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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án  

Hiến pháp là đạo luật cơ bản, tối cao của mỗi quốc gia đòi hỏi phải được bảo 

vệ đặc biệt. Nhà nước pháp quyền có mục tiêu cao nhất nhằm bảo vệ các quyền và 

tự do của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp. Các quyền con người cũng là 

một nội dung quan trọng, một cấu phần cơ bản trong bất kỳ bản Hiến pháp của quốc 

gia nào. Vì vậy, giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp cũng chính là hướng 

đến mục tiêu bảo đảm quyền con người. 

Nhu cầu phải có một cơ chế pháp lý (CCPL) giám sát thực hiện (GSTH) các 

quy định của Hiến pháp nhằm đảm bảo cho Hiến pháp được tôn trọng và thực hiện 

ở mức cao nhất cũng chính là bảo đảm để quyền tự do của công dân không bị vi 

phạm từ phía các cơ quan nhà nước. Trước thực trạng CCPL GSTH Hiến pháp ở 

nước ta còn tồn tại nhiều bất cập, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã nhận thấy 

sự cần thiết phải đổi mới cơ chế giám sát Hiến pháp ở Việt Nam. Tại Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã đề cập đến vấn 

đề này trong Báo cáo chính trị với định hướng: "Xây dựng cơ chế phán quyết về 

những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp". Đại 

hội ĐCSVN lần thứ XI năm 2011 chính thức công bố chủ trương về kiểm soát 

quyền lực: "Nghiên cứu xây dựng, bổ sung các thể chế và cơ chế vận hành cụ thể để 

đảm bảo nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và nguyên tắc 

quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các 

cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp". Bên cạnh đó, 

Hiến pháp năm 2013 đã tạo lập cơ sở hiến định để hình thành cơ chế bảo vệ Hiến 

pháp do luật định (Điều 119). Đồng thời, giao trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp cho 

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân, 

Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của nhà nước. Như vậy, Hiến pháp sửa 

đổi lần này tuy chưa hình thành cơ chế bảo vệ Hiến pháp chuyên trách như Nghị 

quyết của Đảng đã đề ra nhưng đã tạo cơ sở hiến định để xây dựng một cơ chế bảo 

vệ Hiến pháp do luật định. Đây là cơ sở chính trị quan trọng cho việc đổi mới CCPL 

GSTH Hiến pháp nói chung ở Việt Nam. 
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Vai trò quan trọng của một CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về bảo 
đảm quyền con người (BĐQCN) hiệu quả đã được khẳng định. Tuy nhiên, nghiên 
cứu vấn đề này ở Việt Nam cho thấy nhiều điểm bất cập còn tồn tại. Về mặt lý luận, 
các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này còn khá tản mạn, rời rạc ở các 
văn bản khác nhau. Hiến pháp 2013 quy định vấn đề GSTH Hiến pháp nhưng còn 
chung chung, hơn nữa mới chỉ nhắc đến việc giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh - 
một khía cạnh nhỏ trong toàn bộ cơ chế giám sát tính hợp hiến. Mặt khác, theo các 
quy định pháp lý hiện hành, thẩm quyền huỷ bỏ các văn bản trái vơi các quy định 
của Hiến pháp về BĐQCN được quy định không thống nhất và thuộc nhiều cơ quan 
khác nhau. Về mặt thực tiễn, hoạt động GSTH các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN ở nước ta được giao cho nhiều cơ quan, cá nhân mà thiếu một thiết chế 
chuyên trách, một cơ chế hữu hiệu thực hiện. Hiện tại, nhiều chủ thể cùng tham gia 
thực hiện nhiệm vụ giám sát các quy định này với sự dàn trải từ Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, Ủy ban 
nhân dân (UBND), trong khi đó thủ tục hoạt động và thẩm quyền thực tế của Quốc 
hội chưa phù hợp với quy định của Hiến pháp; cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà 
nước bằng giám sát tối cao của Quốc hội đối với các quyền hành pháp và tư pháp 
còn nhiều bất cập; chưa có cơ chế giám sát hoạt động của Quốc hội và giám sát tính 
hợp hiến của các đạo luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành cũng như giải quyết 
hậu quả pháp lý khi luật, nghị quyết của Quốc hội trái với các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN. Bên cạnh đó, chưa có căn cứ pháp lý vững chắc để các chủ thể 
giám sát khác thực hiện thẩm quyền của mình hiệu quả. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu 
phải hoàn thiện cơ chế GSTH Hiến pháp nói chung và cơ chế GSTH các quy định 
của Hiến pháp về BĐQCN nói riêng, từ đó, sớm thành lập cơ chế tài phán xử lý các 
hành vi vi phạm các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. 

Trong thời gian qua, ở nước ta đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề 
GSTH Hiến pháp và bảo vệ quyền con người trong Hiến pháp. Mặc dù vậy, những 
nghiên cứu đó mới chỉ ở mức độ khái quát, còn thiếu những phân tích toàn diện, 
chuyên sâu. Đặc biệt, chưa có nghiên cứu nào tập trung kết nối hai vấn đề GSTH 
Hiến pháp và bảo đảm quyền con người trong Hiến pháp. Xuất phát từ những lý do 
trên, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài "Cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các 
quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam" làm Luận án 
Tiến sĩ Luật học, chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật. 
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2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu  

Mục đích của luận án: Trên cơ sở phân tích lý luận và đánh giá thực trạng 

CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Việt Nam thời gian qua, 

luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp hoàn thiện CCPL GSTH các quy định 

của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam.  

Để thực hiện mục đích trên, luận án có các nhiệm vụ sau:  

- Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài và chỉ ra những vấn đề cần 

tiếp tục nghiên cứu.  

- Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về 

BĐQCN. Luận án xây dựng một số khái niệm cơ bản như: Giám sát thực hiện Hiến 

pháp, CCPL GSTH Hiến pháp, CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về 

BĐQCN. Luận án phân tích các yếu tố cấu thành, mối quan hệ giữa các yếu tố cấu 

thành và vai trò của CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. 

- Phân tích một số mô hình GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN 

của một số quốc gia trên thế giới và rút ra giá trị tham khảo đối với Việt Nam. 

- Phân tích thực trạng của CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về 

BĐQCN ở Việt Nam; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của ưu điểm, 

hạn chế.  

- Đề xuất các quan điểm và giải pháp hoàn thiện CCPL GSTH các quy định 

của Hiến pháp về đảm bảo quyền con người ở Việt Nam hiện nay. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Luận án nghiên cứu CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở 

Việt Nam dưới góc độ của chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu  

Phạm vi về nội dung: GSTH Hiến pháp có phạm vi giám sát rộng, bao gồm 

toàn bộ việc thực hiện các quy định của Hiến pháp. Với mục đích nghiên cứu 

chuyên sâu về một vấn đề dưới góc độ Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, 

luận án không nghiên cứu GSTH Hiến pháp nói chung mà chỉ tập trung vào nghiên 

cứu việc GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN: bao gồm GSTH các quyền 
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hiến định - các quyền được ghi nhận trong chương II của Hiến pháp 2013 và hoạt 

động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước nhằm đảm bảo quyền con người được 

ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam. 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chủ thể của giám sát Hiến pháp nói 

chung và giám sát Hiến pháp về BĐQCN rất rộng, bao gồm: Quốc hội, các cơ quan 

của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, 

các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân. Trong phạm vi luận án, 

nghiên cứu sinh chỉ đề cập tới các chủ thể có tính chất Nhà nước được Hiến pháp 

quy định chức năng GSTH Hiến pháp bao gồm: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân (TAND) và Viện kiểm sát nhân dân. 

Phạm vi về thời gian: Luận án nghiên cứu về lý luận và thực tiễn của CCPL 

GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Việt Nam từ năm 1946 đến nay. 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận 

Luận án được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước - pháp luật và quyền con người; các quan điểm, 

đường lối của ĐCSVN về vấn đề nhà nước - pháp luật và quyền con người, về cơ 

chế giám sát thực hiện Hiến pháp.  

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng phương pháp luận của triết học Mác Lê Nin để nghiên cứu 

các nội dung trong đề tài. Bên cạnh đó, luận án sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu cụ thể như phương pháp phân tích, tổng hợp lịch sử; phương pháp hệ thống, so 

sánh; phương pháp logic, lịch sử, thống kê; phương pháp chuyên gia, tọa đàm…để 

nghiên cứu các nội dung cụ thể của từng chương trong luận án.  

