến trên thế giới ‐ Hợp chủng 
quốc Hoa Kỳ3. 

Về mặt  tư  tưởng,  sự  ra  đời của chủ nghĩa  lập hiến  được hiểu 
theo nghĩa hẹp là sự giới hạn chính quyền bởi một Hiến pháp, nghĩa 
rộng là tập hợp các giá trị chính trị, niềm tin phản ánh mong muốn 
bảo vệ tự do thông qua việc thiết  lập sự kiểm tra bên trong và bên 
ngoài đối với quyền lực nhà nước4. Chủ nghĩa lập hiến đã đặt ra nhu 
cầu giới hạn quyền lực nhà nước bằng Hiến pháp (với tư cách là một 
đạo  luật) và kiểm hiến  (với  tư  cách  là một  cơ  chế). Như vậy,  chủ 
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1   Donald  L. Horowitz  (2006),  Constitutional  Court: A  Primier    For Decision 
Makers, Journal of Democracy, vol 17, tr.4. 
2 Tom Ginsburg, The Global Spread of Constitutional Review, Oxford Hanbook of 
Law and Politics, 2008. 
3 Alec Stone Sweet, Why Europe Rejected American  Judicial Review and Why  It 
May Not Matter, Michigan Law Review, Vol. 101, Aug, 2003. 
4Andrew Heywood, Political Ideologies: An Introduction, Andrew Heywood, 2003. 
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nghĩa  lập hiến đóng vai  trò kép  trong việc giới hạn quyền  lực nhà 
nước thông qua sự bảo vệ tự do và chế ngự quyền lực nhà nước. 

Tóm  lại,  có  thể  nói,  nhận  thức  về Hiến  pháp  cũng  như  nội 
dung, tính chất và chức năng của Hiến pháp là những nguyên nhân 
ảnh hưởng đến sự hình thành của cơ chế bảo hiến. Đương nhiên là 
nhận thức đúng về Hiến pháp và Hiến pháp có nội dung dân chủ 
hơn, hợp quy  luật hơn thì cơ chế bảo hiến sẽ phát triển ở mức độ 
cao hơn và ngược lại, nếu nhận thức không đúng về Hiến pháp và 
nội dung, chức năng của Hiến pháp chưa  thực  sự dân chủ  thì cơ 
chế bảo hiến khó có thể là cơ chế dân chủ và hiệu quả. 

3. Ảnh hưởng của quá trình dân chủ hoá  

Dân chủ từng được hiểu  là quyền lực nhà nước thuộc về nhân 
dân hay nhân dân cai  trị. Theo đó, khái niệm dân chủ có  thể được 
giản  lược  thành những mệnh  đề khác nhau như:  tất  cả quyền  lực 
thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước của dân, do dân và vì dân1. 
Ngược lại, không dân chủ hay đối lập với dân chủ là độc tài, chuyên 
chế mà trong đó quyền lực không thuộc về nhân dân và quyền lực 
không chịu một sự hạn chế nào với mục đích trấn áp nhân dân.  

Dân  chủ  ở mức  độ  cao  nhất  là  nhân  dân  trực  tiếp  thực  hiện 
quyền lực nhà nước. Mức độ dân chủ thấp hơn là có sự giám sát, chế 
ngự quyền lực nhà nước với mục đích việc thực hiện quyền lực nhà 
nước phải vì nhân dân. Mức độ dân chủ  thứ ba, nhân dân phải có 
khả năng tự bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà thể 
hiện là các quyền con người, quyền cơ bản của công dân. Đây là cấp 
độ thấp nhất vì nó chưa cho chúng ta biết nhân dân có thể trực tiếp 
thực hiện quyền lực hoặc chế ngự quyền lực nhà nước hay không.  

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem thêm: Đỗ Trung Hiếu (2004), Một số suy nghĩ về xây dựng nền dân chủ 
ở Việt Nam hiện nay, Nhà xuất bản Chính  trị quốc gia, Hà Nội; Hoàng Chí 
Bảo  (1992), Tổng quan về dân  chủ và  cơ  chế  thực hiện dân  chủ xã hội  chủ 
nghĩa ở nước ta: Quan điểm, lý luận và phương pháp nghiên cứu, Thông tin 
lý luận, số (9),tr. 7‐11; Farrukh Iqbal và Jong‐II You (2002), Dân chủ, Kinh tế 
thị trường và Phát triển từ góc nhìn châu Á, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội. 
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Hiện nay, với sự phổ biến của nền dân chủ đại diện trên thế giới, 
bầu cử được coi là cơ chế tham gia dân chủ có tính hiện thực trong các 
nhà nước hiện đại. Vì thế, Tổ chức Nghị viện Quốc tế đã khẳng định: 
“Yếu tố then chốt của một nền dân chủ là một chế độ bầu cử tự do và trung 
thực”1. Mặt khác, chế độ bầu cử cũng được coi là: “Phương thức chính 
thống  thay  đổi  quyền  lực  nhà  nước”;“Biện  pháp  xác  định  chương  trình, 
chính sách hoạt động và thay đổi chính sách khác nhau của nhà nước”2. Bầu 
cử không chỉ là cơ chế tham gia mà nó có thể tạo điều kiện cho cơ chế 
giám sát và thách thức quyền lực hoạt động hiệu quả. 

Chế ngự quyền lực nhà nước là cần thiết vì nó bảo đảm quyền lực 
của dân và vì dân khi quyền  lực không do nhân dân  trực  tiếp  thực 
hiện. Mặt khác, nó cũng xuất phát từ tính chất độc quyền sử dụng vũ 
lực của nhà nước mà sự độc quyền này có nguy cơ lạm dụng rất cao3. 
Trong điều kiện hiện đại, không thể tưởng tượng một chế độ được coi 
là dân chủ mà các công dân của nó lại không được bảo vệ và sự lạm 
dụng quyền lực của nhà nước không bị ngăn chặn. 

Những  lý thuyết về phương thức chế ngự quyền  lực đã được 
biết đến như: thuyết phân quyền, chủ nghĩa  lập hiến và nhà nước 
pháp  quyền4. Chế  ngự  quyền  lực  dù  đóng một  vai  trò  rất  quan 
trọng nhưng nó  không  chỉ dừng  lại  ở mức  độ  thụ  động  là ngăn 
ngừa  sự  lạm dụng quyền  lực. Bởi vì, không  lạm quyền không  có 
nghĩa  là quyền  lực  sẽ phục vụ một  cách  tốt nhất  cho  lợi  ích  của 
nhân dân. Chế ngự quyền lực phải bao hàm cả tính trách nhiệm của 
quyền lực, nó buộc quyền lực nhà nước phải hoạt động hiệu quả và 
tích cực hơn. Muốn chế ngự quyền lực nhà nước một cách hiệu quả, 
cần phải có sự giám sát và kiểm  tra việc  thực hiện quyền  lực nhà 
nước. Kết quả kiểm tra giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước 
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1 Inter ‐ Paliamentary Union (1998), Democracy: Its Principles and Achivement, tr.5. 
2 Nguyễn Đăng Dung (2002) Hiến pháp và bộ máy nhà nước, Nhà xuất bản Giao 
thông vận tải, Hà Nội, tr.347. 
3 Pierson. C (2004) The modern state, 2nd ed: London; New York: Routledge. 
4 Nguyễn Đăng Dung (2005), Sự hạn chế quyền lực nhà nước, Nhà xuất bản Đại 
học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 



Các yếu tố ảnh hưởng đối với cơ chế… 

            309

sẽ cung cấp thông tin, tiêu chí đánh giá về sự thực hiện quyền lực 
nhà nước  để việc  chế ngự quyền  lực nhà nước  có hiệu quả hơn. 
Thực chất, giám sát cũng có  thể  là một cơ chế dân chủ nhưng nó 
không thể tách rời cơ chế chế ngự quyền lực vì nó trở nên vô nghĩa 
khi chủ thể giám sát, kiểm tra nhưng không thể khuất phục quyền 
lực. Như vậy, có thể nói, sự hiện diện của cơ chế bảo hiến phản ánh 
sự phát triển của dân chủ1. Đây cũng là mục đích của khảo cứu này: 
xác định sự tác động của dân chủ đến cơ chế bảo hiến với tư cách là 
điều kiện, môi trường cho cơ chế bảo hiến. 

Hai  cơ  chế  dân  chủ  tham  gia  và  chế  ngự  như  trên  có  ảnh 
hưởng rất  lớn đến việc  lựa chọn,  thiết kế và vận hành cơ chế bảo 
hiến. Xét về tính chất hoạt động, cơ chế bảo hiến là ngăn chặn và xử 
lý những vi phạm Hiến pháp nhằm bảo vệ quyền lực dân chủ và cơ 
chế dân chủ. Như vậy, nó không thuộc lĩnh vực dân chủ trong trao 
quyền mà nó thuộc lĩnh vực kiểm soát quyền lực được trao (thông 
qua  chức năng bảo vệ Hiến pháp). Vì vậy, những nguyên  tắc và 
cách thức của việc kiểm soát quyền lực sẽ quyết định nội dung và 
tính chất của cơ chế bảo hiến, hay nói cách khác, những nguyên tắc 
của cơ chế bảo hiến được hình thành từ cơ chế kiểm soát quyền lực 
và phải phù hợp với cơ chế này. Ví dụ, với việc áp dụng nguyên tắc 
phân quyền  triệt để nhất, cơ chế kiểm hiến Mỹ được coi  là mạnh 
(strong model) so với thể chế đại nghị ở châu Âu nơi mà cơ chế kiểm 
hiến được coi là yếu (weak model)2. 

Việc  trao quyền  cho  cơ  quan  đại diện  thể hiện mối quan hệ 
giữa cơ quan đại diện và cử tri, nên sự kiểm soát quyền lực bởi cử 
tri thể hiện chủ yếu là sự lựa chọn trong điều kiện cạnh tranh giữa 
các đảng qua các kỳ bầu cử để xác định đảng cầm quyền. Vì thế, sự 
giám sát của đảng đối lập trong cơ quan đại diện là sự “nối dài” và 
cũng là điều kiện cho cơ chế kiểm soát quyền lực bởi cử tri. Trong 
trường hợp này, sự giám sát của cử  tri  (tạm gọi  là giám sát chính 

––––––––––––––––––– 
 
1   Donald L. Horowitz. ʺConstitutional Court: A Primer  for Decision Makersʺ. Journal of 
Democracy, October 2006, Volume 17, Number 4. 
2 Mark V. Tushnet, Alternative Forms of Judicial Review, Mich. L. Rev. 2781‐2802 (2003) 
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trị) thông qua đảng phái và bầu cử. Tuy nhiên, hoạt động bầu cử và 
cơ chế đảng phái đều có khả năng phát sinh những tranh chấp cần 
phải giải quyết mà việc giải quyết những tranh chấp này đã được 
một số Hiến pháp trao cho cơ quan bảo hiến1.  

Cơ chế kiểm soát và đối trọng quyền lực giữa các nhánh quyền 
lực nảy sinh nhu cầu giải quyết xung đột giữa các cơ quan ở trung 
ương với nhau và giữa cơ quan trung ương với địa phương. Chính 
vì vậy, có quan  điểm cho  rằng,  chủ nghĩa  liên bang  là một  trong 
những lý do để hình thành cơ chế kiểm hiến2. 

Phán quyết của cơ quan bảo hiến dựa trên Hiến pháp và mang 
tính chất chuyên môn pháp lý nhưng hậu quả của quyết định này lại 
có  ảnh  hưởng  chính  trị  rất  lớn,  trong một  số  trường  hợp  nó  ảnh 
hưởng đến quyền lực dân chủ của cơ quan đại diện3. Chính vì thế, về 
nguyên tắc, đối với cơ quan bảo hiến là tòa án Hiến pháp, quyền lực 
của nó phải  đủ mạnh  để ngăn  chặn  sự vi phạm Hiến pháp, buộc 
chấm dứt hành vi vi hiến nhưng không có khả năng  tác động đến 
hoạt động bình thường của các cơ quan khác và việc thực hiện quyền 
lực bảo hiến cũng phải bị kiểm soát chặt chẽ. Biện pháp giải quyết 
nghịch  lý  trên  thường  là:  (1) ghi nhận quyền  lực  của  cơ quan bảo 
hiến trong Hiến pháp chỉ là ngăn chặn vi phạm Hiến pháp; (2) hạn 
chế  quyền  lực  của  cơ  quan  bảo  hiến  về  phạm  vi,  thủ  tục,  điều 
kiện…(3) kiểm soát quyền lực cơ quan bảo hiến bằng sự giám sát của 
các cơ quan khác. Nói một cách ngắn gọn, quyền lực của tòa án Hiến 
pháp nhằm mục đích ngăn chặn vi phạm Hiến pháp mà không can 
thiệp vào hoạt động bình thường của các cơ quan khác và quyền lực 
này cần được kiểm soát bằng thủ tục hiến định chặt chẽ.  

––––––––––––––––––– 
 
1 Ví dụ, Toà án Hiến pháp Đức có  thẩm quyền giải quyết  liên quan đến vai 
trò, địa vị và tài chính của các đảng phái chính trị, quyền bầu cử. Xem Donald 
Kommers, The Federal Constitutional Court: Guardian of German Democracy, The 
Journals of the American Academy, January, 2006. 
2 Donald P Kommers, Judicial Review: Its Influence Aboard, The Journals of the 
American Academy, Nov, 1976. 
3 Hans Kelsen cho rằng, Toà án Hiến pháp có quyền trong lĩnh vực lập pháp 
nhưng là “quyền lập pháp thụ động”. Xem Alec Stone Sweet, tài liệu đã dẫn. 
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Tóm  lại, dân  chủ với  tư  cách  là phương  thức  tổ  chức và vận 
hành quyền lực nhà nước của dân, do dân và vì dân là điều kiện cho 
sự hình thành và phát triển của cơ chế bảo hiến. Các mức độ, hình 
thức phát triển của dân chủ ảnh hưởng đến mô hình, cách thức vận 
hành của cơ chế bảo hiến. Mặt khác sự hiện diện của cơ chế bảo hiến 
cũng chính là biểu hiện mức độ nhất định của dân chủ.   

4. Ảnh hưởng của pháp quyền 

Nhà nước pháp quyền (rule of law) được hiểu là một nguyên tắc 
của sự cai trị theo đó mọi người, thiết chế, công hoặc tư, bao gồm cả 
nhà nước có trách nhiệm tuân thủ pháp luật mà được ban hành, áp 
dụng công bằng và xét xử độc lập, pháp luật đó phù hợp với những 
quy định, chuẩn mực quốc tế về quyền con người. Nó cũng đòi hỏi 
đảm  bảo  sự  tôn  trọng  nguyên  tắc  tối  thượng  của pháp  luật,  bình 
đẳng trước pháp luật, có trách nhiệm tuân thủ pháp luật, công bằng 
trong việc áp dụng pháp luật, phân chia quyền lực, tham gia vào việc 
ra quyết định, sự ôn định của hệ  thống pháp  luật, hạn chế chuyên 
quyền và sự minh bạch và đúng luật của những thủ tục pháp lý1. 

Nhà nước pháp quyền đặt ra yêu cầu có tính chất nguyên tắc là 
pháp luật phải được tôn trọng và văn bản có hiệu lực pháp lý cao 
nhất phải được tôn  trọng nhất xuất phát từ  trật  tự thứ bậc của hệ 
thống pháp luật. Như vậy, Hiến pháp phải có hiệu lực pháp lý cao 
nhất  trong hệ  thống các văn bản pháp  luật dù nó  là đạo  luật đặc 
biệt của cơ quan đại diện hay là văn bản pháp lý do nhân dân trực 
tiếp phê chuẩn. Với vị trí đó, mọi cơ quan nhà nước phải tôn trọng 
Hiến pháp dù đó  là cơ quan ban hành Hiến pháp. Đặc biệt, Hiến 
pháp phải ở bên trên tất cả các cơ quan nhà nước trong mọi trường 
hợp,  là kết quả phê chuẩn trực tiếp bởi nhân dân hoặc là một đạo 
luật đặc biệt của cơ quan đại diện. Đây là một trong những yêu cầu 
cơ bản nhất của chế độ pháp trị hay nhà nước pháp quyền. 

Hơn nữa, Hiến pháp cần phải được tổ chức thực hiện một cách 
chủ động, tích cực và có hiệu quả trên thực tế. Hiệu lực pháp lý của 

––––––––––––––––––– 
 
1 Report of the Secretary‐General, 23 August 2004 
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Hiến pháp được đánh giá bởi kết quả thực hiện trên thực tế1. Như 
vậy, xuất phát từ những nguyên tắc pháp quyền, bảo hiến là sự bảo 
vệ  tính hệ  thống,  thống nhất chặt  chẽ của pháp  luật,  tính ưu  trội 
của pháp  luật so với các cơ quan nhà nước. Nói cách khác, những 
yêu cầu cơ bản của chế độ pháp quyền quyết định sự tồn tại và tính 
chất pháp lý của cơ chế bảo hiến. 

Trong bất cứ trường hợp nào, bảo hiến  là đòi hỏi của nguyên 
tắc pháp quyền vì Hiến pháp  là văn bản pháp  lý có hiệu  lực cao 
nhất, đồng thời quyền lực bảo hiến cần phải có khả năng ngăn chặn 
được những vi phạm Hiến pháp. Với tư cách là một văn bản pháp 
lý, cơ chế bảo vệ hiệu quả nhất phải là cơ chế tư pháp để đảm bảo 
tính chuyên môn – kỹ  thuật của  lĩnh vực pháp  lý và nó cần phải 
được bảo vệ trên cơ sở pháp luật và bằng những phán quyết trung 
lập và có hiệu lực thực hiện. 

Chính vì  thế, bảo hiến  theo  thủ  tục  tư pháp  là một xu hướng 
khá phổ biến hiện nay. Do đó, có quan điểm cho rằng chính trị hiện 
đại đang bị  tư pháp hóa  (judicialization of politics) và nền dân chủ 
hiện đại đang là nền dân chủ tư pháp (juristocracy)2. Nếu bảo hiến 
mang tính chất tư pháp, yêu cầu của nguyên tắc pháp quyền là tư 
pháp phải  độc  lập và  chỉ  tuân  theo pháp  luật. Trong  trường hợp 
này, có thể cụ thể hóa là: Tòa án Hiến pháp độc lập và chỉ tuân theo 
Hiến pháp. Mặt khác, những xung đột trong điều kiện các quan hệ 
xã hội ngày càng phát triển và đa dạng về ý chí, lợi ích, cơ chế giải 
quyết bằng tài phán là thích hợp hơn. Tuy nhiên, xét về mặt pháp 
lý, cơ quan bảo hiến  là Tòa án Hiến pháp chỉ với  điều kiện  là có 
tranh  chấp  giữa những  cơ  quan  có mức  độ phụ  thuộc  vào nhau 
thấp, có sự vi hiến cần có cơ quan  trung gian  tài phán  trên cơ sở 

––––––––––––––––––– 
 
1  Walter  Muphy,  Civil  Law,  Common  Law,  and  Constitutional  Democracy, 
Louisianna Law Review, Vol 52, 92‐136. 
2Ran Hirschl, (2006), The new constitutionalism and the judicialization of the pure 
politics  worldwide,  Fordham  Law  Review,  Vol  75,  721  ‐754.  Ran Hirschl,  The 
political  origins  of  the  new  constitutionalism,  Indianna  Journal  of  Global 
Legal Studies 11.1 (2004) 71‐108. 
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Hiến pháp và nhằm bảo vệ Hiến pháp. Trong  trường hợp ngược 
lại, nhu cầu bảo hiến bằng toà án Hiến pháp có lẽ khó phổ biến. 

5. Các yếu tố ảnh hưởng khác 

Nhà thiết kế 

Nhiều nghiên  cứu  thực nghiệm cho  thấy  sửa,  đổi Hiến pháp 
trên thực tế phần  lớn nhằm đáp ứng  lợi  ích ngắn hạn của chủ thể 
thiết kế hơn là đáp ứng cho lợi ích dài hạn của công dân. Từ đó, tác 
giả cho rằng, cơ chế bảo hiến tạo ra một bảo đảm cho nhà thiết kế 
Hiến pháp  bị mất  quyền  lực  trong  tương  lai. Nói một  cách  khái 
quát hơn,  sự bất  ổn  chính  trị hiện  tại nảy  sinh nhu  cầu bảo  đảm 
bằng chính trị mà bảo đảm này có thể bằng cơ chế bảo hiến. Vì vậy, 
nên gọi cơ chế bảo hiến trong trường hợp này là mô hình bảo đảm 
của cơ chế bảo hiến1. 

Truyền thống và nhận thức chính trị pháp lý 

Sự hình thành của cơ chế bảo hiến qua ba giai đoạn với sự ảnh 
hưởng  đáng kể  của  truyền  thống  chính  trị pháp  lý. Các quốc gia 
châu Âu sau Thế chiến thứ hai và Đông Âu sau khi sụp đổ của Liên 
Xô chia sẻ một đặc điểm chung là hình thành cơ chế bảo hiến trong 
điều kiện chế độ  toàn  trị sụp đổ. Những yếu  tố như: mối nghi kỵ 
của thể chế pháp lý truyền thống; sự không tin cậy các hệ thống lập 
pháp, hành pháp; sự phụ  thuộc của  toà án vào cơ quan  lập pháp; 
hiện trạng thiếu dân chủ… đã ảnh hưởng đáng kể đến các thức tổ 
chức và hoạt động của cơ quan bảo hiến. Vì vậy, mô hình cơ chế 
bảo hiến  của Hans Kelsen  đưa  ra  ở Áo  sau  đó  được phát  triển  ở 
Đức đã trở thành mô hình khá phổ biến ở Tây Âu cũng như Đông 
Âu. Đặc trưng của mô hình này là hình thành cơ chế bảo hiến tập 
trung, chuyên nghiệp,  tách biệt với hệ  thống  tư pháp, nhấn mạnh 
chức năng bảo vệ các quyền cơ bản2. 

––––––––––––––––––– 
 
1  Thomas Ginsburg,  Economic  analysis  and  the  design  of  constitutional  courts, 
Global Jurist Frontiers, 2001, Vol 1, Issue 2. 
2 Tom Ginburg, The Global Spread of Constitutional Review, Oxford Handbook of 
Law and Politics, 2008. 
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Cơ chế bảo hiến mạnh và dễ tiếp cận được hình thành do áp lực 
chính trị bị phân tán trong tiến trình thương thảo về nội dung hiến 
định. Cơ chế bảo hiến có quyền lực hạn chế hơn khi một đảng kiểm 
soát tiến trình này1. Thậm chí, cơ quan bảo hiến có thể bị xoá bỏ hoặc 
không có hiệu  lực, không thể  tiếp cận  trong chế độ độc tài. Cơ chế 
bảo  hiến,  do  vậy,  rất mong manh,  sức  sống  của  nó  đòi  hỏi môi 
trường xã hội tự do, đa dạng và dung thứ2. Trọng tâm hơn cả, cơ chế 
bảo hiến chỉ có thể tồn tại và phát triển trong nền dân chủ hiến định, 
nhà nước pháp quyền và hơn thế ‐ một xã hội pháp quyền. 

Mặt khác, cũng có quan điểm cho rằng, truyền thống pháp  lý 
Anh Mỹ và châu Âu  lục địa  tạo sự khác biệt đáng kể đối với quá 
trình hình thành và phát triển của cơ chế bảo hiến. Nguyên nhân ra 
đời của cơ chế bảo hiến và cũng  là nguyên nhân  tạo nên sự khác 
biệt của cơ chế bảo hiến ở Hoa Kỳ là các yếu tố: truyền thống về sự 
độc lập của tư pháp; tôn trọng nguyên tắc tối thượng của pháp luật; 
sự phát triển của pháp luật tự nhiên; quyền tự nhiên3.  

Niềm tin trong xã hội, đặc biệt là niềm tin vào sự tối thượng của 
pháp luật, của công lý đóng vai trò là yếu tố ảnh hưởng đến sự ra đời 
và sự phát triển của cơ chế bảo hiến4. Đối với các nước trong quá trình 
chuyển đổi, những yếu tố trên đã có những ảnh hưởng nhất định đến 
quá trình hình thành cơ chế bảo hiến trong hệ thống chính trị. 

Nhu cầu giải quyết xung đột trong hệ thống 

Về mặt lịch sử, tự do thương mại đòi hỏi xoá bỏ những rào cản 
mà có thể được các tiểu bang tạo ra và do vậy xuất hiện nhu cầu giải 

––––––––––––––––––– 
 
1 Thomas Ginsburg, Economic  analysis  and  the Design  of Constitutional Courts, 
Global Jurist Frontiers, 2001, Vol 1, Issue 2. 
2 Donald  Kommers,  Judicial  Review  its  Influence  Abroad,  The  Journal  of  the 
American Academy, January, 2006. 
3 Tom Ginburg, The Global Spread of Constitutional Review, Oxford Handbook of 
Law and Politics, 2008. 
4  Donald  Kommers,  The  Federal  Constitutional  Court:  Guardian  of  German 
Democracy, The Annals of the American Academy, January, 2006. 
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quyết các xung đột về lập pháp giữa các tiểu bang và đây là một trong 
những nguyên nhân ra đời của quyền kiểm hiến ở Hoa Kỳ1.  

Trong  lĩnh  vực  tổ  chức  và  vận  hành  quyền  lực, một  số  nhà 
nước hiện  đại áp dụng  sự phân chia quyền  lực,  số khác áp dụng 
nguyên  tắc  tập  quyền  nhưng  cũng  có  sự  phân  công  giữa  các  hệ 
thống  và  các  cơ  quan  nhà nước  theo  chiều dọc  (trung  ương,  địa 
phương) hay chiều ngang (lập pháp, hành pháp, tư pháp). Dù phân 
quyền hay phân công, thực tế vẫn có những xung đột, tranh chấp 
thẩm quyền  giữa  các  cơ quan này. Nhu  cầu  giải quyết  các  tranh 
chấp  là một điều kiện quan  trọng để hình  thành cơ chế bảo hiến, 
giải quyết các xung đột  trong việc phân phối quyền  lực hay  thẩm 
quyền giữa các cơ quan nhà nước. Có thể nói, phạm vi thẩm quyền 
của cơ chế bảo hiến bên cạnh quyền tuyên bố vi hiến, có số lượng 
rất  lớn công việc  là việc giải quyết các  tranh chấp  trong hệ  thống 
quyền lực, trong bộ máy nhà nước. Ví dụ, tranh chấp thẩm quyền 
trung ương và địa phương, cá nhân với cơ quan nhà nước, các cơ 
quan nhà nước với nhau…2 

Đối với nhà nước hiện  đại, quá  trình  toàn  cầu hoá, hội nhập 
đòi hỏi nhất thể hoá thể chế chính trị pháp lý và quá trình phi tập 
trung  hoá,  tăng  cường  tự  quản  đã  tạo  ra  những  xung  đột  giữa 
chính  quyền  trung  ương  và  địa  phương mà  cần  phải  giải  quyết 
bằng cơ chế trung gian – cơ chế bảo hiến. Mặt khác, toàn cầu hoá về 
dân chủ  thể hiện  trong sự phát  triển mang  tính chất  toàn cầu của 
Hiến pháp  thành văn và chủ nghĩa  lập hiến có  lẽ cũng  là nguyên 
nhân quan trọng để hình thành cơ chế bảo hiến3. 

––––––––––––––––––– 
 
1 Tom Ginburg, The Global Spread of Constitutional Review, Oxford Handbook of 
Law and Politics, 2008. 
2  Markus  Böckenförde,  Nora  Hedling,  Winluck  Wahiu,  tài  liệu  đã  dẫn, 
chương 6. 
3 Có nhận định cho rằng thế kỷ 19 là thế kỷ của Cơ đốc giáo còn thế kỷ 21 của 
Hiến pháp và chủ nghĩa lập hiến. Reynolds Andrew (editor), The archiecture of 
Democracy Constitution Design, Conflict Management and Democracy, 2002. 
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6. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng ở Việt Nam 

Nhận thức, thực tiễn lập hiến   

Nhận  thức và  thực  tế  lập hiến Việt Nam hiện nay  có những 
ảnh hưởng nhất định đến việc lựa chọn mô hình và hình thành cơ 
chế bảo hiến. Vẫn có quan điểm về mục đích của việc sửa đổi Hiến 
pháp hiện hành “nhằm  đáp ứng yêu  cầu  của quá  trình hội nhập quốc 
tế”1. Nhận thức như vậy, có thể nói, việc coi Hiến pháp là một công 
cụ quản  lý cho  sự  thay  đổi  của  điều kiện cho  thấy  chủ nghĩa  lập 
hiến ở Việt Nam chưa coi Hiến pháp và việc lập hiến là “dĩ bất biến, 
ứng vạn biến”,  tức  là  lấy sự ổn định của nội dung Hiến pháp ứng 
phó với một tương lai đầy bất định2.   

Thực tiễn hiến định và lập pháp đã ghi nhận nguyên tắc, mục 
đích xây dựng nhà nước pháp quyền trong Hiến pháp 1992 sửa đổi 
(Điều 2); Hiến pháp là đạo luật có hiệu lực cao nhất (Điều 146); coi 
Hiến pháp là đạo luật được sửa đổi, thông qua với thủ tục đặc biệt 
(Điều 147); Thẩm quyền bảo hiến (Điều 84). Đây là những biểu hiện 
cho thấy ở mức độ nhất định sự hiện diện của cơ chế bảo hiến. Tuy 
nhiên,  để phù hợp với  chủ  trương ʺXây dựng và hoàn thiện cơ chế 
kiểm tra, giám sát tính hợp hiến và hợp pháp trong các hoạt động và quyết 
định của các cơ quan công quyềnʺ,  ʺXây dựng cơ chế phán quyết về 
những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư 
pháp" cơ chế này có lẽ chưa thoả đáng3.   

––––––––––––––––––– 
 
1 Báo cáo số 16 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu ý kiến về việc 
sửa  đổi  Hiến  pháp,  16/BC‐UBTVQH13,  tại  http://thuvienphapluat.vn/van‐
ban/Bo‐may‐hanh‐chinh/Bao‐cao‐16‐BC‐UBTVQH13‐giai‐trinh‐tiep‐thu‐y‐
kien‐vi‐dai‐bieu‐quoc‐hoi/128003/noi‐dung.aspx 
2  Geoffrey  R.  Stone  &  William  P.  Marshall,  The  Framers’  Constitution,  tại 
Demcracyjournal.org  
3 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX  tại Đại hội 
đại  biểu  toàn  quốc  lần  thứ  X  của  Đảng  cộng  sản  Việt  Nam,  tại 
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?top
ic=191&subtopic=8&leader_topic=699&id=BT1960657802 
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Quy định về quyền cơ bản trong Hiến pháp 1992 sửa đổi đã có 
những tiến bộ đáng kể so với các Hiến pháp trước đây. Tuy nhiên, 
các quyền con người chưa được quy định chi tiết và thậm chí chưa 
tương xứng với sự phát  triển  trong nhận  thức của Đảng Cộng sản 
Việt Nam  về  quyền  con  người1. Nếu  coi  nội  dung  quyền  cơ  bản 

––––––––––––––––––– 
 
1 Nội  dung  các  văn  kiện  đã  cho  thấy  sự  thay  đổi  nhận  thức  của  Đảng  về 
quyền  cơ bản, quyền  con người  từ  thấp đến  cao, gắn  liền với sự phát  triển 
kinh tế xã hội, điều kiện của đất nước và đặc biệt gắn liền với nhận thức quốc 
tế về quyền con người: “Đảng phải biết sự nhu yếu thiết thực, thường thức hằng ngày 
của quần chúng,..”, “Đảng cần phải đòi quyền lợi cho thanh niên, phụ nữ, các dân tộc thiểu 
số  và  quần  chúng  lao  động  người  ngoại  quốc….”  (Nghị  quyết  của  Đảng Cộng  sản 
Đông Dương); “… đảm bảo quyền lợi của công và tư, của tư bản và lao động, tǎng gia 
sản xuất mọi mặt để cung cấp cho nhu cầu kháng chiến và cải thiện dân sinh, đặc biệt là cải 
thiện đời sống của nhân dân lao động” (Đại hội Đảng Lao động Việt Nam 1951); “Nhà 
nước có trách nhiệm bảo đảm mọi quyền lợi của nhân dân” (Nghị quyết của Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam 1960); “Phải bảo đảm quyền 
bình  đẳng giữa nam và nữ, quyền bình  đẳng giữa  các dân  tộc” “tôn  trọng và bảo 
đảm các quyền của công dân” (Đại hội Đảng cộng sản lần thứ 4, 1976) “…Đáp ứng 
những nhu cầu cấp bách và thiết yếu nhất, dần dần ổn định, tiến lên cải thiện một 
bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân..”. (Đại hội Đảng V,   tháng 3 năm 
1982); “Chính sách xã hội nhằm phát huy mọi khả năng của con người và  lấy việc 
phục vụ con người làm mục đích cao nhất” (Đảng lần thứ VI năm 1986) “…xây 
dựng một xã hội dân chủ, văn minh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người” “ phát 
huy nhân tố con người” (Đảng lần thứ 7);   “Lấy việc phát huy nguồn lực con người 
làm  yếu  tố  cơ  bản  cho  sự  phát  triển nhanh  và  bền  vững”(Đại hội Đảng  lần  thứ 8); 
“Nâng lên đáng kể chỉ số phát triển con người (HDI) của nước ta.” (Đại hội Đảng lần 
thứ 9); Văn kiện Đại hội 10 đã lượng hoá các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế 
xã  hội  nói  chung  và  về  những  quyền  cơ  bản  nói  riêng,  đưa vào  trong văn kiện 
những giá trị phổ quát về quyền con người đó là cam kết thực hiện tốt Chương 
trình nghị sự XXI, “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển...Tôn trọng 
và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, 
đất nước và quyền làm chủ của nhân dân”; “…phát huy tối đa nhân tố con người; coi con 
người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển” “Phải bảo đảm quyền 
con người, quyền công dân và các điều kiện để mọi người được phát  triển  toàn diện”. Hơn 
thế,  trong mục  tiêu  chiến  lược và  các khâu  đột phá, nhiệm vụ bảo vệ và bảo  đảm 
quyền con người được định lượng rõ hơn: “Đến năm 2020, chỉ số phát triển con người 
(HDI) đạt nhóm trung bình cao của thế giới”; (Đại hội Đảng lần thứ 11). 
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trong Hiến pháp ảnh hưởng rất quan trọng đến mức độ hiệu lực và 
hiệu quả của cơ chế bảo hiến thì sự ghi nhận quyền trong Hiến pháp 
1992 sửa đổi phần nào giải thích thực trạng kiểm hiến hiện nay. 

Như vậy, có thể nói, thực tiễn hiến định về Hiến pháp và nội 
dung Hiến pháp, nhận thức về nội dung của Hiến pháp ở Việt Nam 
hiện nay tác động rất lớn đến việc thiết kế và vận hành cơ chế bảo 
hiến. Nếu  căn  cứ vào  thực  tiễn  đó, nhiều dấu hiện  cho  thấy môi 
trường hình thành cơ chế bảo hiến độc lập, thể hiện tính dân chủ và 
pháp quyền chưa thực sự sẵn sàng. Tuy nhiên, điều rất thuận lợi là 
nhận thức, mục tiêu của Đảng thể hiện trong văn kiện như đã phân 
tích ở trên cho thấy điều kiện tư tưởng và chính trị có thể đủ để cho 
ra đời một cơ chế bảo hiến độc lập, hiệu lực, hiệu quả. 

Pháp quyền, dân chủ và nhà thiết kế 

Mặc dù đã ghi nhận nguyên tắc, tính chất pháp quyền của nhà 
nước  trong  điều  2 Hiến pháp  1992  sửa  đổi nhưng  nội dung  này 
chưa được cụ thể hoá. Những đánh giá gần đây cho thấy mức độ 
pháp quyền ở Việt Nam chưa cao. 

(Chỉ số pháp quyền xem bảng 1 và 2) 

Tuy nhiên, cũng như  trên đã phân  tích,  thực  tiễn  lập hiến và 
lập pháp chưa cụ thể hoá nguyên tắc pháp quyền trong tổ chức và 
vận hành quyền  lực nhà nước nhưng  trong cam kết chính  trị của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, những nội dung cơ bản nhất của nguyên 
tắc pháp quyền đã được khẳng định1. 