Việc vận dụng từng phương pháp cụ thể vào từng chương của Luận án được 

căn cứ vào nội dung của chương, phương pháp tiếp cận của chương nhằm đảm bảo 

tính khoa học, logic, cụ thể: 

+ Phương pháp phân tích, tổng hợp lịch sử được sử dụng ở tất cả các chương 

của luận án nhằm hệ thống hoá cơ sở lý luận, khái quát hoá, đánh giá thực trạng và 

đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện cơ chế GSTH các quy định của Hiến 
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pháp về BĐQCN. Phương pháp tổng hợp được sử dụng để tổng hợp các số liệu từ 

việc phân tích tài liệu, phỏng vấn, hỏi chuyên gia nhằm đưa ra những luận giải và 

nhận xét cho luận án.  

+ Phương pháp hệ thống, so sánh được sử dụng ở chương 1 để nghiên cứu, 

đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án và được sử dụng trong 

chương 2 khi nghiên cứu cơ chế GSTH Hiến pháp ở một số quốc gia trên thế giới, 

góp phần rút ra bài học và những điểm hợp lý có thể vận dụng vào điều kiện Việt 

Nam. Những thông tin khoa học được thu thập qua việc hệ thống hóa tài liệu được 

tác giả sắp xếp theo cấu trúc logic nhằm xây dựng khung lý luận biện chứng, tổng 

thể và khái quát nhất về CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN.  

+ Phương pháp logic được sử dụng xuyên suốt trong chương 2, chương 3 và 

chương 4. Việc sử dụng phương pháp này nhằm đảm bảo nội dung của ba chương 

có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Việc đánh giá thực trạng CCPL GSTH các quy 

định của Hiến pháp về BĐQCN được dựa trên những luận giải về mặt lý luận ở 

chương 2, đồng thời là cơ sở để đưa ra các quan điểm và giải pháp hoàn thiện CCPL 

GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Việt Nam. 

+ Phương pháp lịch sử, thống kê, so sánh được sử dụng để đánh giá quá trình phát 

triển, thực trạng cơ chế GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Việt Nam. 

+ Phương pháp chuyên gia, toạ đàm để thu thập ý kiến và đưa ra các nhận 

định kết luận, đề xuất của luận án. Đề tài luận án là vấn đề thu hút sự quan tâm của 

nhiều nhà nghiên cứu, nhiều hội thảo khoa học. Nghiên cứu sinh đã chủ động tham 

gia và thảo luận tại các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học về vấn đề này để được trao 

đổi quan điểm, thu thập thông tin liên quan đến đề tài luận án. 

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án  

Luận án là công trình chuyên khảo đầu tiên nghiên cứu tương đối hệ thống 

về CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Việt Nam nên có một số 

đóng góp khoa học mới sau đây:  

Thứ nhất, luận án bổ sung, xây dựng cơ sở lý luận của việc hoàn thiện 

CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về đảm bảo quyền con người ở Việt 

Nam một cách khoa học, hệ thống và toàn diện. Theo đó, luận án sẽ làm rõ được 
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khái niệm GSTH Hiến pháp và cơ chế GSTH các quy định của Hiến pháp về 

BĐQCN, các yếu tố cấu thành, mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành CCPL 

GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Luận án cũng nghiên cứu CCPL 

GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN một số nước và rút ra những giá trị 

tham khảo cho Việt Nam.  

Thứ hai, luận án phân tích thực trạng các quy định của Hiến pháp về 

BĐQCN; đánh giá thực trạng các yếu tố cấu thành của cơ chế và sự vận hành của cơ 

chế; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế của 

CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Việt Nam hiện nay.  

Thứ ba, luận án đề xuất được các quan điểm và giải pháp hoàn thiện CCPL 

GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Việt Nam. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn  

- Về lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần xây dựng cơ sở lý 

luận khoa học cho việc hoàn thiện CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về 

BĐQCN ở Việt Nam.  

- Về thực tiễn: Luận án là nguồn tài liệu tham khảo tin cậy cho hoạt động 

nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, 

Pháp luật về quyền con người trong các cơ sở đào tạo. Luận án cũng là tài liệu 

nghiên cứu dành cho các cơ quan chức năng trong việc nghiên cứu, đề xuất hoàn 

thiện cơ chế pháp lý giám sát thực hiện Hiến pháp nói chung. Những kết quả của 

luận án sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức và nhân dân về 

vai trò của việc hoàn thiện CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về bảo đảm 

quyền con người, từ đó từng bước hiện thực hóa những giải pháp được đề xuất 

trong Luận án. 

7. Kết cấu của luận án  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình nghiên cứu của tác giả đã 

công bố liên quan đến luận án và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án 

được bố cục thành 4 chương, 11 tiết.  
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Chương 1 
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 
 

Vấn đề giám sát Hiến pháp và CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp 
được nhiều công trình khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu dưới nhiều góc độ 
khác nhau. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào chuyên sâu về CCPL GSTH các quy 
định của Hiến pháp về BĐQCN. 

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC  

1.1.1. Nhóm công trình nghiên cứu các quy định của Hiến pháp về bảo 
đảm quyền con người 

Cuốn sách Sửa đổi, bổ sung chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ 
bản của công dân và các chế định khác trong Hiến pháp 1992 của Phạm Hữu Nghị 
[59]. Cuốn sách tập hợp các công trình nghiên cứu về quyền con người (QCN) 
trong các bản Hiến pháp Việt Nam, xây dựng các khuyến nghị cụ thể về việc hoàn 
thiện các quy định của Hiến pháp về QCN. Công trình đã nghiên cứu các thách thức 
liên quan đến cải cách Hiến pháp và việc ghi nhận QCN trong các bản Hiến pháp, 
khả năng và lựa chọn chính sách khác nhau mà Việt Nam có thể quyết định, bao 
gồm về kinh tế, cải cách tư pháp, chính quyền địa phương, các đơn vị hành chính, 
lãnh thổ và QCN. Xét về mặt lý luận, công trình đã tập trung nghiên cứu về sự hình 
thành và phát triển các chế định QCN, quyền công dân trong các bản Hiến pháp của 
Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử.  

Cuốn sách Một số vấn đề cơ bản của Hiến pháp các nước trên thế giới của 
Phan Trung Lý [50]. Tác giả đã giới thiệu nội dung và cách thức quy định những 
vấn đề cơ bản trong hiến pháp các nước để so sánh, tham khảo trong quá trình 
nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp của nước ta. Vấn đề chủ quyền nhân dân và 
các hình thức nhân dân trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước, về QCN, về mức độ 
và cách thức quy định các nội dung trong Hiến pháp; về mô hình và cách thức tổ 
chức bộ máy nhà nước ở trung ương và chính quyền địa phương cũng được cuốn 
sách nghiên cứu. Trong từng nội dung này, các tác giả nêu rõ quy định của Hiến 
pháp các nước, trên cơ sở đó, tiến hành phân tích, so sánh để rút ra những xu hướng 
chung và những điểm đặc thù trong các bản hiến pháp được nghiên cứu.  
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Tác giả Nguyễn Đăng Dung đã luận giải vấn đề QCN được quy định và bảo 
đảm trong Hiến pháp - nội dung hạn chế quyền lực Nhà nước trong cuốn sách Sự 
hạn chế quyền lực nhà nước [19]. Đây là một công trình khoa học có ý nghĩa cả về 
mặt lý luận và thực tiễn. Tác giả phân tích Hiến pháp là một bản văn có hiệu lực 
pháp lý tối cao quy định lề lối hoạt động của chính quyền. Nhưng quyền con người 
vẫn là nội dung quan trọng nhất trong hiến pháp của mỗi quốc gia. Vì xét cho cùng, 
hiến pháp quy định việc tổ chức nhà nước theo mô hình, thể thức nhất định là nhằm 
hạn chế quyền lực nhà nước, làm cho nhà nước không thể thi hành quyền lực một 
cách tuỳ tiện, độc đoán và chuyên quyền cũng là để đảm bảo quyền con người. Tuy 
nhiên, điểm quan trọng trong luận điểm của tác giả đó là quyền con người được quy 
định và bảo đảm trong Hiến pháp cũng chính là nội dung hạn chế quyền lực Nhà 
nước. Tự do của cá nhân và của xã hội bảo đảm bằng những quyền cơ bản, trong 
khi nhà nước được xác định trong danh mục các nghĩa vụ của chính quyền.  