Những đánh giá về mức độ dân chủ trong và ngoài nước chưa 
cho phép  lạc quan về mức độ dân chủ  trong xã hội và  trong nhà 
nước ở Việt Nam hiện nay.  

(Chỉ số dân chủ xem bảng 3) 

––––––––––––––––––– 
 
1 Ví dụ,  cơ  chế xử  lý vi hiến,  cơ  chế kiểm  soát quyền  lực…trong Văn kiện 
Đảng gần đây cho thấy những nội dung cốt lõi của tư tưởng pháp quyền đã 
phần nào được thể chế hoá. 
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Tuy nhiên,  trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
chủ  trương hoàn thiện các hình  thức, cơ chế dân chủ rất rõ ràng1. 
Không chỉ phát huy dân chủ đại diện, dân chủ  trực  tiếp cũng đã 
được đặt ra trong nghị quyết và thực tế cũng đã có những thí điểm 
pháp định và kết quả mang tính chất đặc thù của Việt Nam – Quy 
chế dân chủ cơ sở.  

Nếu cho  rằng Hiến pháp nói chung và cơ chế bảo hiến phản 
ánh lợi ích của nhà thiết kế thì có thể nói lợi ích của “nhà thiết kế” ở 
Việt Nam hiện nay thể hiện và bảo đảm lợi ích của tất cả các tầng 
lớp, giai cấp trong xã hội. Với đặc thù một đảng lãnh đạo, việc thiết 
kế cơ chế bảo hiến không xuất phát từ việc “nhà thiết kế” trù liệu 
trường hợp  thất cử  trong  tương  lai như ở  trên  đã phân  tích. Tuy 
nhiên, với những chủ trương về dân chủ, pháp quyền và quyền cơ 
bản, quyền con người như trên đã phân tích, có thể nói chủ trương 
này giải quyết  đúng bản chất  của vấn  đề  ‐  chế ngự và kiểm  soát 
quyền lực nhằm thực hiện dân chủ. Như vậy, tuy khác về động cơ, 
nhưng mục đích kiểm soát và giới hạn quyền  lực,  thực hiện pháp 
quyền và dân chủ, bảo vệ quyền cơ bản có nhiều nét tương đồng. 

Xét về mặt lý thuyết, với cơ chế một đảng lãnh đạo, tổ chức bộ 
máy nhà nước theo nguyên tắc tập quyền, hình thức cấu trúc đơn 
nhất, khả năng xung đột giữa các cơ quan nhà nước với nhau để từ 
đó hình  thành nhu  cầu phán quyết bằng  toà án Hiến pháp  là  rất 

––––––––––––––––––– 
 
1 “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa  là mục tiêu, vừa  là 
động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở 
mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải 
được thể chế hoá bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm. Nhà nước tôn trọng 
và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân; chăm lo hạnh phúc, sự phát 
triển tự do của mỗi người. Quyền và nghĩa vụ công dân do Hiến pháp và pháp 
luật quy định. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. 
Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của Nhà nước, của 
cả hệ thống chính trị và các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện.” 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ 
sung, phát triển năm 2011). 
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thấp. Tuy nhiên, với chủ  trương xây dựng nền kinh  tế  thị  trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền, cơ 
chế kiểm soát quyền lực trong lập pháp, hành pháp và tư pháp sẽ 
có  thể  gia  tăng  những  xung  đột  giữa  các  cơ  quan  nhà  nước  với 
nhau mà cần một cơ chế giải quyết trung lập – toà án Hiến pháp. 

Tóm lại, các yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế bảo hiến ở Việt Nam 
hiện nay có hai vấn đề lớn như sau: Thứ nhất, thực tiễn cho thấy sự 
tác động của các yếu tố này làm cho cơ hội xuất hiện và phát triển 
của cơ chế bảo hiến ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Thứ hai, có lẽ 
từ  những  thực  tiễn  như  vậy,  điều  rất  thuận  lợi  là  chủ  trương, 
đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu, 
giải pháp  rõ  ràng và có  thể nói với những chủ  trương này cơ hội 
cho việc hình thành cơ chế bảo hiến độc lập, hiệu quả là rất lớn. Đặc 
biệt, với điều kiện một đảng lãnh đạo cơ hội này càng rõ ràng hơn. 
Tuy nhiên, chủ trương của Đảng đã rõ nhưng việc triển khai thực 
hiện trên thực tế là một thách thức rất lớn. 

7. Những gợi ý, đề xuất  

Từ những khảo sát sự ảnh hưởng của các yếu tố đến cơ chế bảo 
hiến,  những  gợi  ý  của  tác  giả  về  quan  điểm  đối  với  quá  trình 
nghiên cứu, xây dựng và vận hành cơ quan bảo hiến ở Việt Nam 
một cách chung nhất là: xây dựng cơ chế bảo hiến bằng con đường tài 
phán  là phù  hợp  với  xu  hướng  phát  triển  dân  chủ  chung  của  thế  giới. 
Trong điều kiện Việt Nam, cần có lộ trình để xây dựng và thực hiện cơ chế 
bảo hiến theo con đường tư pháp.  

Thứ nhất, hình thành chức năng bảo hiến độc lập ở Việt Nam 
hiện nay sẽ  không tạo ra xung đột, xáo trộn thể chế hiện hành bởi 
cơ chế bảo hiến tồn tại trong các mô hình chính thể rất khác nhau 
và phần  lớn  các quốc  gia  đều  có  chức năng này. Hơn nữa, hình 
thành  chức  năng  này  thể  hiện  đúng  đường  lối,  chính  sánh  của 
Đảng cộng sản Việt Nam đã trù liệu1. 

––––––––––––––––––– 
 
1 Văn kiện gần đây đã khẳng định thiết kế cơ chế xử lý những vi phạm Hiến 
pháp. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX tại Đại 
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Thứ hai, cơ chế bảo hiến trên thế giới dù có nhiều mô hình khác 
nhau nhưng chức năng cơ bản có nhiều nét tương đồng. Ví dụ, những 
nội dung hoạt động cơ bản là kiểm soát quyền lực hành pháp và lập 
pháp bằng thẩm quyền xem xét tính hợp hiến, phân xử các tranh chấp 
quyền lực hiến định. Có lẽ không thể sao chép một mô hình bảo hiến 
cụ thể nào đó nhưng việc xác định những chức năng cơ bản, những 
chức năng trở nên phổ biến của  tất cả các cơ chế, mô hình bảo hiến 
khác nhau trên thế giới. Ví dụ, tuyên bố vi hiến đối với hành vi và văn 
bản, giải quyết tranh chấp giữa các cơ quan nhà nước… 

Thứ ba, về mô hình,  thẩm quyền,  thủ  tục có  lẽ mô hình châu 
Âu có nhiều điều kiện tương đồng với Việt Nam hơn. Để đảm bảo 
tính độc lập, cơ quan này do Quốc hội, Chủ tịch nước và một số cơ 
quan, tổ chức chính trị khác bầu, chọn những ứng viên với nhiệm 
kỳ của Hội đồng sẽ dài hơn nhiệm kỳ của cơ quan bầu, chọn nhằm 
đảm bảo  tính độc  lập của nó. Đương nhiên cũng cần những điều 
kiện  khác như  chế  độ  đãi  ngộ,  loại  trừ  kiêm nhiệm…  nhằm  bảo 
đảm cao nhất cho sự độc lập của cơ quan này.  

(So sánh mô hình châu Âu và Mỹ xem bảng 4) 

Để hạn chế sự  lạm dụng quyền  lực có  thể xảy  ra, cần giới hạn 
chức năng, điều kiện  thực hiện,  thủ  tục  trình tự… của cơ quan này. 
Phạm vi hoạt động của cơ quan bảo hiến nên được giới hạn rõ ràng và 
hạn chế những quyết định có rủi ro về chính trị. Trước mắt, cơ quan 
này có quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến các quy định cụ thể 
của Hiến pháp, giải thích những quy định của Hiến pháp khi có các 
tranh chấp, xem xét và tuyên bố tính hợp hiến khi có  yêu cầu.  

(Nội dung thiết kế xem bảng 5) 

Thứ tư, cần sửa Hiến pháp hiện hành, trong đó có nội dung quy 
định về chức năng, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự thủ tục 

                                                                                                     
 
 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam về cơ chế xử lý 
vi  hiến,  tại  http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/ 
details.asp?topic=191&subtopic=8&leader_topic=699&id=BT1960657802 
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hình thành cơ quan bảo hiến. Nội dung sửa sẽ không nhiều và không 
ảnh hưởng đến nguyên tắc tổ chức và vận hành quyền lực chính trị ‐ 
pháp lý. Nhiệm vụ, chức năng của cơ quan này chủ yếu trong lĩnh vực 
bảo vệ Hiến pháp và nó mang  tính chất  thụ động, không can  thiệp 
đến hoạt động bình thường của các cơ quan bị kiểm hiến. 

Thứ năm, bên cạnh những hoạt động như trên, cần có sự tuyên 
truyền, vận động rộng rãi nhằm tạo sự ủng hộ, nâng cao hiểu biết 
về vai trò của Hiến pháp và cơ quan bảo hiến. Cần phải xác định rõ 
về nhận thức là việc thiết lập và vận hành cơ quan này là một quá 
trình  lâu dài và  liên tục. Do vậy, có thể xây dựng một  lộ trình dài 
hơn đề cơ quan bảo hiến trong tương lai độc lập hơn, hiệu quả hơn, 
đảm nhiệm tốt chức năng của mình. 

Thứ bảy, cần  thực hiện ngay và  thực hiện  triệt để những chủ 
trương của Đảng, đặc biệt  là chủ  trương  liên quan đến việc hoàn 
thiện nền dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp, hoàn thiện nhà nước 
pháp quyền và bảo vệ các quyền cơ bản, quyền con người ở Việt 
Nam hiện nay. 

Hiện nay, Dự  thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 vào năm 2013 đã 
được công bố để lấy ý kiến rộng rãi của xã hội. Trong Dự thảo này, 
Điều 120 đã thiết lập Hội đồng Hiến pháp với ba chức năng cơ bản 
như sau: 

1). Kiểm tra  tính hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp 
luật  của  Quốc  hội,  Chủ  tịch  nước,  Ủy  ban  thường  vụ 
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân 
dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành; 

2). Kiến nghị Quốc hội xem xét  lại văn bản quy phạm pháp 
luật của mình khi phát hiện có vi phạm Hiến pháp; 

3). Yêu  cầu  Chủ  tịch  nước,  Ủy  ban  thường  vụ  Quốc  hội, 
Chính phủ, Thủ  tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân  tối 
cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung văn 
bản quy phạm pháp luật của mình; 

4). Đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ văn bản vi phạm 
Hiến pháp; 
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5). Kiểm tra tính hợp hiến của điều ước quốc tế được ký kết 
nhân danh Nhà nước  trước khi trình Quốc hội, Chủ tịch 
nước phê chuẩn. 

Nhìn chung,  trong điều kiện hiện  tại, việc hình  thành một cơ 
quan có chức năng kiểm hiến mang tính chuyên môn, chuyên trách, 
dù vị trí, vai trò và thẩm quyền ở mức độ nào, cũng nên được đánh 
giá là một dấu hiệu tích cực, một biểu hiện của sự mở rộng dân chủ 
và một bước tiến của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở 
Việt Nam.  

Tuy nhiên, quy  định về Hội  đồng Hiến pháp như  trên,  theo 
quan điểm tác giả, có những hạn chế cơ bản như sau: 

1). Về vị trí, vai trò, Hội đồng Hiến pháp tương đương với ủy 
ban và hội đồng khác của Quốc hội (trừ Ủy ban thường vụ 
Quốc hội). Với vị trí, vai trò là ủy ban chức năng hỗ trợ cho 
hoạt động của Quốc hội, sự tồn tại gắn  liền với Quốc hội, 
sự ảnh hưởng của nó với các cơ quan khác phải dựa  trên 
nền  tảng quyền  lực  của Quốc hội. Vì vậy, Hội  đồng này 
không  thể  có  thẩm  quyền  ra  bên  ngoài  với  cơ  quan nhà 
nước độc lập khác1. 

2). Chính vì vậy, chức năng và thẩm quyền trong dự thảo của 
Hội đồng này về cơ bản có mức độ ảnh hưởng không cao, 
bởi lẽ Hội đồng này chỉ có thể kiểm tra, kiến nghị, đề nghị, 
yêu cầu với tư cách là một cơ quan bên trong của Quốc hội. 

3). Nếu coi Hiến pháp là một văn bản pháp lý‐chính trị cao nhất 
thì không chỉ có Hội đồng Hiến pháp, các cơ quan khác, đặc 
biệt là Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cần phải có chức năng 
kiến nghị, đề nghị, yêu cầu như trên (Điều 79 trong Dự thảo). 
Thậm chí, với việc kiến nghị, đề nghị như trên, không chỉ có 

––––––––––––––––––– 
 
1 Xem thêm: Đỗ Minh Khôi, Ủy ban và ủy ban lâm thời‐những vấn đề lý luận 
và  thực  tiễn, Bài viết  cho Hội  thảo: “Phát huy vai  trò  của Ủy ban  lâm  thời 
trong việc  thực hiện các chức năng cơ bản của Quốc Hội” Viện Nghiên cứu 
lập pháp, 2012. 
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các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị‐xã hội, các 
cá nhân cũng có thể thực hiện vai trò này. Đây có thể coi là sự 
chồng lấn vị trí, vai trò bảo vệ Hiến pháp. 

4). Nếu vì tính chuyên môn, phân công lao động để hình thành 
cơ quan này  thì có thể  là  lãnh phí. Bởi  lẽ, kiến  thức chuyên 
môn về lĩnh vực Hiến pháp và bảo hiến cần phải huy động 
nguồn  lực  từ  bên  ngoài,  tức  là  từ  các  cơ  sở  nghiên  cứu, 
chuyên gia trong xã hội sẽ tiết kiệm và hiệu quả hơn. 

5). So sánh với các tiêu chí để thiết kế cơ quan bảo hiến (Bảng 
5, Các tiêu chí thiết kế), Hội đồng Hiến pháp theo dự thảo 
có mức độ tương đối thấp (phần lớn ở mức 1). 

6). So với chủ trương của Đảng được thể chế hóa trong Điều 2 
của Dự  thảo về “sự kiểm  soát quyền  lực nhà nước  trong 
việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp” 
và ʺXây dựng cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến pháp 
trong  hoạt  động  lập  pháp,  hành  pháp  và  tư  phápʺ  trong Văn 
kiện Đại hội 10, việc  thiết  lập Hội  đồng Hiến pháp  trong 
Điều 120 chưa đáp ứng chủ  trương này và chưa  thể hiện 
mô thức dân chủ kiểm soát như trên đã phân tích. 

7). Xét từ thực tiễn các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành 
cơ chế bảo hiến độc lập, hiệu lực ở Việt Nam hiện nay, đúng 
là chưa có nhiều yếu tố thuận lợi cho quá trình này nhưng 
việc  thiết  lập Hội  đồng Hiến pháp  theo  Điều  120  của Dự 
thảo, theo tác giả là thấp hơn so với khả năng và điều kiện 
thực  tại  (ít nhất  là  thấp  hơn  so  với  chủ  trương  của  Đảng 
Cộng sản Việt Nam). Vì vậy, tác giả vẫn cho rằng, việc thiết 
lập một cơ quan độc lập, bên ngoài Quốc hội với chức năng 
kiểm hiến chuyên trách (trong giai đoạn đầu thẩm quyền có 
thể giới hạn) là phù hợp với điều kiện hiện tại. 
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CÁC BẢNG, BIỂU 

Bảng 1: Chỉ số pháp quyền Việt Nam và khu vực 
(Nguồn: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp) 

Quốc gia Trách 
nhiệm

Ổn định 
chính trị

Hiệu quả 
chính quyền

Kiểm soát 
tham nhũng

Chất lượng 
lập quy

Pháp quyền

Brunei 27.0 95.3 75.2 79.0 82.9 72.2

Cambodia 23.2 25.0 25.7 8.6 39.0 16.0

China 5.2 29.7 58.1 36.2 46.2 45.3

Indonesia 48.3 24.1 46.7 28.1 42.9 34.4

Korea (s) 68.2 52.4 83.8 71.4 75.2 82.5

Laos 4.7 43.9 14.8 9.5 14.3 18.4

Malaysia 31.8 46.7 79.5 58.1 60.0 65.1

Myanmar 0.5 6.6 1.0 0.0 1.0 3.8

Philippines 45.5 10.8 50.0 27.1 52.4 35.4

Singapore 31.4 90.1 100.0 99.0 100.0 92.5

Thailand 34.6 14.6 59.5 51.0 61.9 50.9

Vietnam 7.6/27 51.4/40 46.2/53 36.6/42 31/50 41.5/46  
Bảng 2: Chỉ số pháp quyền Việt Nam và khu vực 

(Nguồn:http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/wjproli2011_0.pdf ) 
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Bảng 3: Chỉ số dân chủ 

(Tổng hợp từ: Democracy index 2011 A report from the Economist Intelligence Unit) 

2011 Stt  Quốc gia 
Điểm  Hạng 

1  Newzeland  9.26  5 
2  Australia  9.22  6 
3  Thái lan  6.55  58 
4  Indonesia  6.53  60 
5  Malaysia  6.19  71 
6  Philipin  6.12  75 
7  Singapore  5.89  81 
8  Campuchia  4.87  101 
9  Trung Quốc  3.14  141 
10  Việt Nam  2.69  143 
11  Lào  2.10  156 
12  Myanmar  1.77  161 

Trung bình châu Á  5.51   

Bảng 4: So sánh mô hình kiểm hiến Mỹ và Châu Âu 

(Tổng hợp từ nguồn: Markus Böckenförde, Nora Hedling, Winluck 

Wahiu,  A Practical Guide to Constitution Building, 2011, chương 6). 

‘AmMô  hình bảo hiến Mỹ  Mô hình bảo hiến Châu Âu 
Kiểm  hiến  phi  tập  trung:  các 
toà  đều  có  quyền  từ  chối  áp 
dụng đạo luật vi hiến  

Kiểm hiến  tập  trung:  chỉ  toà án 
Hiến pháp mới có  thể  tuyên bố 
đạo luật vi hiến  

Toà  án  tối  cao  là  toà  có  thẩm 
quyền  cao  nhất  không  chỉ  về 
những tranh chấp hiến định. 

Phán quyết của toà án Hiến pháp 
giới  hạn  trong  việc  giải  quyết 
những tranh chấp hiến tính 

Kiểm  hiến  xác  định:  toà  thực 
hiện phán quyết đối với những 
đề xuất từ mọi chủ thể gắn với 
vụ việc cụ thể  
 

Kiểm  hiến  tổng  quát:  Toà  án 
Hiến pháp chỉ giải quyết các vấn 
đề hiến  tính  đưa  ra bởi chủ  thể 
đặc  biệt  và  không  xuất phát  từ 
vụ việc cụ thể   
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Bảng 5: Những nội dung thiết kế 

Nội dung  Mức 1  Mức 2  Mức 3 

Vị trí 

Hội  đồng  tư 
vấn 

Kiểm  soát 
hành  pháp, 
phụ  thuộc 
lập pháp 

Kiểm  soát  các  nhánh 
quyền lực 

Tính 
chất 

Có  ý  kiến, 
kiến nghị 

Tiền kiểm   Tiền kiểm và hậu kiểm 

Văn  bản  dự 
thảo 

Văn  bản  có 
hiệu lực 

Loại  văn  bản  trước  và 
sau khi có hiệu lực 

  Hành  vi  vi 
hiến 

Hành  vi  vi  hiến  của  tất 
các chủ thể 

  Giới hạn  loại 
tranh chấp 

Tất  cả  các  loại  tranh  chấp 
(đảng phái, cá nhân, tổ chức) 

Đối 
tượng 

    Truy tố quan chức cao cấp
Giải tán nghị viện 
Phê chuẩn kết quả bầu cử 
Tình trạng khẩn cấp  
Sửa Hiến pháp 

Chủ thể 
yêu cầu 

Một  loại  chủ 
thể 

Giới hạn chủ 
thể 

Các chủ thể 

Điều 
kiện 

Khi có đề nghị  Khi  có  tranh 
chấp 

Bất cứ khi nào 

Ai thực 
hiện 

Chủ  thể  hạn 
chế 

Toà  Hiến 
pháp 

Các  toà và    các  cơ  quan 
khác 

Hình 
thành 

Phối  hợp  (bổ 
nhiệm  +  phê 
chuẩn) 

Đại diện tỷ lệ  Chuyên nghiệp 

Nhiệm kỳ  Ngắn  Dài   Suốt đời 

Giải thích 
Hiến pháp 

Không  có 
quyền 

Ưu  thế  giải 
thích  thuộc 
về lập pháp 

Có quyền giải thích  

Hậu quả  Khuyến nghị  Không áp dụng  Tuyên bố vi hiến, huỷ 
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PHỤ LỤC  

QUY ĐỊNH VỀ CÁC THIẾT CHẾ  
HIẾN ĐỊNH TRONG HIẾN PHÁP  

CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA 

 
Tuyển chọn và dịch: Trần Kiên* 

 

 

 

 

––––––––––––––––––– 
 
* Khoa Luật ĐHQG Hà Nội/Viện Chính sách công và Pháp luật. Những quy 
định do tác giả dịch sẽ được chú thích rõ ở dưới mỗi điều. 
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1. Cơ quan bảo hiến 

1.1 Quy  định  về Hội  đồng Hiến  pháp  trong Hiến  pháp Cộng  hoà 
Pháp, 1958 

Điều 56 

Hội đồng Hiến pháp bao gồm chín thành viên có nhiệm kỳ chín 
năm và không được tái nhiệm. Ba năm một lần, Hội đồng Hiến pháp 
tiến hành thay thế 1/3 số thành viên. Ba thành viên do Tổng thống bổ 
nhiệm, ba thành viên do Chủ tịch Hạ viện bổ nhiệm và ba thành viên 
do Chủ tịch Thượng viện bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm này được tiến hành 
theo thủ tục được quy định tại đoạn cuối của Điều 13. Thủ tục bổ nhiệm 
do chủ tịch mỗi viện thực hiện chỉ phải tham vấn các ủy ban thường 
trực có liên quan trong nội bộ Viện tương ứng. 

Bên cạnh chín thành viên nêu trên, các Tổng thống mãn nhiệm 
đương nhiên là thành viên suốt đời của Hội đồng Hiến pháp. Chủ 
tịch Hội đồng Hiến pháp do Tổng  thống bổ nhiệm. Trong  trường 
hợp số phiếu của các thành viên ngang nhau, phiếu của Chủ tịch có 
giá trị quyết định. 

Điều 57 

Người  đã  là  thành  viên  của Hội  đồng Hiến  pháp  thì  không 
được đồng  thời kiêm nhiệm Bộ  trưởng hoặc  thành viên của Nghị 
viện.  Các  trường  hợp  bất  khả  kiêm  nhiệm  khác  được  quy  định 
trong một đạo luật về tổ chức. 

Điều 58 

Hội  đồng Hiến pháp  đảm  bảo  cho  cuộc  bầu  cử  Tổng  thống 
được tiến hành hợp lệ. 

Hội đồng Hiến pháp xem xét, giải quyết các khiếu nại và công 
bố kết quả bầu cử. 

Điều 59 

Trong trường hợp có khiếu nại, Hội đồng Hiến pháp có quyền 
xem xét về tính hợp lệ của cuộc bầu cử Hạ viện và Thượng viện. 
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Điều 60 

Hội đồng Hiến pháp đảm bảo cho các hoạt động  trưng cầu ý 
kiến nhân dân được tiến hành hợp lệ và tuyên bố kết quả trưng cầu 
ý kiến nhân dân. 

Điều 61 

Các đạo luật về tổ chức, trước khi được ban hành, và các Quy 
chế  hoạt  động  của Hạ  viện  và  Thượng  viện,  trước  khi  được  áp 
dụng, phải trình lên Hội đồng Hiến pháp để xem xét tính hợp hiến 
của các văn bản đó. 

Đối với các  đạo  luật khác,  trước khi  được ban hành, cũng có 
thể được  trình  lên Hội đồng Hiến pháp để xem xét  tính hợp hiến 
khi có yêu cầu của Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Hạ viện, Chủ 
tịch Thượng viện hoặc 60 Hạ nghị sỹ hoặc 60 Thượng nghị sỹ. 

Trong  các  trường  hợp  quy  định  tại  hai  khoản  nêu  trên, Hội 
đồng Hiến pháp phải  xem  xét và  cho  ý kiến  trong  thời hạn một 
tháng.  Tuy  nhiên,  trong  trường  hợp  khẩn  cấp,  theo  yêu  cầu  của 
Chính phủ, thời hạn này có thể rút lại còn 8 ngày. 

Cũng trong những trường hợp trên, việc chuyển văn bản sang 
cho Hội đồng Hiến pháp xem xét tính hợp hiến sẽ tạm đình chỉ thời 
hạn ban hành văn bản. 

Điều 61‐1 

Trong quá trình tố tụng, nếu có các khiếu nại cho rằng các đạo 
luật đã vi phạm các quyền và tự do được Hiến pháp bảo đảm thì vụ 
việc có  thể được Tòa án Hành chính Tối cao hoặc Tòa phá án  đệ 
trình lên Hội đồng Hiến pháp và Hội đồng Hiến pháp phải ra phán 
quyết trong thời hạn luật định. 

Các điều kiện để áp dụng điều khoản này sẽ được một đạo luật 
tổ chức quy định. 

Điều 62 

Quy  định  bị  tuyên  bố  không  hợp  hiến  thì  không  được  ban 
hành và áp dụng. 
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Các quyết định của Hội đồng Hiến pháp không bị khiếu nại, 
kháng cáo, kháng nghị. Các quyết định này có hiệu lực áp dụng bắt 
buộc đối với tất cả các cơ quan quyền lực Nhà nước và tất cả các cơ 
quan hành chính và tư pháp. 

Điều 63 

Một đạo  luật về tổ chức sẽ quy định về tổ chức và hoạt động 
của Hội đồng Hiến pháp, thủ tục và thời hạn giải quyết trước Hội 
đồng Hiến pháp. 

1.2 Quy định về ngành Tư pháp trong Hiến pháp Hoa Kỳ 

Khoản 1. [Ngành Tư pháp] 

Quyền lực tư pháp của Hoa Kỳ sẽ được trao cho Tòa án Tối cao 
và những tòa án cấp dưới mà Quốc hội có thể thiết lập trong một số 
trường hợp. Các quan tòa của Tòa án Tối cao và các tòa án cấp dưới 
sẽ giữ  chức vụ  của mình  đến  suốt  đời nếu  luôn  luôn  có hành vi 
chính  đáng, và  trong  thời gian  đã nêu  trên, họ được nhận khoản 
tiền  lương cho công việc của mình và khoản  tiền này sẽ không bị 
giảm đi trong suốt thời gian đó. 

Khoản 2. [Phạm vi quyền tư pháp] 

1. Quyền lực tư pháp căn cứ vào Hiến pháp này sẽ có hiệu lực 
đối  với  tất  cả  các  vụ  việc  trên  phương  diện  luật  pháp  và 
công lý, các điều luật của Hoa Kỳ, các hiệp ước đã hoặc sẽ ký 
dưới  thẩm  quyền  của Chính  phủ;  đối  với  các  trường  hợp 
liên quan tới các đại sứ, các công sứ và các lãnh sự, đối với 
các trường hợp liên quan tới luật pháp hàng hải và hải quân; 
đối với các  tranh  chấp mà Hoa Kỳ  là một bên, đối với các 
cuộc tranh chấp giữa hai bang trở lên, giữa một bang với các 
công dân  của  bang  khác,  giữa  các  công dân  của  các  bang 
khác nhau, giữa các công dân trong một bang tranh chấp đất 
đai do các bang khác nhau cấp, giữa một bang hoặc các công 
dân  của bang  đó với  các bang khác  [hoặc các công dân và 
đối tượng của bang khác]. 
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2. Trong các trường hợp liên quan tới các đại sứ, các công sứ và 
các  lãnh sự, và các  trường hợp mà một bang  thuộc về một 
bên,  thì Tòa án Tối  cao phải mở phiên  tòa  sơ  thẩm. Trong 
những trường hợp khác, căn cứ vào luật pháp, vụ việc và cả 
những ngoại lệ và tuân theo những quy chế do Quốc hội đề 
xuất, Tòa án Tối cao sẽ mở phiên tòa phúc thẩm. 

3. Trừ những trường hợp bị buộc trọng tội, việc xét xử các tội 
sẽ phải thông qua Bồi thẩm đoàn và phiên tòa xét xử sẽ mở 
tại  bang  đã  xẩy  ra  vụ  việc  phạm  tội. Nhưng  nếu  vụ  việc 
không xẩy ra trong bất cứ bang nào, thì phiên tòa sẽ họp ở 
một nơi mà Quốc hội căn cứ vào luật để quyết định. 

1.3 Quy định về Tòa án Hiến pháp của CHLB Đức 

Điều 92 [Tổ chức Tòa án]  

Quyền lực tư pháp được trao cho các thẩm phán; quyền lực đó 
được thực thi bởi Tòa án Hiến pháp Liên bang, các tòa án liên bang 
được quy định trong Luật Cơ bản này và các tòa án của Bang.  

Điều 93 [Thẩm quyền của Tòa án Hiến pháp Liên bang]  

(1) Tòa án Hiến pháp Liên bang ra các phán quyết sau đây: 

1. Về việc giải thích Hiến pháp Liên bang trong  trường hợp có 
tranh chấp liên quan đến phạm vi các quyền và nghĩa vụ của một 
cơ quan  liên bang  tối cao hoặc của các bên khác được  trao quyền 
theo Hiến pháp Liên bang hoặc theo các quy tắc thủ tục của một cơ 
quan tối cao Liên bang;  

2. Trong trường hợp bất đồng hoặc nghi ngờ liên quan đến sự 
phù hợp về hình thức hoặc nội dung của  luật Liên bang hoặc  luật 
Bang với Hiến pháp, hoặc sự phù hợp của luật Bang với luật khác 
của  Liên  bang  theo  đề  nghị  của Chính phủ  Liên  bang  hoặc một 
chính phủ Bang, hoặc của một phần tư thành viên Thượng viện; 

2a. Trong  trường hợp  bất  đồng về việc một  đạo  luật  có  đáp 
ứng các đòi hỏi của đoạn (2) Điều 72, theo đề nghị của Thượng viện 
hoặc của Chính phủ, hoặc cơ quan lập pháp của một Bang;  
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3. Trong trường hợp bất đồng liên quan đến các quyền và nghĩa 
vụ của Liên bang và các Bang, đặc biệt là trong việc thi hành luật liên 
bang bởi các Bang và trong việc thực thi giám sát liên bang;  

4. Tranh chấp khác liên quan đến luật công giữa Liên bang và 
các Bang, giữa các Bang khác nhau, hoặc trong các Bang, trừ khi có 
cơ chế giải quyết của Tòa án khác; 

4a. Về  các  khiếu  nại Hiến pháp  có  thể  được  nộp  bởi  bất  kỳ 
người nào cáo buộc rằng một trong những quyền cơ bản của mình 
hoặc một trong những quyền của mình theo khoản (4) của Điều 20 
hoặc  của  Điều  33,  38,  101, hay  104  đã  bị  xâm phạm  bởi  cơ quan 
công quyền;  

4b. Về các khiếu nại Hiến pháp đệ trình bởi các cộng đồng hoặc 
các hiệp hội  các  cộng  đồng khi  thấy  rằng quyền về  chế  độ  tự  trị 
theo Điều 28 đã bị xâm phạm bởi một đạo  luật; trong  trường hợp 
sự xâm phạm bởi một đạo luật Bang, thì chỉ khi luật đó không thể 
bị xem xét bởi tòa án Hiến pháp của Bang;  

5. Trong các trường hợp khác được quy định tại Luật cơ bản này.  

(2) Theo yêu cầu của Thượng viện, một chính phủ hoặc Nghị viện 
của Bang, Tòa án Hiến pháp Liên bang cũng phán quyết về việc liệu 
trong các trường hợp thuộc khoản (4) Điều 72 sự cần thiết quy định 
bởi luật Liên bang không còn nữa hoặc trong các trường hợp nêu tại 
điểm 1 của khoản  (2) Điều 125a  luật Liên bang không  thể được ban 
hành nữa. Phán quyết của Tòa án rằng sự cần thiết đã không còn tồn 
tại, hoặc luật liên bang đó không thể được ban hành để thay thế một 
đạo  luật  liên bang theo như khoản  (4) Điều 72 hoặc câu thứ hai của 
khoản (2) Điều 125a đã bị bác bỏ bởi Thượng viện Đức, hoặc nếu có 
không được xem xét và phán quyết  trong vòng một năm, hoặc nếu 
một dự luật tương tự đã bị bác bỏ bởi Thượng viện.  

(3) Tòa án Hiến pháp Liên bang  cũng quyết  định các vấn  đề 
khác được trao cho nó bởi một đạo luật Liên bang.  

Điều 94 [Thành phần Tòa án Hiến pháp Liên bang]  

(1) Tòa  án Hiến pháp Liên bang bao gồm  các  thẩm phán  liên 
bang  và  các  thành  viên  khác. Một  nửa  số  thành  viên  của  Tòa  án 
 Hiến pháp Liên bang được bầu bởi Thượng viện và một nửa bởi Hạ 
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viện. Họ không được là thành viên của Thượng viện, Hạ viện, Chính 
phủ Liên bang, hoặc của bất kỳ cơ quan tương tự nào của Bang.  

(2) Việc  tổ  chức và  thủ  tục  của Tòa án Hiến pháp Liên bang 
được quy định bởi luật Liên bang, theo đó sẽ chỉ rõ các trường hợp 
phán quyết của mình có hiệu lực như luật. Luật có thể yêu cầu các 
bên liên quan phải sử dụng hết tất cả các cơ chế pháp lý khác trước 
khi  nộp  khiếu  nại Hiến  pháp  và  có  thể  quy  định một  tiến  trình 
riêng biệt để xác định khả năng thụ lý khiếu nại. 

1.4 Quy định về Tòa án Hiến pháp trong Hiến pháp Ý 

Mục VI. Bảo hiến 

Tiểu mục I. Tòa án Hiến pháp 

Điều 134 [Thẩm quyền] 

Tòa án Hiến pháp phán quyết về: 

(1) Các  tranh chấp  liên quan đến  tính hợp hiến của  luật và các 
pháp lệnh có hiệu lực pháp lý do nhà nước và các khu vực thông qua. 

(2) Các mâu  thuẫn phát sinh  từ việc phân bổ quyền hạn giữa 
các nhánh chính quyền trong nhà nước, giữa nhà nước và các khu 
vực và giữa các khu vực với nhau. 

(3) Những cáo buộc nhằm vào Tổng thống nước Cộng hòa và 
các Bộ trưởng theo các quy định của Hiến pháp. 

Điều 135 [Thành phần] 

(1) Tòa án Hiến pháp bao gồm 15 thẩm phán. Trong đó, 1/3 do 
Tổng thống, 1/3 do Nghị viện trong phiên họp chung và 1/3 do các 
tòa án tối cao thường và tòa tối cao hành chính đề cử.  

(2) Thẩm phán của Tòa án Hiến pháp được chọn  từ các  thẩm 
phán, kể cả thẩm phán đã về hưu, của các tòa tối cao thường và tòa 
tối cao hành chính,  từ các giáo sư đại học  luật và các  luật gia có ít 
nhất 20 năm hành nghề. 
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(3) Các thẩm phán được bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 9 năm, nhiệm kỳ 
tính từ ngày họ tuyên thệ nhậm chức và họ sẽ không được tái bổ nhiệm. 

(4) Khi kết thúc nhiệm kỳ, các thẩm phán phải rời nhiệm sở và 
không thể thực thi chức năng của mình nữa. 

(5) Tòa án Hiến pháp,  theo  luật định, bầu  trong số các  thành 
viên một Chánh án giữ chức vụ này trong 3 năm và có thể được tái 
cử nhưng không vượt quá nhiệm kỳ thông thường của thẩm phán 
Tòa án Hiến pháp. 

(6) Một  người  không  thể  giữ  chức  thẩm  phán  Tòa  án Hiến 
pháp đồng thời là thành viên Nghị viện, thành viên Hội đồng khu 
vực hoặc hành nghề luật hay nắm giữ các chức vụ do luật định. 