Thực hiện các quyền hiến định trong Hiến pháp năm 2013 [77] là một công 
trình khoa học do Trịnh Quốc Toản, Vũ Công Giao chủ biên. Các tác giả của cuốn 
sách khẳng định Nhà nước Việt Nam rất quan tâm đến việc bảo vệ và thúc đẩy 
QCN, pháp luật Việt Nam ngày càng phù hợp hơn với các điều ước quốc tế về 
QCN. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả những nội dung mới về các quyền hiến định 
đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung khuôn khổ pháp 
luật và chính sách hiện hành của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực để bảo đảm các 
quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp. Bên cạnh nội dung các vấn đề 
lý luận chung và cơ chế bảo đảm thực hiện các quyền hiến định, cuốn sách là một 
công trình nghiên cứu tập hợp các bài viết về các quyền hiến định trong Hiến pháp 
2013, ví dụ: Bảo đảm QCN - Tư tưởng chủ đạo của Hiến pháp 2013; Hoàn thiện cơ 
chế bảo đảm quyền tự do lập hội theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; Sự cần thiết 
và các yêu cầu với việc thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia bảo vệ và thúc đẩy 
các quyền hiến định trong Hiến pháp năm 2013; Mô hình Ombusdman ở Liên bang 
Nga và gợi mở cho việc hình thành thiết chế bảo vệ quyền hiến định ở Việt Nam 
hiện nay… Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các nhà lập pháp và các 
nhà nghiên cứu thấy được tổng quan các quyền hiến định, bao gồm cả các quyền cụ 
thể và các quyền hàm chứa cũng như các khía cạch của việc tổ chức thực hiện. Đây 
là cơ sở để hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về bảo đảm quyền hiến định ở Việt 
Nam, đặc biệt trong việc sửa đổi, bổ sung và thực thi các đạo luật có liên quan.  
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Luận văn Thạc sĩ luật học Bảo đảm quyền con người trong Hiến pháp Việt 
Nam [4] của Hoàng Lan Anh. Đây là công trình nghiên cứu về lý luận cũng như 
thực tiễn BĐQCN thông qua các quy định của Hiến pháp Việt Nam với các đóng 
góp mới về mặt khoa học như: nghiên cứu việc BĐQCN trong Hiến pháp, đồng thời 
đánh giá việc nội luật hoá các quy định của các công ước quốc tế trong Hiến pháp 
nói chung và hệ thống pháp luật Việt Nam. Luận văn đánh giá một cách có hệ thống 
những thành tựu cũng như những hạn chế, bất cập trong thực thi QCN tại Việt Nam: 
Hiến pháp 2013 đã làm rõ hơn các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân và trách 
nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện QCN, quyền công dân; thể hiện 
rõ bản chất dân chủ của Nhà nước ta. Qua đó, luận văn nhận xét các quy định về 
QCN, quyền công dân để thể hiện được tầm quan trọng của các quy định này trong 
bản Hiến pháp mới nhất. Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần bổ sung và phát 
triển những vấn đề lý luận về BĐQCN, tạo cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu 
nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định của Hiến pháp về vấn đề này.  

1.1.2. Các công trình nghiên cứu về cơ chế pháp lý  
Cuốn sách Hoàn thiện CCPL đảm bảo chức năng giám sát của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [29] của Trương Thị Hồng Hà. Cuốn 
sách đã phân tích và làm sáng tỏ khái niệm CCPL, các yếu tố cấu thành và mối liên 
hệ mật thiết giữa các yếu tố tạo nên CCPL thống nhất. Theo đó, tác giả nghiên cứu 
CCPL đảm bảo chức năng giám sát của Quốc hội với 4 yếu tố cấu thành: Những 
quy định pháp luật, hình thức pháp lý, phương pháp và thủ tục pháp lý và hậu quả 
pháp lý của hoạt động giám sát của Quốc hội. Tác giả nhận định: Đây là bốn yếu tố 
cơ bản, có ý nghĩa quan trọng đối với CCPL đảm bảo chức năng giám sát của Quốc 
hội. Trong sự vận hành của CCPL, bốn yếu tố này có mối liên hệ chặt chẽ, chi phối 
lẫn nhau nhằm tạo nên một CCPL đảm bảo chức năng giám sát của Quốc hội trong 
thực tiễn. Đặc điểm riêng của CCPL đảm bảo chức năng giám sát của Quốc hội 
cộng với sự tồn tại và vận hành của bốn yếu tố trên cho phép phân biệt sự khác nhau 
giữa các khái niệm của khoa học pháp lý như: cơ chế điều chỉnh pháp luật, cơ chế 
thực hiện pháp luật…Đây là công trình khoa học có ý nghĩa với luận án khi tiếp thu 
nghiên cứu cơ sở lý luận về CCPL với các yếu tố cấu thành, sự vận hành, mối quan 
hệ tương tác giữa các yếu tố đó.  

Luận án Tiến sĩ Luật học Cơ chế pháp lý giám sát hoạt động tư pháp ở Việt 
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Nam [21] của Nguyễn Chí Dũng. Luận án phân tích khái niệm CCPL và CCPL 
giám sát hoạt động tư pháp trên cơ sở làm rõ các thuật ngữ hoạt động tư pháp, giám 
sát hoạt động tư pháp. Tác giả đã nghiên cứu về đặc điểm của giám sát hoạt động tư 
pháp với các nội dung: chủ thể giám sát, đối tượng của giám sát, khách thể của giám 
sát, hình thức và phương pháp giám sát, giám sát hoạt động tư pháp đảm bảo sự 
lãnh đạo của Đảng. Các yếu tố cấu thành CCPL giám sát hoạt động tư pháp là nội 
dung nghiên cứu quan trọng nhất của luận án với các yếu tố được xác định đó 
là:Các quy định của pháp luật về chức năng, thẩm quyền giám sát của các chủ thể 
giám sát hoạt động tư pháp; Hình thức và phương pháp giám sát; Trình tự, thủ tục 
giám sát và hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát tư pháp. Các yếu tố này có mối 
quan hệ chặt chẽ với nhau, đòi hỏi phải được vận hành một cách thống nhất, đồng 
bộ đảm bảo giám sát hoạt động tư pháp có hiệu quả theo quy định pháp luật. 

Luận án Tiến sĩ Luật học Hoàn thiện CCPL giám sát xã hội đối với việc thực 
hiện quyền lực Nhà nước ở Việt Nam hiện nay của Nguyễn Mạnh Bình [10]. Các 
vấn đề lý luận về CCPL giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực Nhà nước 
được tác giả nghiên cứu bao gồm: khái quát giám sát xã hội đối với việc thực hiện 
quyền lực Nhà nước, khái niệm và các bộ phận cấu thành của CCPL giám sát xã hội 
đối với việc thực hiện quyền lực Nhà nước. Trong Luận án này, tác giả đã phân tích 
năm yếu tố cấu thành CCPL giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực Nhà 
nước, bao gồm: Hệ thống thiết chế giám sát xã hội; hệ thống thể chế giám sát xã hội 
đối với việc thực hiện quyền lực Nhà nước; hình thức và phương pháp pháp lý giám 
sát; trình tự và thủ tục pháp lý giám sát và hậu quả giám sát xã hội đối với việc thực 
hiện quyền lực Nhà nước. Các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết, bổ sung, hỗ trợ, 
làm tiền đề lẫn nhau, tạo điều kiện để CCPL vận hành có hiệu quả. Từ các vấn đề lý 
luận này, luận án đã phân tích thực trạng CCPL giám sát xã hội đối với việc thực 
hiện quyền lực Nhà nước, yêu cầu khách quan và các giải pháp hoàn thiện CCPL 
giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực Nhà nước. 

Luận án Tiến sĩ Luật học Cơ chế pháp lý đảm bảo giải quyết tranh chấp 
hành chính ở Việt Nam của Trần Quang Hiển [33]. Tác giả đã phân tích cơ sở lý 
luận về CCPL đảm bảo giải quyết tranh chấp hành chính, trong đó chú trọng nghiên 
cứu bốn yếu tố cấu thành cơ chế này, bao gồm: các nguyên tắc pháp lý cơ bản trong 
giải quyết tranh chấp hành chính, những quy định pháp luật, thủ tục và phương thức 
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pháp lý giải quyết tranh chấp hành chính, con người trong cơ chế và mối quan hệ 
giữa các chủ thể có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hành chính. Luận án tập trung 
phân tích thực trạng CCPL bảo đảm giải quyết tranh chấp hành chính, yêu cầu 
khách quan, quan điểm chỉ đạo và các giải pháp hoàn thiện CCPL bảo đảm giải 
quyết tranh chấp hành chính hiện nay. Công trình có ý nghĩa tham khảo cho Luận 
án trong quá trình nghiên cứu khi tiếp cận về lý luận CCPL nói chung. 