(7) Khi tiến hành các thủ tục luận tội Tổng thống, bên cạnh các 
thẩm phán của mình, Tòa án Hiến pháp sẽ có  thêm 16 thành viên 
được chọn theo cách bốc thăm từ danh sách công dân đã được Nghị 
viện bầu chọn 9 năm một lần từ những người có đủ điều kiện tranh 
cử vào Thượng nghị viện, theo những thủ tục tương tự như thủ tục 
bổ nhiệm thẩm phán thông thường.  

Điều 136 [Các luật bất hợp hiến] 

(1) Khi  tòa án  tuyên bố một  luật hoặc một sắc  lệnh có giá  trị 
như  luật  là bất hợp hiến,  thì  luật này sẽ ngưng hiệu  lực ngay sau 
ngày xuất bản quyết định của tòa. 

(2) Quyết định của tòa được xuất bản và chuyển đến Nghị viện 
và các Hội đồng khu vực  liên quan, khi cần  thiết để họ hoạt động 
phù hợp với các thủ tục Hiến pháp. 

Điều 137 [Các điều kiện] 

(1) Một  đạo  luật mang  tính Hiến pháp  sẽ  xác  lập  điều  kiện, 
hình thức và thời gian cho việc đề xuất phán xét tính hợp hiến và 
những bảo đảm cho sự độc lập của thẩm phán Hiến pháp. 

(2) Các đạo luật thông thường xác định các quy định khác cần 
cho việc thành lập và vận hành Tòa án Hiến pháp. 

Không thể kháng nghị đối với quyết định của Tòa án Hiến pháp.  
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2. Cơ quan quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người 

2.1 Quy  định về Cao  ủy viên về Quyền Công dân  trong Hiến 
pháp Cộng hòa Ba Lan 

Cao ủy viên về Quyền Công dân 

Điều 208 

1. Cao ủy viên về Quyền Công dân có trách nhiệm bảo đảm tự 
do và các quyền con người và quyền công dân được quy định trong 
Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác. 

2. Phạm vi và cách thức tiến hành công việc của Cao ủy viên về 
Quyền Công dân sẽ do luật định. 

Điều 209 

1. Cao ủy viên về Quyền Công dân do Hạ nghị viện bổ nhiệm, 
với sự đồng thuận của Thượng nghị viện, với nhiệm kỳ 5 năm. 

2. Cao ủy viên về Quyền Công dân không giữ bất kỳ vị trí nào 
khác, trừ chức vị giáo sư tại một học viện của cơ sở giáo dục đại học, 
và cũng không thực hiện bất kỳ hoạt động nghề nghiệp nào khác. 

3. Cao ủy viên về Quyền Công dân không thuộc đảng chính trị, 
tổ  chức  công  đoàn nào hoặc  thực hiện  các nhiệm vụ  công không 
phù hợp với chức trách của mình. 

Điều 210 

Cao ủy viên về Quyền Công dân độc  lập trong các hoạt động 
của mình, độc  lập với các cơ quan khác của Nhà nước và chỉ chịu 
trách nhiệm trước Hạ nghị viện theo các nguyên tắc do luật định. 

Điều 211 

Cao ủy viên về Quyền Công dân không phải chịu trách nhiệm 
hình sự hoặc bị tước tự do mà không được sự chấp thuận từ trước 
của Hạ nghị viện. Cao ủy viên về Quyền Công dân sẽ không bị tạm 
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giam hoặc bắt giữ,  trừ  trường hợp người đó bị bắt quả  tang  thực 
hiện một  tội phạm và việc giam giữ người đó  là cần  thiết để bảo 
đảm  quá  trình  tố  tụng phù hợp. Chủ  tịch Hạ nghị viện  sẽ  được 
thông báo ngay về việc giam giữ và có thể ra lệnh phóng thích ngay 
người bị bắt. 

Điều 212 

Cao ủy viên về Quyền Công dân có trách nhiệm thông tin cho Hạ 
nghị viện và Thượng nghị viện về các hoạt động của mình và báo cáo 
về mức độ tôn trọng tự do và các quyền con người và công dân. 

2.2 Quy định về Uỷ ban Nhân quyền trong Hiến pháp Cộng hòa 
Nam Phi 

Uỷ ban Nhân quyền Nam Phi  

Điều 184. Chức năng của Uỷ ban Nhân quyền Nam Phi  

1). Uỷ ban Nhân quyền Nam Phi phải:   

a) Thúc đẩy  sự  tôn  trọng các quyền con người và văn hoá 
nhân quyền;  

b) Thúc đẩy sự bảo vệ, phát triển và duy  trì các quyền con 
người; và  

c) Giám sát và đánh giá sự tuân thủ các quyền con người ở 
Nam Phi.  

2). Uỷ ban có các quyền, được quy định trong pháp luật quốc 
gia, cần thiết để đạt được các mục tiêu kể trên, bao gồm quyền:    

a) Điều tra và báo cáo về các vi phạm nhân quyền;  

b) Thực hiện các biện pháp để bảo đảm sự bồi thường, phục 
hồi cần thiết khi có các vi phạm nhân quyền xảy ra;  

c) Tiến hành các nghiên cứu về nhân quyền; và  

d) Giáo dục nhân quyền.  

3). Mỗi năm Uỷ ban phải yêu cầu các cơ quan nhà nước có liên 
quan  cung  cấp  cho Uỷ ban  thông  tin về  các biện pháp mà  các  cơ 
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quan đó đã thực hiện để hiện thực hoá những quyền trong bộ luật về 
quyền liên quan đến các vấn đề nơi ở, chăm sóc sức khoẻ, lương thực 
thực phẩm, nước uống, giáo dục, an ninh xã hội và môi trường.  

4). Uỷ ban  có  các quyền và  chức năng bổ  sung do pháp  luật 
quốc gia quy định.  

2.3 Quy định về Ủy ban về Quyền con người trong Hiến pháp 
Afghanistan1 

Điều 58. Ủy ban về Quyền con người 

1). Vì mục  đích giám  sát việc  thực  thi,  cũng như  thúc  đẩy  sự 
phát  triển  và  bảo  vệ quyền  con người  ở Afghanistan, nhà 
nước  sẽ  thành  lập  Hội  đồng  Quyền  con  người  độc  lập 
Afghanistan 

2). Bất kì người nào cho rằng các quyền con người căn bản của 
mình bị xâm phạm đều có thể khiếu nại đến Hội đồng. 

3). Hội  đồng có  thể chuyển  các vụ việc xâm phạm quyền con 
người cho các cơ quan pháp luật giải quyết và hỗ trợ người 
khiếu nại bảo vệ các quyền của mình. 

4). Tổ chức và các chức năng của Hội đồng do luật định. 

2.4. Quy định về Hội đồng Nhân quyền trong Hiến pháp Fiji2 

Điều 42. Hội đồng Nhân quyền 

Điều này thiết lập một Hội đồng Nhân quyền. 

1). Chức năng của Hội đồng là: 

(a) Giáo dục công chúng về bản chất và nội dung của Tuyên ngôn 
nhân quyền, bao gồm nguồn gốc của quyền con người trong 
các công ước và văn kiện quốc tế, cũng như trách nhiệm của 
Ủy ban Nhân quyền, Ủy Ban về sự xóa bỏ nạn phân biệt chủng 

––––––––––––––––––– 
 
1 Tác giả dịch 
2 Tác giả dịch 
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tộc và  các  cơ quan khác  của Đại hội  đồng  liên hiệp quốc  có 
trách nhiệm thúc đẩy sự tôn trọng quyền con người. 

(b) Đưa  ra các khuyến nghị cho Chính phủ về các vấn đề  liên 
quan  đến việc  thực  thi quyền  con người, bao gồm  cả việc 
khuyến  nghị  chuyển một  câu  hỏi  liên  quan  đến  hiệu  lực 
pháp  luật  của  một  điều  khoản  trong  Tuyên  ngôn  Nhân 
quyền cho Tòa án Tối cao giải quyết; và 

(c) Thực hiện các chức năng khác được  pháp luật của Quốc hội 
trao cho. 

2). Hội đồng Nhân quyền có ba thành viên: 

(a) Một Giám sát viên, người đồng thời là chủ tịch Hội đồng; 

(b) Một  người  có  đủ  điều  kiện  để  được  bổ  nhiệm  làm  thẩm 
phán; và 

(c) Một thành viên khác 

3). Các thành viên của Hội đồng Nhân quyền được quy định 
tại các khoản (3)(b) và (c) được bổ nhiệm bởi Tổng thống 
theo sự tư vấn của Thủ tướng, dựa trên sự tham vấn của 
Thủ  tướng với  lãnh đạo của các Đảng đối  lập và các  ủy 
ban của Hạ viện chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan 
đến quyền con người. 

3. Cơ quan kiểm toán quốc gia và ngân hàng nhà nước 

3.1 Quy định về Ban Kiểm toán và Thanh tra trong Hiến pháp Cộng 
hòa Hàn Quốc 

Tiểu mục 4.  Ban Kiểm toán và Thanh tra  

Điều 97  

Ban  Kiểm  toán  và  thanh  tra  được  thiết  lập  đặt  dưới  thẩm 
quyền trực tiếp của Tổng thống để thanh tra và kiểm tra việc thực 
hiện các khoản thu và chi của Nhà nước, tài khoản của Nhà nước, 
và các tổ chức khác theo luật định, việc thực thi công việc của các cơ 
quan hành pháp và công chức.  
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Điều 98  

(1) Ban Kiểm toán và Thanh tra gồm có tối thiểu là năm và tối 
đa là mười một thành viên, trong đó có Chủ tịch.  

(2) Chủ tịch Ban được Tổng thống bổ nhiệm với sự phê chuẩn 
của Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch là bốn năm và có thể được tái 
bổ nhiệm một lần.  

(3) Các  thành viên của Ban được Tổng  thống chỉ định căn cứ 
vào đề nghị của Chủ tịch. Nhiệm kỳ của các thành viên là bốn năm 
và có thể được tái bổ nhiệm một lần.  

Điều 99  

Ban Kiểm  toán và Thanh  tra sẽ  thanh  tra việc kết  thúc các  tài 
khoản  thu  chi  hàng  năm  và  báo  cáo  kết  quả  cho Tổng  thống  và 
Quốc hội trong năm sau.  

Điều 100 

Việc  tổ  chức và  chức năng  của Ban Kiểm  toán và Thanh  tra, 
tiêu chuẩn của các thành viên, phạm vi các công chức bị thanh tra 
và những vấn đề cần thiết khác do luật quy định.  

3.2 Quy định về Viện Giám sát trong Hiến pháp Đài Loan 

Chương IX: Giám sát 

Điều 90 

Viện Giám sát là cơ quan kiểm soát cao nhất của Nhà nước. Cơ 
quan này  thực hiện các quyền phê chuẩn,  luận  tội, khiển  trách và 
kiểm toán.  

Điều 91  

Viện Giám sát bao gồm các thành viên được bầu của Hội đồng 
cấp tỉnh và thành phố, Hội đồng địa phương của Mông Cổ và Tây 
Tạng và công dân Trung Quốc cư trú ở nước ngoài. Hạn ngạch của 
họ sẽ được phân bổ theo quy định sau đây:  
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1.  Năm thành viên cho mỗi tỉnh.  

2. Hai  thành viên  cho mỗi  đô  thị  thuộc  thẩm quyền quản  lý 
trực tiếp của Viện Hành chính.  

4. Tám thành viên cho Nội Mông. 

5. Tám thành viên cho Tây Tạng. 

6. Tám thành viên cho công dân Trung Quốc cư trú ở nước ngoài.  

Điều 92 

Viện Giám  sát  có một Viện  trưởng  và một Phó Viện  trưởng 
được bầu trong số thành viên. 

Điều 93 

Viện trưởng làm việc theo nhiệm kỳ sáu năm và có thể được tái 
cử nếu hội đủ điều kiện. 

Điều 94 

Khi thực thi quyền lực của mình theo quy định của Hiến pháp, 
Viện Giám sát thực thi thông qua phương thức bỏ phiếu đa số các 
thành viên có mặt tại cuộc họp.  

Điều 95 

Khi  thực  hiện  quyền  kiểm  soát  của  mình,  Viện  trưởng  có 
quyền yêu cầu Viện Hành chính, các Bộ và các ủy ban đệ trình cho 
mình các thông tin cần thiết và tất cả các tài liệu liên quan khác.  

Điều 96 

Viện Giám sát khi giám sát công việc của Viện Hành chính, các 
Bộ và các ủy ban, có thể thành lập một số ủy ban để xem xét tất cả 
các mặt hoạt động của chúng xem liệu có bất kỳ vi phạm pháp luật 
hoặc có việc không thực hiện nghĩa vụ.  

Điều 97 

(1) Viện Giám sát,  trên cơ sở những điều  tra và kết  luận của 
các  ủy  ban  của mình,  đề  xuất  biện  pháp  khắc  phục  và 
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chuyển đến Viện Hành chính, các Bộ và các uỷ ban có liên 
quan các yêu cầu về hành động khắc phục.  

(2) Trong  trường  hợp Viện Giám  sát  xét  thấy một  công  chức 
chính quyền  trung ương hoặc địa phương không  thực hiện 
nghĩa vụ hoặc vi phạm pháp  luật, có thể đề xuất biện pháp 
khắc phục hoặc khởi động việc  luận tội. Nếu  liên quan đến 
một tội hình sự, vụ việc sẽ được chuyển cho cơ quan tư pháp. 

Điều 98  

Luận  tội  của Viện Giám  sát  đối  với một  công  chức  ở  chính 
quyền trung ương hoặc địa phương phải được lập theo đề nghị của 
một hoặc nhiều  thành viên của Viện Giám sát và quyết định, sau 
khi xem xét cẩn thận, bởi một ủy ban gồm tối thiểu là 9 thành viên. 

Điều 99 

Trong  trường hợp  luận  tội một  công  chức của Viện Tư pháp 
hoặc Viện Khảo thí vì không thực thi nghĩa vụ hoặc vi phạm pháp 
luật, quy định tại các điều 95, 97 và 98 sẽ được áp dụng.  

Điều 100 

Thủ  tục  luận  tội khởi xướng bởi Viện Giám sát đối với Tổng 
thống hoặc Phó Tổng thống được lập theo đề nghị của tối thiểu 1/4 
tổng số  thành viên của Viện Giám sát và quyết định, sau khi xem 
xét cẩn thận, bởi đa số của tất cả các thành viên Viện Giám sát. Thủ 
tục luận tội đó cũng sẽ được chuyển đến Quốc hội.  

Điều 101 

Không có thành viên của Viện Giám sát phải chịu trách nhiệm 
bên ngoài Viện vì ý kiến bày tỏ hoặc phiếu bầu tại Viện. 

Điều 102 

Không có  thành viên nào của Viện Giám  sát,  trừ  trường hợp 
phạm  tội quả  tang, bị bắt hoặc bị giam giữ mà không được phép 
của Viện Giám sát.  
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Điều 103 

Không thành viên nào của Viện Giám sát được đồng thời nắm 
giữ bất kỳ vị trí cơ quan nhà nước hoặc tham gia nghề nghiệp khác. 

Điều 104 

Viện Giám sát có một Tổng Kiểm toán được đề cử và, sau khi 
được  phê  chuẩn  của  Viện  Lập  pháp,  bổ  nhiệm  bởi  Tổng  thống 
Cộng hòa.  

Điều 105 

Tổng Kiểm toán, trong thời hạn 3 tháng sau khi đệ trình Viện 
Hành chính báo cáo  thu chi cuối cùng, hoàn  thành nốt việc kiểm 
toán theo quy định của pháp luật và đệ trình một báo cáo kiểm toán 
đến Viện Lập pháp. 

Điều 106  

Việc tổ chức Viện Giám sát theo luật quy định.  

3.3 Quy định về Tòa kiểm toán trong Hiến pháp Ý 

Điều 100 [Hội đồng Nhà nước ‐ Tòa Kiểm toán] 

(1) Hội đồng Nhà nước là cơ quan tư vấn pháp lý ‐ hành chính 
và giám sát hoạt động tư pháp. 

(2) Tòa Kiểm toán thực hiện việc kiểm soát có tính phòng ngừa 
về  sự  chính  đáng của  các biện pháp của  chính phủ và kiểm  toán 
việc  thực  thi Ngân sách nhà nước. Trong các  trường hợp và  theo 
hình thức luật định, Tòa Kiểm toán tham gia kiểm toán hoạt động 
quản lý tài chính của các đơn vị nhận hỗ trợ định kỳ từ ngân sách 
Nhà nước. Tòa Kiểm  toán báo cáo  trực  tiếp cho Nghị viện về kết 
quả kiểm toán đã thực hiện.  

(3) Luật pháp đảm bảo để Hội đồng Nhà nước, Tòa Kiểm toán 
và các thành viên của hai cơ quan này độc lập với Chính phủ.  
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3.4 Quy định về Văn phòng Kiểm toán Tối cao trong Hiến pháp 
Cộng hòa Ba Lan 

Chương IX: Các cơ quan nhà nước thực hiện kiểm soát  
và bảo vệ các quyền 

Văn phòng Kiểm toán tối cao 

Điều 202 

1. Văn phòng Kiểm  toán Tối cao  là cơ quan cao nhất về kiểm 
toán nhà nước. 

2. Văn phòng Kiểm toán Tối cao trực thuộc Hạ nghị viện. 

3. Văn phòng Kiểm toán Tối cao hoạt động theo các nguyên tắc 
nghề nghiệp. 

Điều 203 

1. Văn phòng Kiểm toán Tối cao thực hiện kiểm toán hoạt động 
của  các  cơ quan hành  chính nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Ba 
Lan, các pháp nhân và tổ chức, đơn vị nhà nước về tính hợp pháp, 
tính kinh tế, hiệu quả và sự mẫn cán. 

2. Văn phòng Kiểm toán Tối cao thực hiện kiểm toán hoạt động của 
các cơ quan của chính quyền địa phương, các pháp nhân và tổ chức, đơn 
vị ở địa phương về tính hợp pháp, tính kinh tế và sự mẫn cán. 