Luận án Tiến sĩ Luật học Hoàn thiện cơ chế pháp lý nhân dân kiểm soát 
quyền lực nhà nước ở Việt Nam của Nguyễn Quang Anh [5]. Tác giả luận án đã góp 
phần xây dựng cơ sở lý luận khoa học cho việc hoàn thiện cơ chế pháp lý nhân dân 
giám sát quyền lực nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
ở Việt Nam. Luận án đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận của việc hoàn thiện cơ chế pháp 
lý nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước, bao gồm khái niệm, đặc điểm, các yếu 
tố cấu thành và mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành cơ chế, vai trò, mục đích, 
tiêu chí hoàn thiện cũng như nội dung và phương thức vận hành của cơ chế pháp lý 
nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước. Đồng thời, nghiên cứu lịch sử hình thành 
và phát triển của cơ chế pháp lý nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt 
Nam, trên cơ sở đó đề xuất các quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý 
nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam. 

Luận án Tiến sĩ Luật học Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã 
hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay của Nguyễn Thị Tố Uyên [89]. 
Đây là công trình góp phần xây dựng cơ sở lý luận khoa học cho việc hoàn thiện 
CCPL về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam; 
phân tích về thực trạng, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện CCPL về sự 
tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam. 

1.1.3. Các công trình nghiên cứu về giám sát Hiến pháp và cơ chế pháp 
lý giám sát thực hiện Hiến pháp 

Cơ chế bảo vệ Hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam [70] là công trình khoa học của Tào Thị Quyên. Tác giả cuốn sách đã phân 
tích cơ sở lý luận về cơ chế bảo vệ Hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam: Xây dựng một số khái niệm khoa học như bảo vệ Hiến pháp, cơ chế 
bảo vệ Hiến pháp; Xác định 3 yếu tố của cơ chế bảo vệ Hiến pháp và chỉ ra mối quan 
hệ tương tác giữa các yếu tố; xác định năm yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội 
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chủ nghĩa Việt Nam đối với cơ chế bảo vệ Hiến pháp và cho rằng cơ chế bảo vệ Hiến 
pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang năm dấu hiệu đặc 
trưng phản ánh bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thể hiện hài hoà 
tính dân tộc và tính thời đại, chứa đựng những giá trị phổ biến của nhà nước pháp 
quyền, đồng thời phù hợp điều kiện Việt Nam. Công trình nghiên cứu cũng đã rút ra 
một số bài học kinh nghiệm có thể vận dụng ở Việt Nam trên cơ sở phân tích, so sánh 
các cơ chế bảo vệ Hiến pháp điển hình trên thế giới. Những vấn đề lý luận trong cuốn 
sách góp phần làm phong phú kiến thức khoa học pháp lý về bảo vệ Hiến pháp, cơ 
chế bảo vệ Hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Kết quả phần 
đánh giá thực trạng cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam góp phần cung cấp cơ sở 
thực tiễn cho việc tiến hành các hoạt động nhằm hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp 
trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Ban Biên tập sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xuất bản cuốn sách Mô hình tổ 
chức và hoạt động của Hội đồng Hiến pháp ở một số nước trên thế giới [7] năm 
2013. Các tác giả đã nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của các cơ quan 
bảo vệ hiến pháp; nghiên cứu các mô hình bảo vệ Hiến pháp trên thế giới: Nghị 
viện, Hội đồng Hiến pháp, Tòa án Hiến pháp, Tòa án thường. Trên cơ sở phân tích 
mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiến pháp, các tác giả của cuốn sách 
luận giải: Hội đồng Hiến pháp là một trong những mô hình cơ quan bảo hiến được 
một số nước trên thế giới áp dụng và được cho là phù hợp với nguyên tắc và mô 
hình tổng thể tổ chức bộ máy Nhà nước ở nước ta. Cuốn sách đã cung cấp thêm 
thông tin tham khảo, phục vụ cho quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bằng việc 
giới thiệu về cơ cấu tổ chức, thẩm quyền, cách thức và thực tiễn hoạt động của Hội 
đồng Hiến pháp, từ đó có thể rút ra những kinh nghiệm phục vụ cho việc nghiên 
cứu, xây dựng thiết chế bảo vệ Hiến pháp ở nước ta. 

Đào Trí Úc, Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Văn Thuận, Vũ Công Giao, Các thiết 
chế hiến định độc lập: Kinh nghiệm quốc tế và triển vọng ở Việt Nam [87]. Các tác 
giả nhận định các thiết chế hiến định độc lập 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 
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không hoàn toàn giống nhau ở các nước. Cuốn sách phân tích những vấn đề khái 
quát về các thiết chế hiến định độc lập, nghiên cứu cơ quan bảo hiến với các nội 
dung: vi phạm Hiến pháp và các loại hình vi phạm Hiến pháp; 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; Cơ quan bảo hiến trên thế giới và việc hiến định cơ quan 
này trong Hiến pháp 2013 của Việt Nam; Lựa chọn mô hình tài phán Hiến pháp cho 
Việt Nam; Các yếu tố ảnh hưởng đến 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. 

Ấn phẩm Báo cáo kết quả các nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi Hiến 
pháp năm 1992 [91] được xuất bản với sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình Phát 
triển Liên hợp quốc tại Việt Nam - UNDP thông qua dự án "Tăng cường Năng lực 
Nghiên cứu lập pháp và Công nghệ thông tin truyền thông cho Viện Nghiên cứu 
Lập pháp thuộc UBTVQH Việt Nam". Các tác giả đã phân tích cơ sở lý luận và 
thực tiễn của việc thành lập cơ quan bảo vệ hiến pháp ở Việt Nam, khẳng định: việc 
thành lập cơ quan bảo hiến chuyên trách ở Việt Nam xuất phát từ những yêu cầu 
của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quan điểm của ĐCSVN 
liên quan đến vấn đề bảo vệ Hiến pháp. Các nhà khoa học đã nghiên cứu mô hình 
bảo vệ hiến pháp ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Đức, Pháp. Trên cơ sở đó, rút 
ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.  

Luận án Tiến sĩ Luật học Bảo hiến trong Nhà nước pháp quyền [78] của 
Nguyễn Mậu Tuân. Luận án nghiên cứu mối quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền và 
bảo hiến; cơ sở lý luận về bảo hiến và một số mô hình bảo hiến tiêu biểu trên thế 
giới. Tác giả luận án nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình bảo 
hiến ở Việt Nam; giải pháp xây dựng mô hình bảo hiến phù hợp với hệ thống chính 
trị, điều kiện về kinh tế, trình độ phát triển, lịch sử truyền thống và văn hóa pháp lý 
của Việt Nam hiện nay. Đây là công trình nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực cả về lý 
luận và thực tiễn ở Việt Nam, góp phần trực tiếp vào bảo vệ tính tối cao của Hiến 
pháp, bảo vệ chủ quyền nhân dân và kiểm soát quyền lực nhà nước.  

Luận án Tiến sĩ Luật học Hoàn thiện pháp luật về giám sát của nhân dân đối 
với cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam của Hoàng Minh Hội [38]. Tác giả 
nhận định: trong bộ máy nhà nước, hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước có vị 
trí và vai trò đặc biệt quan trọng. Hoạt động của hệ thống cơ quan này diễn ra trên 
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tất cả các lĩnh vực của đời sống, tác động trực tiếp và thường xuyên đến quyền, lợi 
ích của tổ chức và cá nhân ở mọi thành phần xã hội. Do vậy, hoạt động kiểm tra, 
giám sát đối với cơ quan hành chính là yêu cầu khách quan, cần thiết và không chỉ 
đơn thuần từ phía các cơ quan nhà nước mà quan trọng hơn là cần phải thiết lập cơ 
chế giám sát bên ngoài, trước hết là cơ chế giám sát thường xuyên và có hiệu quả từ 
phía nhân dân đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan hành chính nhà nước 
để bảo đảm quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân. Luận án phân tích và 
làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm, nội dung điều chỉnh của pháp luật và xác định các 
tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về giám sát của nhân dân đối với 
cơ quan hành chính nhà nước cũng như vai trò, các yếu tố ảnh hưởng; đồng thời, 
nghiên cứu pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành pháp ở một số 
nước và chỉ ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam; nghiên cứu quá trình hình 
thành, phát triển và phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về giám sát của nhân 
dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam; phân tích và đề xuất những 
quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ 
quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay. 