3. Văn phòng Kiểm toán Tối cao cũng thực hiện kiểm toán hoạt 
động của các tổ chức và chủ thể kinh tế khác về tính hợp pháp và 
tính kinh  tế  trong phạm vi các hoạt động có sử sụng  tài sản hoặc 
các nguồn  lực của Nhà nước hoặc địa phương hoặc  thực hiện các 
nghĩa vụ về tài chính với Nhà nước. 

Điều 204 

1. Văn phòng Kiểm toán Tối cao có trách nhiệm trình Hạ nghị viện: 

2. Báo cáo phân tích việc thực hiện ngân sách và các mục tiêu 
của chính sách tiền tệ; 
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3. Ý kiến liên quan đến việc bỏ phiếu chấp thuận quyết toán ngân 
sách đối với năm tài chính trước đó do Hội đồng Bộ trưởng trình; 

4. Thông  tin về kết quả kiểm  toán, các kết  luận kiểm  toán và 
kiến nghị theo quy định của luật. 

5. Văn phòng Kiểm toán Tối cao có trách nhiệm báo cáo công 
tác hàng năm trước Hạ nghị viện. 

Điều 205 

1. Chủ tịch Văn phòng Kiểm toán Tối cao do Hạ nghị viện bổ 
nhiệm, với  sự đồng  thuận  của Thượng nghị viện,  có nhiệm kỳ  6 
năm, và chỉ có thể được gia hạn thêm một nhiệm kỳ. 

2. Chủ tịch Văn phòng Kiểm toán Tối cao không giữ bất kỳ vị 
trí nào khác, trừ chức vị giáo sư tại một học viện của cơ sở giáo dục 
đại học, và  cũng không  thực hiện bất kỳ hoạt  động nghề nghiệp 
nào khác. 

3. Chủ  tịch Văn phòng Kiểm  toán Tối  cao không  thuộc  đảng 
chính trị, tổ chức công đoàn nào hoặc thực hiện các nhiệm vụ công 
không phù hợp với chức trách của mình. 

Điều 206 

Chủ tịch Văn phòng Kiểm toán Tối cao không phải chịu trách 
nhiệm hình sự hoặc bị tước tự do mà không được sự chấp thuận từ 
trước của Hạ nghị viện. Chủ tịch Văn phòng Kiểm toán Tối cao sẽ 
không bị  tạm giam hoặc bắt giữ,  trừ  trường hợp người  đó bị bắt 
quả tang thực hiện một tội phạm mà việc giam giữ người đó là cần 
thiết để bảo đảm quá trình tố tụng phù hợp. Chủ tịch Hạ nghị viện 
sẽ được thông báo ngay về việc giam giữ và có thể ra  lệnh phóng 
thích ngay người bị bắt. 

Điều 207 

Tổ chức và cách thức tiến hành công việc của Văn phòng Kiểm 
toán Tối cao sẽ do luật định. 
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3.5 Quy định về Hội đồng Kiểm toán tối cao trong Hiến pháp Indonesia 

Chương VIII 
Hội đồng kiểm toán tối cao   

(Badan Pemeriksa Keuangan hoặc BPK) 

Điều 23E  

(1) Để điều tra việc quản lý và trách nhiệm giải trình tài chính 
nhà nước, một Hội đồng Kiểm toán tối cao (BPK) sẽ được thiết lập 
và có quyền tự do, độc lập. 

(2) Các  kết  quả  của  bất  kỳ  điều  tra  tài  chính  nhà nước phải 
được  nộp  cho DPR, DPD  hoặc DPRD  phù  hợp  với  thẩm  quyền 
tương ứng.  

(3) Hành động  tiếp  theo sau kết quả của bất kỳ điều  tra như 
vậy sẽ được thực hiện bởi đại diện các tổ chức và/hoặc các cơ quan 
theo pháp luật.  

Điều 23F 

(1) Các thành viên của BPK sẽ được lựa chọn bởi DPR, cơ quan 
này sẽ có trách nhiệm xem xét ý kiến của DPD, và được chính thức 
bổ nhiệm bởi Tổng thống. 

(2) Các lãnh đạo của BPK được bầu trong số các thành viên.  

Điều 23G  

(1) BPK đặt trụ sở tại thủ đô và sẽ có đại diện ở mọi tỉnh.   

(2) Các quy định thêm liên quan đến BPK sẽ được quy định bởi luật.  

Quy  định về Ngân hàng Liên bang  trong Hiến pháp Cộng hòa 
Liên bang Đức 

Điều 88 [Ngân hàng Liên bang]  

Liên bang  sẽ  thành  lập ngân hàng phát hành  tiền  tệ  là Ngân 
hàng Liên bang. Trong khuôn khổ  của Liên minh  châu Âu,  trách 
nhiệm  và  quyền  hạn  của  nó  có  thể  được  chuyển  giao  cho Ngân 
hàng Trung ương châu Âu ‐ ngân hàng độc lập và cam kết với mục 
tiêu đảm bảo ổn định giá cả.  
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3.6 Quy định về Ngân hàng Trung ương  trong Hiến pháp Cộng 
hòa Ba Lan 

Điều 227 

1. Ngân  hàng  trung  ương  của  đất  nước  là Ngân  hàng Nhà 
nước Ba Lan. Chỉ có Ngân hàng Nhà nước Ba Lan mới có quyền 
phát hành  tiền cũng như quy  định và  thực  thi chính  sách  tiền  tệ. 
Ngân hàng Nhà nước Ba Lan chịu trách nhiệm về giá trị của đồng 
tiền Ba Lan. 

2. Cơ cấu của Ngân hàng Nhà nước Ba Lan bao gồm: Chủ tịch 
Ngân hàng Nhà nước Ba Lan, Hội đồng Chính sách Tiền tệ và Ban 
lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Ba Lan. 

3. Hạ nghị viện bổ nhiệm Chủ tịch Ngân hàng Nhà nước Ba Lan 
theo đề nghị của Tổng thống Cộng hòa Ba Lan với nhiệm kỳ 6 năm. 

4. Chủ  tịch Ngân hàng Nhà nước Ba Lan  không  thuộc  đảng 
chính trị, tổ chức công đoàn nào hoặc thực hiện các nhiệm vụ công 
không phù hợp với chức trách của mình. 

5. Hội  đồng Chính  sách Tiền  tệ gồm  có Chủ  tịch Ngân hàng 
Nhà nước Ba Lan,  là chủ  tịch Hội đồng, và những người am hiểu 
sâu sắc về các vấn đề tài chính ‐ được Tổng thống Cộng hòa Ba Lan, 
Hạ nghị viện và Thượng nghị viện bổ nhiệm, với số  lượng ngang 
nhau, với nhiệm kỳ 6 năm. 

6. Hội đồng Chính sách Tiền tệ có trách nhiệm hàng năm quy 
định các mục tiêu của chính sách tiền tệ và trình Hạ nghị viện cùng 
thời  điểm  trình dự  án Luật Ngân  sách  của Hội  đồng Bộ  trưởng. 
Trong  thời hạn 5  tháng sau khi kết  thúc năm  tài chính, Hội đồng 
Chính sách Tiền  tệ có  trách nhiệm  trình Hạ nghị viện báo cáo kết 
quả thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ. 

7. Tổ chức và các nguyên  tắc hoạt  động  của Ngân hàng Nhà 
nước Ba Lan, cũng như các nguyên tắc cụ thể cho việc bổ nhiệm và 
miễn nhiệm các cơ quan của Ngân hàng Nhà nước, sẽ do luật định. 
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3.7 Quy định về Ngân hàng Trung ương trong Hiến pháp Cộng 
hòa Nam Phi 

Điều 223. Thành lập  

Ngân hàng dự trữ Nam Phi là ngân hàng trung ương của nước 
Cộng hòa và được quy định trong các điều khoản của một đạo luật 
của Quốc hội.  

Điều 224. Mục tiêu chính   

1). Mục tiêu chính của Ngân hàng Dự trữ Nam Phi là bảo vệ giá 
trị đồng tiền nhằm bảo đảm sự tăng trưởng kinh tế cân bằng 
và bền vững của nước Cộng hòa.  

2). Ngân hàng Dự trữ Nam Phi, trong việc theo đuổi mục tiêu 
chính của mình, phải thực hiện chức năng một cách độc lập, 
không thiên vị, không định kiến nhưng phải có sự trao đổi 
thường xuyên giữa Ngân hàng và  thành viên Nội các chịu 
trách nhiệm về vấn đề tài chính quốc gia.  

Điều 225. Quyền hạn và nhiệm vụ  

Quyền hạn và nhiệm vụ  của Ngân hàng Dự  trữ Nam Phi  là 
thực hiện các nhiệm vụ  thông  thường của ngân hàng  trung ương 
mà trong đó quyền hạn và nhiệm vụ của Ngân hàng phải được quy 
định trong một đạo luật của Quốc hội và phải thực hiện theo những 
điều kiện do đạo luật này quy định.   

4. Uỷ ban Công vụ và Cơ quan quốc gia về phòng, chống tham nhũng 

4.1 Quy định về Ủy ban Công vụ trong Hiến pháp Cộng Hòa Nam Phi 

196. Ủy ban Công vụ 

1). Chỉ có duy nhất một Ủy ban Công vụ của nước Cộng hòa.  

2). Ủy ban độc lập, không thiên vị, không định kiến trong thực 
thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình vì mục tiêu duy 
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trì hiệu lực, hiệu quả của hành chính nhà nước và tiêu chuẩn 
cao  về  đạo  đức  nghề  nghiệp  trong  công  vụ.  Ủy  ban  phải 
được quy định bởi văn bản luật.  

3). Các  cơ quan nhà nước  khác,  thông qua  các biện pháp  lập 
pháp và phải hỗ trợ và bảo vệ Ủy ban nhằm đảm bảo sự độc 
lập,  tính  công  bằng,  đạo  đức  và  hiệu  quả  của  Ủy  ban.  
Không một cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thể can thiệp 
vào các nhiệm vụ của Ủy ban. 

4). Quyền hạn, nhiệm vụ của Ủy ban bao gồm:  

a) Phát huy các giá trị và nguyên tắc được quy định tại Điều 
195 thông qua nền công vụ;  

b) Điều  tra, giám sát và đánh giá các cơ quan và nền hành 
chính, quản lý nhân sự của nền công vụ;  

c) Đề xuất các biện pháp bảo đảm hiệu lực và hiệu quả của 
nền công vụ;  

d) Đưa  ra  định  hướng  hướng  đến mục  tiêu  bảo  đảm  quy 
trình nhân  sự  liên quan  đến  các vấn  đề về  tuyển dụng, 
luân chuyển, thăng tiến và sa thải tuân thủ các giá trị và 
nguyên tắc được quy định tại Điều 195;  

e) Báo cáo về các hoạt động của Ủy ban và việc thực hiện các 
nhiệm  vụ  của mình,  bao  gồm  bất  kỳ  phát  hiện  có  thể 
hướng dẫn và tư vấn và đưa ra đánh giá đánh giá về việc 
tuân  thủ  nội  dung  các  giá  trị  và  nguyên  tắc  quy  định 
trong Điều 95; và  

f) Hoặc  theo  cách  riêng  của mình hoặc nhận bất kỳ khiếu 
nại nào:   

I. Điều  tra và đánh giá về nhân  sự và quản  lý hành 
chính nhà nước; và báo cáo cho cơ quan điều hành 
và cơ quan lập pháp có liên quan; 

II. Điều tra khiếu nại của nhân viên trong công vụ về các 
vấn  đề  liên quan  đến  các văn  bản  chính  thức, hoặc 
việc không làm tròn trách nhiệm và đề nghị các biện 
pháp giải quyết phù hợp; 
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III. Giám  sát  và  điều  tra  việc  tuân  thủ  các  thủ  tục  áp 
dụng trong công vụ; và 

IV. Tư vấn cho các cơ quan nhà nước ở trung ương và 
cấp tỉnh về các vấn đề liên quan đến quản lý nhân 
viên  trong  thực hiện  công vụ, bao gồm  cả những 
vấn  đề  liên quan  đến việc  tuyển dụng, bổ nhiệm, 
luân chuyển, sa  thải và các phương diện khác của 
chức nghiệp trong công vụ; và 

g) Thực hiện các quyền hạn hoặc các nhiệm vụ bổ sung theo 
quy định bởi Đạo luật của Nghị viện.  

[Điểm g được bổ sung bởi Điều 3 của Đạo luật số 65 năm 1998) 

5). Ủy ban có trách nhiệm báo cáo trước Quốc hội.  

6). Ủy  ban phải  báo  cáo  ít  nhất một  lần một  năm  về  các  nội 
dung theo điểm e khoản 4 Điều này.  

a) Với Quốc hội; và  

b) Về các hoạt động của Ủy ban công vụ ở một  tỉnh với cơ 
quan lập pháp cấp tỉnh.  

7). Ủy ban có 14 ủy viên được Tổng thống bổ nhiệm:  

a) Năm  ủy viên do Quốc hội  thông qua  theo quy  định  tại 
điểm a Khoản 8 điều này; và  

b) Một ủy viên của mỗi tỉnh được bổ nhiệm bởi người đứng 
đầu cơ quan hành chính ở cấp tỉnh theo điểm b khoản 8 
Điều này..  

8).  
a. Một  ủy  viên  được  bổ  nhiệm  theo  quy  định  tại  điểm  a 

khoản 7 điều này phải:   

I. Được một ủy ban của Quốc hội giới thiệu theo tỷ lệ thành 
phần đại biểu của các đảng phái trong Quốc hội; và  

II. Được Quốc hội thông qua bởi một nghị quyết với tỷ 
lệ đa số phiếu tán thành.  

b. Một ủy viên được bổ nhiệm bởi người đứng đầu cơ quan 
hành chính cấp tỉnh phải: 
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I. Được một  ủy ban  của  cơ quan  lập pháp  ở  cấp  tỉnh 
giới thiệu theo tỷ lệ thành phần đại biểu của các đảng 
phái trong cơ quan lập pháp; và  

II. Được cơ quan lập pháp thông qua bởi một nghị quyết 
với đa số phiếu tán thành.  

9). Một đạo luật của Quốc hội phải được ban hành quy định 
về thủ tục bổ nhiệm các ủy viên.  

10). Mỗi ủy viên được bổ nhiệm có nhiệm kỳ 5 năm và được 
tái  cử một  lần duy nhất, phải  là một phụ nữ hoặc nam 
giới theo yêu cầu:  

a. Là công dân Nam Phi; 

b. Là người phù hợp về kiến  thức, kinh nghiệm  trong 
hành chính; quản lý hoặc cung ứng dịch vụ công.  

11). Một ủy viên có thể bị bãi nhiệm chỉ trong các trường hợp sau:  

a. Lý  do  vì  hành  vi  sai  trái,  không  đủ  tư  cách,  hoặc 
không đủ năng lực;  

b. Được quyết định bởi một ủy ban của Quốc hội hoặc 
trong  trường hợp ủy viên được bổ nhiệm bởi người 
đứng đầu cơ quan hành chính cấp tỉnh thì do một ủy 
ban của cơ quan lập pháp cấp tỉnh quyết định;  

c. Được Quốc hội hoặc cơ quan lập pháp ở cấp tỉnh bởi 
một nghị quyết với đa số phiếu tán thành yêu cầu ủy 
viên rời nhiệm sở...  

12). Tổng thống phải bãi nhiệm các ủy viên tương ứng theo:   

a. Nghị quyết bãi nhiệm của Quốc hội hoặc  

b. Thông  báo  bằng  văn  bản  của  người  đứng  đầu  cơ 
quan hành chính cấp tỉnh về nghị quyết bãi miễn ủy 
viên của cơ quan lập pháp cấp tỉnh.  

13). Các ủy viên được quy định tại điểm b khoản 7 điều này có 
thể thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Ủy ban trong phạm 
vi tỉnh của họ theo luật định..  
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197. Công vụ 

1). Trong  phạm  vi  hành  chính  nhà  nước,  công  vụ  của  nước 
Cộng hòa phải thực hiện nhiệm vụ và được tổ chức theo luật 
định và phải thực hiện trung thành chính sách pháp luật của 
chính phủ hiện hành.  

2). Các điều khoản và điều kiện về tuyển dụng  trong công vụ 
phải được quy định của pháp  luật. Nhân viên được hưởng 
lương hưu công bằng theo luật định.  

3). Không có nhân viên của nền công vụ có thể được ưu đãi hoặc 
thành kiến chỉ vì người đó ủng hộ một đảng chính trị cụ thể 
hoặc nguyên nhân chính trị.  

4). Chính quyền các tỉnh chịu trách nhiệm, tuyển dụng, bổ nhiệm, 
luân  chuyển,  khuyến  khích,  bãi  nhiệm  thành  viên  của  nền 
công vụ trong chính quyền của họ trong khuôn khổ các định 
mức thống nhất và tiêu chuẩn áp dụng cho nền công vụ. 

4.2 Quy định về Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia trong Hiến 
pháp Thái Lan1 

Điều 246   

(1) Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia có một chủ tịch và tám 
thành viên bổ nhiệm bởi Nhà Vua theo sự tư vấn của Thượng viện. 

(2) Thành viên của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia là những 
người liêm chính, có đủ năng lực và không thuộc các đối tượng bị cấm 
theo Điều 205, trong quá khứ đã từng là bộ trưởng, ủy viên ủy ban bầu 
cử, giám sát viên (ombudsman), thành viên của Ủy ban nhân quyền quốc 
gia, thành viên của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia, thành viên của 
Ủy ban kiểm toán quốc gia, hoặc đã từng đảm nhận một chức vụ không 
thấp hơn vị trí thứ trưởng hoặc công chức bậc 9, hoặc là một giáo sư, 
đại diện của một tổ chức tư nhân hoặc một luật sư hành nghề trong một 
tổ chức luật sư với hơn 30 năm làm việc có xác nhận về thời gian công 
tác của ông hoặc bà ta từ tổ chức hoặc hiệp hội có liên quan. 

––––––––––––––––––– 
 
1 Tác giả dịch 
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(3) Việc  lựa chọn và đề cử các  thành viên của Ủy ban Chống 
tham nhũng quốc gia được thực hiện theo quy định của Điều 204 III 
và  IV, Điều 206 và Điều 207 với những sửa đổi cần  thiết. Ủy ban 
tuyển chọn bao gồm 5 thành viên, cụ thể là Chánh án tòa án tối cao; 
Chánh án Tòa án Hiến pháp, Chủ tịch Tòa án Hành chính Tối cao 
(Supreme Administrative Court),   Chủ tịch Hạ viện và Lãnh đạo đối 
lập trong Hạ viện. 