Luận án Tiến sĩ Chính trị học Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà 
nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay của Vũ Thị Mỹ Hằng [30]. Luận án phân 
tích làm rõ cơ sở lý luận và pháp lý về chức năng giám sát quyền lực nhà nước của 
Quốc hội Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng và chỉ ra nguyên nhân của 
những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện hoạt động giám sát của Quốc hội ; đề 
xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát 
của Quốc hội trên cơ sở nghiên cứu việc thực hiện chức năng giám sát quyền lực 
Nhà nước của Quốc hội ở Việt Nam hiện nay. Luận án góp phần vào việc nghiên 
cứu lý luận và thực tiễn làm cơ sở khoa học cho việc đổi mới nhận thức về vai trò 
và phương thức hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là luận chứng khoa học cho hoạt 
động giám sát tối cao như là một chức năng đặc thù của Quốc hội trong vai trò 
tham chính. Bên cạnh đó, luận án làm rõ thêm nhận thức về việc thực hiện chức 
năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội, đồng thời bổ sung những nhận 
thức mới vào quá trình xây dựng ngành khoa học chính trị nói chung, về tư tưởng 
chính trị - pháp lý ở Việt Nam nói riêng.  

Luận văn Thạc sĩ Luật học Xây dựng các cơ chế Nhà nước bảo vệ Hiến pháp 
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ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Trịnh Phương Thảo [74]. Trên cơ 
sở tiếp cận tổng thể, luận văn đã phân tích, đánh giá, làm sáng tỏ khái niệm, vai trò, 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ chế nhà nước bảo vệ Hiến pháp ở nước ta, thực tiễn 
hoạt động của cơ chế nhà nước bảo hiến và những điểm còn bất cập, hạn chế trong 
hoạt động của các cơ quan này gây ảnh hưởng đến việc bảo đảm thực thi, tôn trọng 
các quy định của Hiến pháp. Tác giả luận văn kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện các quy 
định của pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa tổ chức, hoạt động và vai trò của cơ chế 
nhà nước về bảo vệ Hiến pháp; hướng tới thành lập thiết chế bảo hiến chuyên trách 
ở nước ta góp phần làm chặt chẽ hơn nữa tổ chức và hoạt động của cơ chế nhà nước 
về bảo vệ Hiến pháp mà mục tiêu cuối cùng là bảo vệ QCN, quyền công dân xây 
dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Luận văn Thạc sĩ Luật học Mô hình tòa án Hiến pháp của một số nước trên 
thế giới và vấn đề xây dựng tòa án hiến pháp ở Việt Nam [1] của Nguyễn Hoàng 
Anh. Luận văn tìm hiểu sự cần thiết phải có một cơ chế bảo hiến trên cơ sở phân 
tích mô hình Tòa án Hiến pháp ở một số quốc gia điển hình, từ đó có cơ sở lý luận, 
kinh nghiệm để áp dụng cho việc xây dựng tòa án Hiến pháp phù hợp với Việt 
Nam. Luận văn đã nghiên cứu khái niệm cơ chế bảo hiến, sự cần thiết phải có cơ 
chế bảo hiến; nghiên cứu mô hình tòa án Hiến pháp của một số các quốc gia điển 
hình là Mỹ, Đức, Thái Lan. Đây là các quốc gia đã có tòa án hiến pháp đang hoạt 
động tương đối hiệu quả. Từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho việc thành lập 
Tòa án Hiến pháp ở Việt Nam.  
 Bài viết ''Có nên xây dựng cơ chế bảo hiến mới'' [53, tr.3-5] của tác giả 
Nguyễn Hoài Nam. Bài viết nhận định: để xây dựng cơ chế phán quyết về những vi 
phạm hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp thì cần phải xác 
định hành vi nào được coi là vi phạm hiến pháp. Thực tế cho thấy đây là một việc 
làm khó khăn. Tác giả phân tích và luận giải cơ chế bảo vệ hiến pháp của Nhà nước 
ta ít được vận hành và phát huy tác dụng trong đời sống xã hội không phải do 
những khiếm khuyết của cơ chế này mà do chúng ta chưa thật sự quan tâm, kiên 
quyết trong việc xử lý các hành vi vi phạm hiến pháp, chưa phát huy được sức mạnh 
to lớn của dư luận xã hội trong việc phát hiện và phê phán những hành vi vi phạm 
Hiến pháp. Tuy nhiên, để xây dựng cơ chế bảo vệ hiến pháp phù hợp, tác giả nhận 
định cần phải phân biệt chức năng lập hiến và chức năng lập pháp của Quốc hội. 
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Bài viết ''Bàn về mô hình bảo hiến ở Việt Nam: từ giám sát bởi Quốc hội 
chuyển sang tài phán bằng Tòa án Hiến pháp'' [25] của tác giả Bùi Xuân Đức. Bài 
viết phân tích giám sát hiến pháp hiện hành ở Việt Nam nhìn từ góc độ bảo vệ hiến 
pháp. Đồng thời, tác giả đặt ra vấn đề xây dựng cơ chế giám sát hiến pháp hiện 
hành ở Việt Nam - những bất cập và hạn chế của cơ chế giám sát việc tuân thủ hiến 
pháp, sự lựa chọn cơ chế bảo hiến thích hợp, tiến tới thiết lập một cơ quan tài phán 
hiến pháp độc lập - tòa án hiến pháp. Tác giả phân tích sự cần thiết phải đổi mới 
(xây dựng) cơ chế bảo hiến đó là: đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa và khắc phục những hạn chế khiếm khuyết khi chưa có cơ chế bảo 
hiến chuyên trách. Bài viết khẳng định việc thành lập cơ quan tài phán hiến pháp 
độc lập dù được tổ chức dưới hình thức là hội đồng bảo hiến, tòa án chung hay tòa 
án độc lập thì nó phải là một định chế có tính độc lập tương đối và hoạt động như 
một cơ quan tài phán, theo thủ tục tư pháp, đồng thời xác định đúng thẩm quyền của 
cơ quan đó. 

Bài viết ''Về giám sát Hiến pháp ở nước ta hiện nay'' [3, tr.3-11] của Vũ 
Hồng Anh. Tác giả luận giải các quan niệm khác nhau về giám sát hiến pháp, đối 
tượng của giám sát hiến pháp, chủ thể, thủ tục giám sát hiến pháp, thực trạng tính 
hợp hiến trong các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), đồng thời kiến nghị 
nhằm hoàn thiện hoạt động giám sát hiến pháp ở nước ta hiện nay. Đánh giá hoạt 
động giám sát hiến pháp hiện nay ở nước ta, tác giả khẳng định: để có thể xác định 
một VBQPPL có điều khoản không phù hợp với hiến pháp đòi hỏi cần phải có sự 
thẩm định, đánh giá mang tính chuyên sâu, chuyên nghiệp. Vì vậy, về lâu dài tác giả 
khuyến nghị cần thành lập cơ quan chuyên trách có thẩm quyền giám sát hiến pháp. 

Hội thảo Xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp phù hợp Hiến 
pháp - Cơ sở lý luận và thực tiễn do Viện Nghiên cứu lập pháp (UBTVQH) tổ chức 
[92]. Hội thảo đã tập trung thảo luận sự hình thành và phát triển tư tưởng bảo vệ 
Hiến pháp cũng như các yếu tố chi phối sự ra đời, hoạt động và thực trạng của cơ 
chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt nam. Đồng thời, vấn đề cơ chế bảo vệ Hiến pháp của 
một số nước cũng được đưa ra so sánh nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt 
Nam. Hội thảo là cơ hội để trao đổi, thảo luận về mô hình bảo vệ Hiến pháp ở Việt 
Nam cần được hình thành theo hướng cơ quan chuyên trách, góp phần đảm bảo tốt 
hơn QCN ở Việt Nam. 
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1.1.4. Các công trình nghiên cứu về giám sát thực hiện Hiến pháp từ 
cách tiếp cận quyền con người 

Đặng Dũng Chí, Hoàng Văn Nghĩa, Cơ chế bảo hiến và quyền con người: 
Kinh nghiệm Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam [15]. Cuốn sách gồm 3 phần. 
Phần 1 nghiên cứu về Hiến pháp, chủ nghĩa Hiến pháp và quyền con người; phần 2 
tập trung thảo luận về Cơ chế bảo vệ Hiến pháp và quyền con người; và phần 3 
phân tích vai trò của Tòa án Hiến pháp và Tòa án với việc bảo đảm quyền con 
người. Các tác giả của cuốn sách nhấn mạnh: Hiến pháp và chủ nghĩa Hiến pháp có 
vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của các nhà nước hiện 
đại nói chung và bảo đảm các QCN nói riêng. Kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của 
các thiết chế hiện đại, của nhà nước pháp quyền trên thế giới trong suốt thế kỷ XX 
cho thấy ảnh hưởng to lớn của sự phát triển hiến pháp (cũng như chủ nghĩa hiến 
pháp) đối với việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các QCN. Mô hình BVQCN bằng 
các cơ chế hiến định của các quốc gia tiêu biểu như Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, 
Canada… đã và đang cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn có giá trị tham khảo 
cho Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền nói chung và 
các cơ chế bảo vệ, thúc đẩy QCN nói riêng.  

Bài viết ''Bảo hiến với việc BVQCN theo mô hình bảo hiến phi tập trung - 
Nghiên cứu trường hợp Hoa Kỳ'' [80, tr.18-25] của Đặng Minh Tuấn. Tác giả khẳng 
định bảo hiến có vị trí, vai trò quan trọng trong việc bảo vệ QCN. Việc ghi nhận các 
QCN trong Hiến pháp đặt ra trách nhiệm tôn trọng các QCN đó của tất cả các cơ quan 
nhà nước, người có thẩm quyền. Nếu xảy ra tình trạng vi phạm của bất cứ hành vi công 
quyền nào thì phải có cơ chế xử lý. Bảo hiến chính là cơ chế xử lý các hành vi công 
quyền vi phạm các QCN, QCD cơ bản do Hiến pháp ghi nhận. Trên cơ sở luận giải 
BVQCN là cơ sở của mô hình bảo hiến phi tập trung Hoa Kỳ, tác giả đã phân tích quy 
trình, thủ tục, phương thức bảo vệ QCN bởi các tòa án Hoa Kỳ, từ đó làm rõ thực trạng 
vị trí, vai trò của các tòa án Hoa Kỳ trong việc bảo vệ QCN. Tác giả kết luận việc áp 
dụng mô hình bảo hiến Hoa Kỳ được bảo đảm bởi các điều kiện ngặt nghèo kèm theo, 
như nguyên tắc tam quyền phân lập cứng rắn (trong đó ngành tư pháp rất độc lập); chất 
lượng, trình độ cao của các thẩm phán; áp dụng nguyên tắc án lệ.  

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Bảo đảm quyền con người thông qua Nhà nước 
pháp quyền và nền tư pháp độc lập [90] do Viện Nghiên cứu Quyền con người tổ 
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chức năm 2015. Các bài nghiên cứu của các giáo sư, chuyên gia hàng đầu trên lĩnh 
vực luật hiến pháp đến từ Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam đã chia sẻ những 
thông tin về thực tiễn tổ chức, hoạt động của mô hình Tòa án Hiến pháp Cộng hòa 
Liên bang Đức, vai trò của hiến pháp, của Nhà nước pháp quyền và nền tư pháp độc 
lập. Qua đó phát hiện, học hỏi những kinh nghiệm tốt, có giá trị tham khảo cho Việt 
Nam trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, xây dựng nền 
tư pháp độc lập để bảo vệ tốt hơn các QCN, quyền công dân đã được Hiến pháp 
Việt Nam ghi nhận. 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở NƯỚC NGOÀI  

1.2.1 Các công trình nghiên cứu về giám sát thực hiện Hiến pháp 
Cuốn sách Constitutional review của Dr Arne Mavcic [101]. Tác giả nghiên 

cứu, phát hiện ra những trường hợp và các yếu tố cần thiết khi thiết lập cơ chế giám 
sát hiến pháp với cách tiếp cận mang tính hệ thống thông qua việc đánh giá những 
thành tựu cũng như xác định các vấn đề chưa được giải quyết của giám sát hiến 
pháp trong thực tiễn quốc tế. Cuốn sách khám phá những tính năng xã hội và lịch sử 
trong từng quốc gia để đề xuất các phương pháp cụ thể, thiết lập một cơ quan độc 
lập và hiệu quả của giám sát hiến pháp, nghiên cứu sự hình thành, chức năng của 
giám sát Hiến pháp với tư cách là một hệ thống.  

Cuốn sách The nature and Function of Judicial Review (Bản chất và chức 
năng của Giám sát Hiến pháp) [103] của D Rousseau. Tác giả cuốn sách tập trung 
vào làm sáng tỏ luận điểm: giám sát Hiến pháp hiện đại không thể được hiểu đầy đủ 
nếu thông qua các loại hình truyền thống của phân chia quyền lực. Tòa án Hiến 
pháp có thể thực hiện chức năng rộng hơn, trong đó có chức năng tư pháp. Mặc dù 
cuốn sách chủ yếu nghiên cứu về giám sát hiến pháp "mới" ở các nước trải qua một 
số hình thức chuyển đổi, nhưng tác giả cũng đồng thời phân tích mô hình giám sát 
Hiến pháp Mỹ với tư cách là một mô hình lâu đời nhất. 

Cuốn sách The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of 
Germany (Tài phán Hiến pháp của Cộng hòa Liên bang Đức) của Donald 
P.Kommers và Russell A. Miller [102]. Cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Giới thiệu 
Chủ nghĩa lập hiến của Đức với các cấu phần về Tòa án Hiến pháp liên bang, luật 
cơ bản và việc giải thích Hiến pháp. Phần thứ hai giới thiệu cấu trúc của Hiến pháp 
và mối quan hệ: Giới thiệu liên bang, sự phân chia quyền lực, đại diện chính trị và 
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dân chủ, tài phán trong một quốc gia mở. Phần thứ 3 nghiên cứu các quyền và tự do 
cơ bản: Nhân phẩm, tự do cá nhân và bình đẳng; tự do ngôn luận, báo chí và nghệ 
thuật; các tự do kinh tế và Nhà nước xã hội. Cuốn sách là một công trình khoa học 
có giá trị được thực hiện bởi các giáo sư, chuyên gia hàng đầu về luật Hiến pháp 
của Đức - quốc gia tiêu biểu thực hiện mô hình Tòa án Hiến pháp. 

Bài nghiên cứu ''Constitutional Review in France: The extended role of the 
conseil constitutionnel through the new priority preliminary rulings procedure 
(APC)" (''Giám sát Hiến pháp ở Pháp: Mở rộng vai trò của Hội đồng bảo hiến thông 
qua những thủ tục ưu tiên mới) của Xavier Philippe [120]. Tác giả nghiên cứu cơ 
chế mới của các quy định ưu tiên trong giám sát Hiến pháp ở Pháp, được giới thiệu 
bởi việc sửa đổi Hiến pháp năm 2008 và có hiệu lực vào tháng 3 năm 2010. Trước 
hết, bài viết cung cấp nền tảng cho sự củng cố quyền lực của Hội đồng bảo hiến 
Pháp, đồng thời xác định vai trò của bản thân Tòa án thông qua các án lệ để chuyển 
đổi vai trò của mình và hướng đến một tòa án hiến pháp hiện đại. Hai câu hỏi được 
đặt ra: Những thay đổi mang lại khi sửa đổi Hiến pháp năm 2008 trên phương diện 
giám sát Hiến pháp? Những thách thức mà các cơ chế mới của giám sát hiến pháp 
sẽ phải đối mặt là gì? 

Bài viết ''Constitutional Review in the Netherlands: A Joint Responsibility" 
(Giám sát Hiến pháp ở Hà Lan: Trách nhiệm chung) của Jurgen C.A. de Poorter 
[111]. Vai trò của Hội đồng quốc gia Hà Lan trong mạng lưới giám sát Hiến pháp và 
làm thế nào, ở khía cạnh nào có thể hợp tác giữa Ủy ban quốc gia Hà Lan, các cơ 
quan quốc tế và quốc gia khác trong mạng lưới này? Ở các phần tiếp theo, tác giả tập 
trung vào cách mà hệ thống pháp lý Hà Lan giải thích và giám sát Hiến pháp. Bài viết 
phân tích sự khác nhau giữa các hệ thống bằng cách sử dụng sự phân biệt truyền 
thống giữa các mô hình lập pháp và tư pháp. Phần 4 và 5, tác giả nghiên cứu mối 
quan hệ giữa các nhân tố có liên quan giữa các cơ quan và sự tham gia của nó vào sự 
phát triển pháp luật. Trong bối cảnh này, các câu hỏi sẽ được đặt ra là làm thế nào, và 
đến mức độ nào, sự hợp tác giữa các bên liên quan với việc giải thích hiến pháp có 
thể được tăng cường hơn nữa. Cuối cùng, Phần 6, với sự thận trọng cần thiết, hướng 
tới tương lai của việc xem xét thành lập một Tòa án hiến pháp đặc biệt. 