(4) Chủ tịch Thượng viện tiếp kí trong Quyết định Hoàng gia 
(Royal Command) bổ nhiệm chủ  tịch và các  thành viên của Ủy ban 
chống tham nhũng quốc gia. 

(5) Ủy ban chống tham nhũng lâm thời được thành lập với các 
tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn, vai trò và trách nhiệm của các thành 
viên  của  Ủy  ban  theo  các  quy  định  của  Luật  cơ  bản  về  Ủy  ban 
Chống tham nhũng quốc gia.  

Điều 247   

(1) Thành viên  của Ủy ban Chống  tham nhũng quốc gia giữ 
nhiệm kì chín năm tính từ ngày được bổ nhiệm bởi Nhà Vua và chỉ 
được  giữ  bổ  nhiệm một  lần  duy  nhất.  Thành  viên  của  Ủy  ban 
Chống tham nhũng quốc gia hết nhiệm kì tiếp tục giữ chức và thực 
thi trách nhiệm cho đến khi có thành viên mới được bổ nhiệm bắt 
đầu công việc. 

(2) Điều 209 và Điều 210 áp dụng cho việc nghỉ việc, lựa chọn 
và bầu cử của các thành viên Ủy ban chống tham nhũng quốc gia 
với các thay đổi cần thiết. 

Điều 248   

(1) Nhóm hạ nghị sĩ chiếm từ 1 phần 4 tổng số hạ nghị sĩ hiện 
thời của Hạ viện có quyền nộp văn bản khiếu nại lên Thượng viện 
cáo buộc bất kì một thành viên nào của Ủy ban chống tham nhũng 
quốc gia đã có hành vi bất chính, cố tình vi phạm Hiến pháp hoặc 
pháp  luật, hoặc  đã  can dự  vào  bất  kì  việc  gì  xâm phạm nghiêm 
trọng đến sự liêm chính của chức vụ được trao, để yêu cầu Thượng 
viện bãi miễn chức vụ của thành viên đó. 
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(2) Nghị quyết bãi miễn chức vụ của Thượng viện đối với một 
thành viên của Ủy ban chống  tham nhũng quốc gia  theo khoản 1 
chỉ được thông qua khi có từ 3/4 số phiếu của tất cả thượng nghị sĩ 
hiện thời của Thượng viện. 

Điều 249   

(1)  Thành  viên  của Hạ  viện,  Thượng  viện  hoặc  nhóm  thành 
viên chiếm từ 1 phần 5 tổng số thành viên của cả hai viện có quyền 
khiếu nại đến Tòa hình sự xét xử những người giữ chức vụ chính 
trị của Tòa án Tối cao cáo buộc bất kì  thành viên nào của Ủy ban 
Chống  tham  nhũng  quốc  gia  đã  trở  nên  giàu  có  một  cách  bất 
thường hoặc đã phạm một tội liên quan đến tham nhũng hoặc lạm 
quyền khi đang giữ chức vụ. 

(2) Khiếu nại được  làm theo khoản 1 phải xác định rõ  trường 
hợp theo đó một thành viên của Ủy ban đã thực hiện một hành vi 
vi phạm theo khoản 1 và được nộp cho Chủ tịch Thượng viện. Chủ 
tịch Thượng viện sẽ chuyển giao đơn khiếu nại cho Tòa hình sự xét 
xử những người giữ chức vụ chính trị của tòa án tối cao để xét xử 
và kết tội. 

(3)  Thành  viên  bị  khiếu  nại  của  Ủy  ban Chống  tham  nhũng 
quốc gia không được  thực  thi chức vụ của mình cho đến khi Tòa 
hình sự xét xử những người giữ chức vụ chính  trị của  tòa án Tối 
cao đã bác bỏ đơn khiếu nại. 

(4) Trong trường hợp thành viên bị khiếu nại của Ủy ban Chống 
tham nhũng quốc gia không được thực thi nhiệm vụ của mình theo 
khoản  3  và  số  lượng  thành  viên  còn  lại  của  Ủy  ban Chống  tham 
những quốc gia ít hơn một nửa tổng số thành viên theo quy định, thì 
Chánh án Tòa án tối cao, Chánh án tòa án hành chính tối cao cùng 
nhau  bổ  nhiệm một  người  đáp  ứng  các  điều  kiện  và  không  nằm 
trong các trường hợp bị cấm giống như thành viên đang bị Kiếu nại 
để tạm thời thay thế thành viên bị khiếu nại thực thi trách nhiệm của 
Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia. Thành viên tạm thời thực hiện 
nhiệm vụ cho đến khi thành viên bị thay thế được phục hồi chức vụ 
hoặc cho tới khi tòa hình sự xét xử những người giữ chức vụ chính 
trị của Tòa án Tối cao đã  ra phán quyết khẳng  định  thành viên bị 
khiếu nại đã có hành vi vi phạm. 
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Điều 250   

(1) Ủy ban chống tham nhũng quốc gia có các thẩm quyền và 
trách nhiệm sau: 

2) Điều  tra chứng cứ, tóm tắt hồ sơ vụ việc và chuẩn bị phán 
quyết sẽ được đệ trình lên Thượng viện theo các Điều 272 và 279 III; 
 Điều tra chứng cứ, tóm tắt vụ việc và chuẩn bị phán quyết đệ trình 
lên Tòa hình sự xét xử những người giữ chức vụ chính trị của Tòa 
án Tối cao; 

3)  Điều  tra và quyết  định  rằng  liệu một viên  chức nhà nước 
nắm giữ một vị trí trong cơ quan hành pháp hay là một viên chức 
chính phủ nắm giữ một ví  trị  từ cấp giám đốc  trở  lên hoặc tương 
đương đã trở nên giàu có một cách bất thường hoặc đã có hành vi 
phạm một  tội  liên quan  đến  tham nhũng,  lạm quyền khi  còn  tại 
chức hoặc  lạm quyền khi  đang nắm giữ một  chức danh  tư pháp, 
bao gồm bất kì viên chức nhà nước hay viên chức chính phủ nào ở 
cấp  thấp hơn nhưng  đã  thông  đồng với viên  chức nhà nước hay 
viên chức chính phủ ở cấp cao hơn để thực hiện hành vi phạm tội 
hoặc  các  tội phạm khác mà Ủy ban Chống  tham nhũng quốc gia 
cho  là cần  thiết phải điều  tra và quyết định  theo các quy định  tại 
Đạo luật cơ bản về Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia. 

4) Thanh tra tính xác thực, tình hình thực tế, cũng như sự thay 
đổi về tài sản và các khoản nợ của những người đang nắm giữ các 
chức vụ theo Điều 259 và 264 thể hiện trong tài khoản cũng như các 
giấy tờ có liên quan khác được đệ trình.  

5) Giám sát và tuân thủ các quy tắc đạo đức của những người 
nắm giữ các vị trí chính trị; 

6) Đệ  trình một báo cáo  thanh  tra và một báo cáo hoạt  động 
cùng với các vấn đề cần quan tâm cho Nội các, Hạ viện và Thượng 
viện hàng năm, và công bố báo cáo đó trong Công báo của Chính 
phủ và phổ biến báo cáo đó đến công chúng; và 

7) Thực thi các công việc khác theo quy định của pháp luật. 

(2) Điều 213 áp dụng cho báo cáo hoạt động của Ủy ban chống 
tham nhũng quốc gia với những thay đổi cần thiết. 
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(3) Chủ tịch và các thành viên của Ủy ban Chống tham nhũng 
quốc gia là các chức danh tư pháp theo luật. 

Điều 251   

(1) Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia có một ban thư kí độc 
lập, với Tổng  thư kí  của  Ủy ban Chống  tham nhũng quốc gia  là 
nhân vật cấp cao chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban 
Chống tham nhũng quốc gia.  

(2) Việc bổ nhiệm Tổng thư kí Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia 
được Ủy ban chống tham nhũng quốc gia và Thượng viện phê chuẩn. 

(3) Văn phòng Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia có quyền 
tự chủ về quản  lý nhân sự, ngân sách và các hoạt động khác  theo 
quy định của luật. 

4.3 Quy  định về Ủy ban Chống  tham nhũng  trong Hiến pháp 
Zimbabwe 1 

Điều 108A. Ủy ban Chống tham nhũng 

(1) Có một Ủy ban Chống nham nhũng với  ít nhất 4 và nhiều 
nhất là 9 thành viên bổ nhiệm bởi Tổng thống. 

(2) Những  người  được  bổ  nhiệm  là  thành  viên  của  Ủy  ban 
chống tham nhũng là những người  liêm chính được  lựa chọn dựa 
trên kiến  thức và kinh nghiệm  trong quản trị hoặc  là truy  tố hoặc 
điều  tra  tội phạm hoặc do sự  thích hợp nói chung của họ đối với 
việc bổ nhiệm; và 

(a)  Ít nhất một thành viên là người được cấp phép hành nghề 
luật; và 

(b)  Ít nhất một thành viên là người được cấp phép hành nghề 
kiểm toán hoặc kế toán ở Zimbabwe; và 

(c)  Ít nhất một thành viên là người có nhiều hơn 10 năm kinh 
nghiệm điều tra tội phạm. 

––––––––––––––––––– 
 
1 Tác giả dịch 
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(3) Ủy ban Chống tham nhũng có các chức năng sau: 

(a)    Đấu  tranh  với  tham  nhũng,  trộm  cắp,  chiếm  đoạt,  lạm 
quyền và các hành vi bất chính khác  trong hoạt động của 
cả khu vực công lẫn khu vực tư; 

(b)    Đưa  ra  các  khuyến  nghị  cho Chính  phủ  và  các  tổ  chức 
trong khu vực  tư nhân về các biện pháp  tăng cường  tính 
liêm chính và trách nhiệm cũng như ngăn chặn các hành vi 
bất chính; 

(c)  Thực hiện bất kì chức năng nào khác được trao hay áp đặp 
lên Ủy ban theo hoặc bởi một đạo luật của Nghị viện. 

(4) Một đạo  luật của Nghị viện có  thể trao quyền cho Ủy ban 
chống tham nhũng, bao gồm quyền: 

(a) Tiến hành điều tra và xét hỏi theo các đơn khiếu nại hay do 
chính Ủy ban tự tiến hành;  

(b) Yêu cầu sự trợ giúp từ các nhân viên của lực lượng cảnh sát 
và các cơ quan điều tra khác của nhà nước; 

(c) Thông qua Tổng  chưởng  lý,  tiến hành việc  truy  tố những 
người  có hành vi  tham nhũng,  ăn  trộm,  chiếm  đoạt,  lạm 
quyền hoặc các hành vi bất chính khác. 

 5. Cơ quan bầu cử quốc gia 

5.1 Quy định về Điều hành bầu cử trong Hiến pháp Cộng hòa Hàn Quốc 

Chương VII: Điều hành bầu cử 

Điều 114  
(1) Các Ủy ban Bầu cử được thiết lập với mục đích điều hành 

công bằng các cuộc bầu cử và trưng cầu ý dân toàn quốc, xử lý các 
vấn đề hành chính liên quan đến các chính đảng. 

(2) Ủy ban Bầu cử Trung ương gồm có ba thành viên do Tổng 
thống bổ nhiệm, ba  thành viên do Quốc hội  lựa chọn và ba thành 
viên do Chánh án Tòa án Tối cao  lựa chọn. Chủ  tịch của Ủy ban 
được chọn trong số các thành viên. 
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(3) Nhiệm kỳ của thành viên Ủy ban là 6 năm.  

(4) Các thành viên Ủy ban không thể tham gia các chính đảng 
hoặc tham gia vào các hoạt động chính trị.  

(5) Không thành viên nào của Ủy ban có thể bị bãi nhiệm trừ 
khi bị đàn hạch hoặc bị kết án phạt tù hoặc nặng hơn. 

(6) Ủy ban Bầu cử Trung ương có thể thiết lập, trong phạm vi 
luật, nghị định và các quy định  liên quan đến quản  lý bầu cử, các 
cuộc trưng cầu ý dân và các vấn đề hành chính  liên quan đến các 
chính đảng và cũng có thể thiết lập các quy định liên quan đến kỷ 
luật nội bộ phù hợp với luật. 

(7) Tổ chức, chức năng và các vấn đề quan trọng khác của Ủy 
ban Bầu cử các cấp sẽ do luật quy định. 

Điều 115 

(1) Ủy ban Bầu cử mỗi cấp có  thể đưa  ra các hướng dẫn cần 
thiết  cho  các  cơ quan hành  chính  liên quan  đến  các vấn  đề hành 
chính về bầu cử và trưng cầu ý dân, chẳng hạn như việc chuẩn bị 
phòng bỏ phiếu. 

(2) Các cơ quan hành chính liên quan khi nhận được các hướng 
dẫn như vậy phải tuân thủ. 

Điều 116   
(1) Các chiến dịch tranh cử được thực hiện dưới sự điều hành 

của Ủy ban Bầu cử mỗi cấp trong phạm vi luật định. Cần bảo đảm 
cơ hội là bình đẳng cho các ứng cử viên.  

(2) Trừ khi  luật quy định khác, các chính đảng và các ứng cử 
viên không phải chịu chi phí cho các cuộc bầu cử. 

5.2 Quy định về Hội đồng bầu cử trong Hiến pháp Cộng hòa Nam Phi 

Điều 190.  Nhiệm vụ của Hội đồng Bầu cử  

(1) Hội đồng Bầu cử:   

(a) Quản  lý  các  cuộc bầu  cử  cơ quan  lập pháp quốc gia,  cấp 
tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của 
luật pháp quốc gia;  
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(b) Đảm bảo rằng những cuộc bầu cử tự do và công bằng; và  

(c) Công  bố  kết  quả  của những  cuộc  bầu  cử  trong  thời  gian 
sớm nhất có thể theo luật định.  

(2) Hội đồng Bầu cử có quyền hạn và nhiệm vụ bổ sung theo 
quy định của luật pháp quốc gia.  

Điều 191. Thành phần của Hội đồng bầu cử  

Ủy ban bầu cử phải gồm ít nhất ba người. Số lượng thành viên 
và nhiệm kỳ do luật định.  

5.3 Quy định về Ủy ban Bầu cử theo Hiến pháp Ấn Độ1 

Điều 324. Giám sát, điều hành và kiểm soát các cuộc bầu cử được 
trao cho một Ủy ban Bầu cử 

(1) Việc giám sát, điều hành và kiểm soát sự chuẩn bị các hồ sơ 
bầu cử và hoạt  động của  tất cả các Buộc bầu  cử Nghị viện và cơ 
quan lập pháp của tất cả các tiểu bang cũng như bầu cử Tổng thống 
và Phó  tổng  thổng  theo Hiến pháp này  sẽ được  trao  cho một Ủy 
ban  (trong các quy định Hiến pháp dưới đây được gọi  là Ủy ban 
Bầu cử). 

(2) Ủy ban Bầu cử bao gồm một Ủy viên trưởng và một số lượng 
Ủy viên, nếu có, do Tổng  thống ấn định  theo  thời gian. Tổng  thống 
quyết định việc bổ nhiệm Ủy viên trưởng và các Ủy viên khác theo các 
quy định của bất kì đạo luật nào do Nghị viện ban hành. 

(3) Khi có các Ủy viên khác được bổ nhiệm thì Ủy viên trưởng 
sẽ đóng vai trò là Chủ tịch của Ủy ban Bầu cử. 

(4) Trước mỗi cuộc tổng tuyển cử bầu Hạ viện nhân dân Liên 
bang và các  cơ quan  lập pháp  ‐ Hạ viện  của Tiểu bang, và  trước 
cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và sau đó là trước mỗi cuộc bầu cử hai 
năm vào Hội đồng  lập pháp – Thượng viện của  tiểu bang có một 
hội  đồng như vậy,  thì Tổng  thống  cũng  có  thể  bổ nhiệm  các  Ủy 
––––––––––––––––––– 
 
1 Tác giả dịch 
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viên bầu cử vùng nếu Tổng  thống  thấy điều đó  là cần thiết để hỗ 
trợ Ủy ban bầu cử  thực hiện chức năng  được  trao cho mình  theo 
Điều (1) sau khi đã tham vấn Ủy ban bầu cử. 

(5) Phù hợp với các quy định của bất kì luật nào do Quốc hội 
ban hành, điều kiện bổ nhiệm và nhiệm kì của các Ủy viên ủy ban 
cũng như các Ủy viên vùng sẽ do Tổng thống quyết định thông qua 
các quy  định, với  điều kiện  rằng Ủy viên  trưởng  sẽ không bị bãi 
miễn chức vụ  trừ các trường hợp và theo cách  thức  tương tự như 
áp dụng đối với một Thẩm phán của Tòa án Tối cao, và rằng điều 
kiện công tác của Ủy viên trưởng không bị thay đổi theo hướng bất 
lợi sau khi được bổ nhiệm. Với điều kiện nữa rằng bất kì Ủy viên 
ủy ban hoặc một Ủy viên vùng nào bị bãi miễn khỏi chức chức vụ 
trừ khi với sự khuyến nghị của Ủy viên trưởng. 

(6) Tổng  thống, hay Thống  đốc một  tiểu bang, khi  được yêu 
cầu bởi Ủy ban Bầu cử sẽ cung cấp các nhân viên cần thiết cho Ủy 
ban hoặc Ủy viên vùng để Ủy ban hay Ủy viên vùng có thể thực thi 
nhiệm vụ được giao theo điều (1) 

6. Ombudsman  

6.1 Quy định về ombudsman theo Hiến pháp Hungary1 

Điều  20  (bầu cử và nhiệm vụ) 

(1) Tổng tuyển cử bầu thành viên của Nghị viện, trừ các cuộc 
bầu cử tổ chức theo sau tuyên bố giải tán nghị viện hoặc Nghị viện 
bị giải thể sẽ được tổ chức vào tháng 4 hoặc 5 của năm thứ 4 tính từ 
cuộc tổng tuyển cử bầu Nghị viện trước đó. 

(2) Thành viên Nghị viện phải thực thi nhiệm vụ của mình vì 
lợi ích của công chúng. 

(3) Thành viên của Nghị viện được hưởng đặc quyền miễn trừ 
của Nghị viện phù hợp với các quy định của  luật ấn định tư cách 
pháp lý của các thành viên Nghị viện. 
––––––––––––––––––– 
 
1 Tác giả dịch 
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(4) Thành viên nghị viện có quyền  được hưởng  lương  đủ để 
đảm  bảo  sự  độc  lập  của  họ,  hưởng  những  khoản  trợ  cấp  cụ  thể 
khác và được hoàn  trả các chi phí bỏ ra. Cần phải có đa số phiếu 
chiếm từ 2/3 tổng số phiếu bầu của thành viên Nghị viện trở lên để 
thông qua luật về số tiền lương, và bồi hoàn chi phí cũng như các 
khoản phụ cấp khác. 

(5) Một thành viên của Nghị viện không thể đồng thời là Tổng 
thống  của  nền  Cộng  hòa,  thành  viên  của  Tòa  án  Hiến  pháp, 
Ombudsman  về  các  quyền dân  sự,  giám  đốc, phó  giám  đốc  hay 
kiểm toán viên của Văn phòng kiểm toán nhà nước, là thẩm phán 
hay công tố viên, hay là người  làm công cho một cơ quan quản lý 
nhà nước, hay  là một thành viên chuyên nghiệp của  lực  lượng vũ 
trang, cảnh sát hoặc các cơ quan an ninh khác,  trừ  trường hợp  là 
thành viên của Chính phủ và các bộ trưởng của chính thể nghị viện. 
Luật quy định các trường hợp xung đột lợi ích khác. 

(6) Cần có 2/3 tổng số phiếu bầu của thành viên Nghị viện có 
mặt để thông qua luật về tư cách pháp lý của thành viên Nghị viện. 

Điều  27. Chất vấn 

Bất kì thành viên nào của Nghị viện cũng có thể gửi một vấn đề 
chất vấn đến Ombudsman về Quyền dân sự và Ombudsman về các 
quyền của các dân tộc thiểu số và quốc gia, tới Giám đốc Văn phòng 
kiểm toán nhà nước hay Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Hungary, tới 
Chính phủ hoặc bất cứ thành viên nào của chính phủ cũng như tới 
Tổng chưởng lý về các vấn đề thuộc thẩm quyền của họ. 

Chương V 
Ombudsman của Nghị viện về các quyền dân sự và  
Ombudsman của Nghị viện về các quyền của các  

dân tộc thiểu số và quốc gia 

Điều 32B. Ombudsman  

(1)  Ombudsman  của  nghị  viện  về  các  quyền  dân  sự  chịu 
trách nhiệm điều tra hoặc khởi sự điều tra các vụ việc liên quan 
đến  sự  xâm  phạm  các  quyền  theo Hiến  pháp  do Ombudsman 
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phát hiện và thực thi các biện pháp cụ thể hoặc tổng quát để xử 
lý hành vi xâm phạm. 

(2) Ombudsman  của Nghị viện về các quyền của các dân  tộc 
thiểu số và quốc gia chịu trách nhiệm điều tra hoặc khởi sự điều tra 
các vụ việc liên quan đến việc xâm phạm các quyền của các dân tộc 
thiểu  số hoặc quốc gia do Ombudsman phát hiện và  thực  thi  các 
biện pháp cụ thể hoặc chung để xử lý hành vi xâm phạm. 

(3)  Tất  cả  mọi  người  đều  có  quyền  khởi  kiện  tới  các 
Ombudsman trong các trường hợp quy định bởi luật 

(4) Các Ombudsman về các quyền dân sự và các quyền của các 
dân tộc thiểu số và quốc gia được bầu bởi 2/3 tổng số phiếu của các 
thành viên Nghị viện,  theo khuyến nghị của Tổng thống nền Cộng 
hòa. Nghị viện cũng có  thể  lựa chọn một số Ombudsman đặc biệt 
cho việc bảo vệ các quyền cụ thể theo Hiến pháp. 

(5) (Đã bị bãi bỏ) 

(6) Các Ombudsman của Nghị viện sẽ đệ trình một bản báo cáo 
hàng năm về các hoạt động của họ cho Nghị viện. 

(7) Cần có 2/3 số phiếu bầu của các  thành viên của Nghị viện 
để thông qua luật về các Ombudsman của Nghị viện 

6.2 Quy định về Ombudsman trong Hiến pháp Bồ Đào Nha1 

Điều 23. Ombudsman  

(1) Công dân có thể đệ trình các khiếu nại liên quan đến hành vi 
hoặc  sự  thiếu  trách  nhiệm  của  các  cơ  quan  công  quyền  cho  các 
Ombudsman, những người sẽ đánh giá các cơ quan đó nhưng không 
có thẩm quyền quyết định và sẽ đưa ra các khuyến nghị cần thiết cho 
các cơ quan thích hợp để ngăn chặn hoặc sửa chữa sự bất công. 

(2) Hoạt  động  của Ombudsman  độc  lập với bất kì  sự đặc ân 
hoặc chế tài pháp luật nào quy định trong Hiến pháp và pháp luật 

(3) Ombudsman là một cơ quan độc lập; Ombudsman được bổ 
nhiệm bởi Nghị viện của nền Cộng hòa. 
––––––––––––––––––– 
 
1 Tác giả dịch 
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(4) Các  cơ quan và viên  chức  trong  các  cơ quan  công quyền 
phải hợp tác với Ombudsman khi Ombudsman thực thi nhiệm vụ 
của mình. 

6.3 Quy định về Ombudsman trong Hiến pháp Slovenia1  

Điều 159. Ombudsman về các quyền con người và tự do cơ bản 

(1) Để bảo vệ các quyền con người và tự do cơ bản trong mối 
liên quan với các cơ quan nhà nước, các cơ quan  tự  trị của chính 
quyền  địa  phương  và  những  người  được  giao  thẩm  quyền  nhà 
nước, Văn phòng Ombudsman về các quyền của công dân sẽ được 
thành lập bởi luật. 

(2) Các Ombudsman đặc biệt về các quyền của công dân cũng 
có thể được thành lập theo luật trong các lĩnh vực cụ thể. 

6.4 Quy định về Ombudsman  trong Hiến pháp Cộng hòa Dân chủ 
Đông Timor2 

Điều 27. Ombudsman 

1. Ombudsman  là một cơ quan độc  lập chịu trách nhiệm điều 
tra và giải quyết các khiếu nại của công dân  liên quan đến các cơ 
quan công quyền, xác nhận sự tuân thủ pháp luật của các hành vi 
của các cơ quan công quyền, ngăn chặn và  tiến hành  toàn bộ  thủ 
tục để giải quyết sự bất công. 

2. Công dân có thể đệ trình các khiếu nại liên quan đến các hành 
vi  hay  sự  thiếu  trách  nhiệm  của  các  cơ  quan  công  quyền  đến 
Ombudsman, người sẽ tiến hành việc xem xét đơn khiếu nại, nhưng 
không có thẩm quyền quyết định, và sẽ đệ trình các khuyến nghị đến 
các cơ quan có thẩm quyền mà Ombudsman thấy thích hợp. 

3. Ombudsman được bổ nhiệm bởi Nghị viện quốc gia  thông 
qua  đa  số phiếu  tuyệt  đối  của  các  thành viên nghị viện  cho một 
nhiệm kì 4 năm. 

––––––––––––––––––– 
 
1 Tác giả dịch 
2 Tác giả dịch 
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4. Hoạt  động  của Ombudsman  sẽ độc  lập khỏi bất kì  đặc ân 
hay chế tài pháp luật nào do Hiến pháp và pháp luật quy định. 

5. Các cơ quan hành chính và viên chức phải có  trách nhiệm 
cộng tác với Ombudsman. 

6.5 Quy định về Ombudsman trong Hiến pháp Fiji1 

Phần 2. Ombudsman 

Điều 157 Ombudsman 

(1) Quy định này thiết lập một Văn phòng Ombudsman. 

(2) Nghị  viện  có  thể  ban  hành  luật  thiết  lập  các Văn  phòng 
Ombudsman khác. Nếu Nghị viện ban hành luật như vậy thì: 

(a) Những người được bổ nhiệm  làm Ombudsman sẽ có  toàn 
bộ thẩm quyền, đặc quyền và miễn trừ trao cho Ombudsman theo 
phần này; và 

(b) Người được bổ nhiệm  làm Ombudsman  theo phần này sẽ 
được coi là Ombudsman trưởng với trách nhiệm kiểm soát toàn bộ 
nhân viên của Văn phòng Ombudsman và phân bổ công việc giữa 
các Ombudsman khác.  

Điều 158  Chức năng của Ombudsman 

(1)  Phù hợp với các quy định của phần này, Ombudsman: 

(a)   Phải  điều  tra  các hành  động,  liên quan  đến một  vấn  đề 
thuộc chính quyền, được thực hiện trước hoặc sau khi Hiến 
pháp này có hiệu lực, bởi một bộ, hoặc một cơ quan cụ thể, 
bị khiếu nại đến Ombudsman; và 

(b)  Có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của một thành viên của 
Nghị viện hoặc của một Ủy ban của Nghị viện điều tra bất 
kì  hành  vi nào  có  liên  quan  đến  chính  quyền  được  thực 
hiện trước hoặc sau khi Hiến pháp có hiệu lực bởi một bộ 
hoặc một cơ quan cụ thể. 

––––––––––––––––––– 
 
1Tác giả dịch 
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(2) Các khiếu nại theo điều này liên quan đến một hành động 
của chính quyền có thể được làm: 

(a)  Bởi bất kì người hoặc cơ quan nào có lợi ích bị ảnh hưởng bởi 
hành động đó, nhưng không phải là người hoặc cơ quan: 

(i)   Được thành lập cho một mục đích công cộng bởi, hoặc 
phù hợp với một Đạo luật; hoặc 

(ii)  Là người hoặc có thành viên được bổ nhiệm bởi Tổng 
thống hoặc một bộ trưởng; hoặc 

(b) Bởi một thành viên của Nghị viện trên danh nghĩa của một 
người hay cơ quan như vậy. 

(3) Ombudsman có thể xem xét các khiếu nại được làm trên danh 
nghĩa của người khác nếu Ombudsman được  thỏa mãn  rằng người 
khác đó không thể tự mình làm đơn khiếu nại vì bất cứ lý do gì. 

(4) Thẩm quyền của Ombudsman trong việc điều tra các khiếu 
nại liên quan đến các hành động của chính quyền mở rộng đến cả 
các hành động được thực hiện bởi một ủy ban trong phạm vi mà: 

(a) Hành động liên quan đến một chức năng được trao cho ủy 
ban  đó  bằng một  quy  định  khác  chứ  không  phải  là  bởi 
Hiến pháp này; và 

(b) Thẩm quyền điều  tra được  trao cho Ombudsman bởi một 
đạo luật của Nghị viện. 

(5) Ombudsman không được trao quyền để điều tra: 

(a)  Hành động thực hiện bởi một bộ trưởng; 

(b)  Hành động thực hiện bởi một thẩm phán; hoặc 

(c)  Hành động thực hiện bởi bất kì cơ quan hay người nào liên 
quan đến việc bổ nhiệm, bãi miễn một người khỏi chức vụ 
nhà nước, quyết định kỉ luật một người nắm giữ một chức 
vụ nhà nước hoặc các lợi ích hưu trí của một người đang là 
hoặc đã nắm giữ một chức vụ nhà nước. 

(6) Thủ tục tố tụng của Ombudsman không thể bị chất vấn bởi 
bất kì tòa án theo luật nào. 

Các thiết chế hiến định độc lập kinh nghiệm quốc tế… 

 366 

Điều 159. Quyết định không điều tra 

(1)  Nếu  một  đơn  khiếu  nại  đã  được  đệ  trình  lên  cho 
Ombudsman liên quan đến một hành động được thực hiện bởi một 
bộ hay một cơ quan chức năng, thì Ombudsman có thể quyết định 
không điều tra hành động đó theo thẩm quyền của mình, hoặc nếu 
Ombudsman đã bắt đầu quá trình điều tra, quyết định không điều 
tra tiếp, nếu theo nhận định của Ombudsman thì một cuộc điều tra 
hay tiếp tục điều tra là không có cơ sở. 

(2) Nghị  viện  có  thể  quy  định  các  trường  hợp  khác  theo  đó 
Ombudsman  có  thẩm quyền quyết  định không  điều  tra một  đơn 
khiếu nại hoặc không điều tra tiếp. 

(3) Nếu Ombudsman  nhận  định  rằng  người  khiếu  nại  đang 
hoặc đã có quyền khởi kiện hành vi có liên quan để một tòa án hoặc 
hội đồng xem xét  thì Ombudsman không được điều  tra khiếu nại 
đó hoặc tiếp tục điều tra trừ khi Ombudsman nhận thấy rằng: 

(a) Người  khiếu  nại  không  có  khả  năng  thích  hợp,  hoặc  đã 
không có khả năng thích hợp để thực hiện quyền đó; hoặc 

(b) Hành  động  có  liên  quan  đến  sự  xâm  phạm  Tuyên  ngôn 
nhân quyền. 

Điều 160.  Điều tra 

Nghị viện có thể ban hành luật điều chỉnh các cuộc điều tra của 
Ombudsman. 

Điều 161. Báo cáo của Ombudsman 

(1) Nếu, sau khi đã hoàn tất cuộc điều tra về hành vi được thực 
hiện bởi một bộ hoặc một cơ quan chức năng, Ombudsman nhận 
định rằng hành vi đó: 

(a)  là trái pháp luật; 

(b)  thực hiện do sự nhầm lần hoàn toàn hay một phần về luật 
pháp hoặc tình tiết; 

(c)  là không thích hợp, không công bằng, có tính đàn áp hoặc 
phân biệt không chính đáng; hoặc 
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(d)  là sai trong mọi tình huống khác; 

Quy  định này áp dụng  đối với các quyết  định, khuyến nghị, 
hành vi hoặc sự thiếu trách nhiệm khác hình thành nên hành vi đó. 

(2) Nếu Ombudsman nhận định rằng:  

(a)   một quyết định, khuyến nghị, hành vi hoặc sự thiếu trách 
nhiệm mà quy  định này  được áp dụng nên  được  chuyển 
đến cơ quan thích hợp cho sự điều tra tiếp; 

(b)  một bước đi cụ thể nên được thực hiện để sửa chữa, giảm nhẹ 
hoặc  thay  đổi  tác  động  của một  quyết  định,  khuyến  nghị, 
hành vi hoặc sự thiếu trách nhiệm mà quy định này áp dụng; 

(c)   một quyết định mà quy định này áp dụng nên bị hủy bỏ 
hay thay đổi; 

(d)  một quy định của luật, hoặc một điều khoản của luật viết, 
là cơ sở cho một quyết định, khuyến nghị, hành vi hoặc sự 
thiếu trách nhiệm chịu sự điều chỉnh của quy định này; 

(e)   các  lý do nên được đưa ra cho một quyết định chịu sự điều 
chỉnh của quy định này nhưng lại đã không được đưa ra; hoặc 

(f)  những hành vi khác nên được thực hiện liên quan đến một 
quyết  định,  khuyến  nghị,  hành  vi  hoặc  sự  thiếu  trách 
nhiệm  chịu  sự  điều  chỉnh  của  quy  định  này  thì 
Ombudsman phải báo cáo đến cho bộ hoặc cơ quan chức 
năng có liên quan. 

(3) Ombudsman phải  gửi một  bản  sao  báo  cáo  đến  cho Thủ 
tướng và Bộ trưởng có liên quan và: 

(a) Nếu một  cuộc  điều  tra  đã  được  thực  hiện  dựa  trên  đơn 
khiếu nại ‐ cho người khiếu nại; hoặc 

(b) Nếu một cuộc điều  tra đã được  thực hiện  theo yêu cầu của 
một người hoặc cơ quan khác – đến người hoặc cơ quan đó. 

(4) Ombudsman có thể yêu cầu bộ hoặc cơ quan chức năng nơi 
Ombudsman phải gửi báo cáo đến, trong một khoảng thời gian xác 
định, cung cấp cho Ombudsman các chi tiết của hành động mà cơ 
quan đó dự định thực hiện liên quan đến các vấn đề trong báo cáo, 
bao gồm bất kì khuyến nghị nào.  
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(5) Bộ hoặc  cơ quan có  thể gửi cho Ombudsman những bình 
luận như vậy về báo cáo nếu bộ hoặc cơ quan đó muốn đưa ra. 

Điều 162. Báo cáo đến Nghị viện 

Nếu trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi đã đưa ra một 
báo cáo theo Điều 161 mà một hành động được xem  là đầy đủ và 
thích hợp theo nhận định của Ombudsman chưa được thực hiện thì 
Ombudsman có thể đưa ra một báo cáo tiếp theo về vấn đề cho Hạ 
viện và Thượng viện, kèm với đó là bất kì bình luận nào đưa ra bởi 
Bộ hoặc cơ quan chức năng theo Điều 161 khoản (5). 

Điều 163. Bổ nhiệm Ombudsman 

(1) Ombudsman  được  bổ  nhiệm  bởi  Ủy  ban  về  các  cơ  quan 
theo Hiến pháp theo sự tham vấn của Ủy ban đó với Thủ tướng. 

(2) Ombudsman  không  được  thực  hiện  các  chức  năng  hoặc 
nhiệm vụ của một cơ quan công quyền khác (trừ vị trí Chủ tịch của 
Ủy ban Quyền  con người) và không  được, nếu không  có  sự phê 
chuẩn bằng văn bản của Thủ tướng, giữ bất kì vị trí được trả lương 
nào  hoặc  thực  hiện  bất  kì  nghề  nghiệp  hoặc  công  việc  được  trả 
lương nào khác bên ngoài nhiệm vụ của Ombudsman, 

(3) Ủy ban về các cơ quan hiến định có thể, theo sự tham vấn 
với  Thủ  tướng,  bổ  nhiệm  một  người  đảm  nhận  chức  danh 
Ombudsman  trong  bất  kì  thời  gian  nào,  hoặc  trong  toàn  bộ  thời 
gian, khi chức danh Ombudsman bị khuyết hoặc khi Ombudsman 
vắng mặt không thực hiện nhiệm vụ hoặc không có mặt ở Fiji hoặc, 
vì bất kì  lý do nào, không  có khả năng  thực hiện  chức năng  của 
công việc. 
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