Bài viết "Why do countries adopt constitutional review" (Tại sao các quốc 
gia thành lập cơ chế giám sát hiến pháp) của Tom Ginsburg, Mila Versteeg [118]. 
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Trong những thập kỷ gần đây, đã có một phong trào toàn cầu sâu rộng xét lại hiến 
pháp. Sự phát triển này đặt ra câu hỏi quan trọng của nền kinh tế chính trị: Tại sao 
các chính phủ tự nguyện hạn chế quyền lực bản thân mình bởi các phương tiện hiến 
pháp? Điều gì giải thích sự thay đổi toàn cầu đối với quyền lực tư pháp? Tác giả đã 
sử dụng một tập dữ liệu mới độc đáo về giải thích hiến pháp cho 204 nước trong 
giai đoạn 1781-2011 để kiểm tra lý thuyết khác nhau, giải thích việc áp dụng các cơ 
chế giám sát hiến pháp. Phần 2 của bài báo khái quát về nguồn gốc và sự phát triển 
của giám sát hiến pháp. Tiếp đó, phân tích các lý thuyết hiện tại có thể giải thích về 
sự mở rộng của mô hình giám sát hiến pháp, đồng thời miêu tả dữ liệu và phương 
pháp, phân tích kết quả cũng như các phát hiện quan trọng. 

1.2.2. Các công trình nghiên cứu về giám sát thực hiện Hiến pháp từ 
cách tiếp cận quyền con người 

Cuốn sách Judicial reviews: an innovative mechanism to enforce human rights 
in Latin America (Giám sát Hiến pháp: Một cơ chế tiến bộ để thúc đẩy quyền con 
người ở các nước Mỹ La tinh) của Evidence and lesson from Latin America [104]. 
Các tác giả nhận định: do các trường hợp vi phạm nhân quyền liên tục và có hệ 
thống, rất nhiều vụ kiện được đưa ra phán quyến tại các tòa án khác nhau của Mỹ 
Latinh. Cuốn sách tập trung vào ba trường hợp thành công từ Argentina, Colombia, 
và Mexico, nơi mà các cơ quan tư pháp được thực hiện phán quyết một cách chủ 
động để khôi phục và thực thi quyền một cách hiệu quả. Đặc biệt, cuốn sách này phân 
tích cách mà cơ chế giám sát Hiến pháp đang chuyển đổi quy trình thực thi công lý ở 
Mỹ Latinh, trong đó có vai trò quan trọng của thẩm phán và các tổ chức trong việc hỗ 
trợ pháp lý cho các nạn nhân bị vi phạm QCN. Kể từ khi cơ chế giám sát Hiến pháp 
đã phát triển đáng kể ở châu Mỹ Latinh trong những năm gần đây, các nhà hoạt động 
nhân quyền từ các khu vực khác có thể rút ra những bài học kinh nghiệm đáng kể.  

Cuốn sách Rethinking constitutional review in America and the 
commonwealth: Judicial protection of human rights in the common law world 
(Nghiên cứu về Giám sát Hiến pháp Mỹ và các nước theo hệ thống thông luật: Bảo 
vệ quyền con người ở các nước theo hệ thống thông luật) của tác giả Po Jen Yap 
[112]. Cuốn sách đã phân tích, so sánh cơ chế giám sát Hiến pháp với việc BVQCN 
ở các quốc gia Ấn Độ, Canada, Anh và New Zealand, trong đó nhấn mạnh trách 
nhiệm giải thích luật của thẩm phán ở các Tòa án thuộc các quốc gia này.  
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Nghiên cứu Rights-based constitutional review in France (Giám sát Hiến 
pháp dựa trên quyền ở Pháp) của Marie-Luce Paris [106]. Nghiên cứu này được 
chia thành hai phần với nội dung xuyên suốt về sự phát triển của mô hình giám sát 
hiến pháp, thực tiễn và sự kiểm chứng của các hình thức mới của giám sát hiến 
pháp. Phần đầu tiên nhằm giải thích các mô hình giám sát Hiến pháp và sự phát 
triển của nó. Phần thứ hai nghiên cứu các vấn đề cụ thể của cơ chế giám sát hiến 
pháp, đặc biệt mối quan hệ của nó với các tòa án ở trong nước và châu Âu, cũng 
như với các nhà lập pháp. Mục đích của nghiên cứu là để cung cấp một sự hiểu biết 
tốt hơn về hệ thống giám sát Hiến pháp Pháp. 

Luận án Tiến sĩ Luật học, The role of constitutional review in protection 
human right in Ethiopia (Vai trò của giám sát hiến pháp trong bảo vệ quyền con 
người ở Ethiopia) của Adem Kassie Abebe [97]. Luận án xác định sự tồn tại của các 
quy định pháp luật, một cơ quan giám sát hiến pháp độc lập và các đương sự tiềm 
năng cung cấp các điều kiện cần thiết đối với một cơ chế giám sát hiến pháp thành 
công. Luận án đã phân tích và góp phần vào kế hoạch cải cách hiến pháp liên quan 
đến một hệ thống tài phán hiến pháp thích hợp, đồng thời luận giải lý do chính của 
việc thất bại hệ thống giám sát hiến pháp: đó là quyền lực của giám sát hiến pháp 
được trao bởi Quốc hội liên bang. Điều đó làm cho hệ thống giám sát hiến pháp 
Ethiopia không hiệu quả trong việc BVQCN. Luận án đã phát triển lý luận về mặt 
pháp lý vấn đề giám sát hiến pháp - kinh nghiệm của quốc gia Ethiopia. 

Luận văn Judicial review and the enforcement of human rights: the red and 
blue lights of the judiciary of Ghana (Giám sát Hiến pháp và thúc đẩy QCN: các tia 
sáng đa sắc màu của tư pháp Ghana) của Peter Atudiwe Atupare [114]. Trên cơ sở 
phân tích một nền Hiến pháp dân chủ là phải hiến định các QCN, tác giả nhận định: 
sức mạnh của tư pháp là để thúc đẩy và bảo vệ các quyền này. Ở Ghana, các yêu 
cầu này đã được đặt ra khi xây dựng Hiến pháp: các QCN được ghi nhận trong Hiến 
pháp và các tòa án có quyền lực cụ thể trong việc giám sát Hiến pháp để đảm bảo 
giá trị của các quyền này bằng cách thúc đẩy hoạt động của nhánh lập pháp và hành 
pháp của Chính phủ. Luận văn đã đánh giá những thành công cũng như hạn chế của 
cơ chế giám sát Hiến pháp bằng hệ thống tòa án ở Ghana trong việc thúc đẩy QCN.  

Bài viết ''Human rights-based judicial review: it seems a good idea at the'' time 
(Giám sát Hiến pháp dựa trên QCN: một ý tưởng tốt đẹp hiện nay) [117] của tác giả 
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Tom Campbel nghiên cứu cơ chế giám sát Hiến pháp dựa trên QCN. Tác giả khuyến 
nghị các cơ quan của Chính phủ chú ý đến những vấn đề nhân quyền trong các hoạt 
động hành chính, rằng các Bộ của Chính phủ khi áp dụng các quy định của pháp luật 
phải khẳng định rằng các đề xuất của họ là dựa trên cách tiếp cận QCN, rằng Quốc 
hội xem xét các dự thảo luật từ lăng kính nhân quyền, và rằng một ủy ban độc lập về 
QCN để điều tra và báo cáo những vi phạm nhân quyền là hoàn toàn cần thiết. Giám 
sát Hiến pháp dựa trên QCN là một phương pháp tiếp cận đảm bảo việc xử lí các 
hành vi vi hiến hướng tới tôn trọng và thực thi Hiến pháp, đồng thời đảm bảo QCN. 

Bài viết Human Rights Protection and Constitutional Review: A Basic 
Foundation of Sustainable Development in Indonesia (Bảo vệ QCN và Giám sát 
Hiến pháp: Nền tảng cơ bản của phát triển bền vững ở Indonesia) của tác giả Pan 
Mohamad Faiz [112]. Tác giả luận giải: nhiều người tin tưởng sâu sắc rằng những 
thách thức ngày càng tăng của phát triển bền vững có thể giúp đất nước phát triển 
theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Một trong những cách tiếp cận tốt nhất để thúc đẩy 
phát triển bền vững ở Indonexia có thể xem xét từ lăng kính BVQCN. Về cơ bản, 
phát triển bền vững dựa trên 3 trụ cột đó là môi trường, kinh tế và các giá trị xã hội 
mà nó tương tác với nhau nhằm thúc đẩy QCN. Hơn nữa, giữa phát triển bền vững 
và QCN có một mối quan hệ không thể chia rẽ và tôn trọng nhân quyền được nhận 
diện như một điều kiện tiên quyết của phát triển. Bài viết đã trình bày các thước đo 
BVQCN, đặc biệt cơ chế giám sát Hiến pháp mà Tòa án đóng vai trò trung tâm. 

Bài viết Judicial review under the human rights act: A culture of justification 
(Giám sát Hiến pháp từ góc độ Luật Nhân quyền: Văn hóa của sự biện minh) [116] 
của tác giả Thomas Raine. Tác giả đã phân tích chức năng của các cơ quan tư pháp 
khi mà vấn đề này hiện vẫn được tranh luận, đặc biệt từ khi Luật Nhân quyền 1998 
được thông qua. Bộ luật đã khái quát rằng tòa án xem xét hành vi của các nhà hoạch 
định chính sách dưới góc độ các quyền được ghi nhận trong bộ luật này cũng như 
trong Hiến pháp. Bài viết phân tích cách tiếp cận về chức năng đúng đắn của tòa án, 
bao gồm cả việc phán quyết các hành vi vi phạm Hiến pháp.  

Tác giả George Waggott và McMillan trình bày quan điểm của mình trong 
bài viết ''Judicial Review of Human Rights Cases - Recent Key Decisions'' (Giám 
sát Hiến pháp về các trường hợp Nhân quyền - Những quyết định quan trọng gần 
đây) [105]. Bài viết đã cung cấp bối cảnh các trường hợp giám sát Hiến pháp đối 
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với các vấn đề vi phạm nhân quyền cụ thể, đặc biệt xảy ra trong các năm 2012 và 
2013. Tác giả hi vọng các tòa án sẽ tiếp tục làm việc với cách tiếp cận QCN để giải 
quyết cả các vụ kiện liên quan đến các quyền thực chất và quyền tố tụng. 

Augustino S. L. Ramadhani, Judicial review of administrative action as the 
primary vehicle for the protection of human rights and the rule of law (Giám sát 
Hiến pháp về các hành vi hành chính với tư cách là phương tiện cơ bản để BVQCN 
và nhà nước pháp quyền) [98]. Trên cơ sở phân tích ba vấn đề cơ bản: giám sát 
Hiến pháp, QCN và Nhà nước pháp quyền, tác giả minh họa bằng ba ví dụ cụ thể về 
giám sát Hiến pháp nhằm đảm bảo các yếu tố này. Điều đó giúp tác giả rút ra kết 
luận: thứ nhất, sự tồn tại của một nền tư pháp độc lập thực hiện chức năng tư pháp 
để đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật là hoàn toàn cần thiết; thứ 
hai, giám sát Hiến pháp là phương tiện nhằm đảm bảo quyền và tự do cơ bản của 
công dân; thứ ba, giám sát Hiến pháp phải đảm bảo rằng nhà nước và các cơ quan 
có thẩm quyền không được chối bỏ các QCN của cá nhân vì bất kỳ lý do gì. 

Bài viết ''Recent Developments in Human Rights and Judicial Review: The 
Role of the European Convention on Human Rights Act" (Phát triển gần đây về 
quyền con người và Giám sát Hiến pháp: Vai trò của Công ước châu Âu về quyền 
con người) của tác giả Michael Farrell [109]. Bài viết xem xét sự liên quan giữa nội 
dung của Công ước châu Âu về Luật nhân quyền, 2003 với các phán quyết của các 
Tòa án thực hiện chức năng giám sát Hiến pháp ở châu Âu. Đồng thời, tác giả đưa 
ra cái nhìn tổng quan về tác động của Công ước này đối với cơ chế giám sát Hiến 
pháp ở các quốc gia cụ thể. 

1.3. NHỮNG NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CÓ GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO 
LUẬN ÁN, VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT, CÂU HỎI 
NGHIÊN CỨU 

1.3.1. Những nội dung nghiên cứu có giá trị tham khảo cho luận án 
Từ các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, có thể nhận thấy 

một số kết quả nghiên cứu chính có ý nghĩa tham khảo cho luận án như sau: 
Thứ nhất, các công trình nghiên cứu đã phân tích các nội dung bảo đảm QCN 

trong Hiến pháp và khẳng định rằng: trải qua 5 bản Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 
1992 và 2013), các quyền và tự do cơ bản của công dân đã liên tục được mở rộng và 
phát triển cả về chủ thể, nội dung cũng như các thiết chế bảo đảm, thực thi. Lần đầu 
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tiên trong lịch sử lập hiến, Hiến pháp 2013 đã ghi nhận cả ba nghĩa vụ của nhà nước 
là tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện QCN. Đây là cơ sở hiến định ràng buộc 
các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và nghiêm túc những nghĩa 
vụ và trách nhiệm của nhà nước về QCN, quyền công dân trong thực tế, đặc biệt là 
hai nghĩa vụ bảo vệ và bảo đảm thực hiện chứ không chỉ tôn trọng chung chung như 
cách hiểu của Điều 50 Hiến pháp 1992. 

Thứ hai, các công trình nghiên cứu đã đề cập đến các vấn đề lý luận cơ bản 
về CCPL, GSTH hiến pháp, về nguồn gốc, sự hình thành, phát triển, đối tượng và 
phạm vi giám sát Hiến pháp cũng như các mô hình giám sát Hiến pháp khác nhau 
trên thế giới. Nhìn chung các công trình khoa học đều nghiên cứu CCPL giám sát 
một hoạt động nào đó trên cơ sở bốn yếu tố cấu thành: Các quy định của pháp luật 
về chức năng, thẩm quyền giám sát của các chủ thể giám sát; Hình thức và phương 
pháp giám sát; Trình tự và thủ tục giám sát; và Hậu quả pháp lý của hoạt động giám 
sát. Các yếu tố cấu thành của CCPL giám sát một hoạt động nhất định đều có mối 
quan hệ chặt chẽ với nhau, yêu cầu phải được vận hành một cách thống nhất, đồng 
bộ đảm bảo việc giám sát đạt hiệu quả theo quy định của pháp luật.  

Thứ ba, các công trình nghiên cứu đã phân tích các quy định của pháp luật về 
thẩm quyền của các chủ thể trong việc thực hiện chức năng GSTH Hiến pháp theo 
các giai đoạn lịch sử. Một số công trình đã nghiên cứu vấn đề GSTH Hiến pháp từ 
lăng kính QCN với nhận định: Giám sát Hiến pháp để Hiến pháp được thực thi 
nghiêm chỉnh và thống nhất, không phải văn bản mang tính trang trí hay dễ chấp 
nhận bị vi phạm là nội dung quan trọng nhất trong việc BĐQCN.  

Thứ tư, các công trình nghiên cứu đã khái quát kinh nghiệm của một số quốc 
gia trên thế giới và phân tích đặc trưng cũng như sự khác nhau của các mô hình 
giám sát Hiến pháp trên thế giới như Đức, Pháp, Mỹ. Bên cạnh đó, các mô hình của 
Ghana, Ethiopia, Indonexia, Hà Lan… cũng được đề cập và nghiên cứu về cơ chế 
BVQCN của các cơ quan giám sát Hiến pháp ở các quốc gia này.  

Thứ năm, những bất cập về mặt lý luận và thực tiễn của CCPL GSTH Hiến 
pháp ở Việt Nam đã được chỉ rõ. Về mặt lý luận, các quy định của pháp luật Việt 
Nam về vấn đề này còn khá tản mạn, rời rạc ở các văn bản khác nhau. Hiến pháp 
2013 quy định vấn đề GSTH Hiến pháp nhưng còn chung chung, hơn nữa mới chỉ 
nhắc đến việc giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh - một khía cạnh nhỏ trong toàn 
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bộ cơ chế giám sát tính hợp hiến. Mặt khác, theo các quy định pháp lý hiện hành, 
thẩm quyền huỷ bỏ các văn bản trái Hiến pháp, luật, pháp lệnh được quy định 
không thống nhất và thuộc nhiều cơ quan khác nhau. Về mặt thực tiễn, hoạt động 
GSTH Hiến pháp ở nước ta được giao cho nhiều cơ quan, cá nhân mà thiếu một 
thiết chế chuyên trách, một cơ chế hữu hiệu thực hiện.  

Thứ sáu, các nghiên cứu đã xác định lý do sự cần thiết phải hoàn thiện cơ 
chế pháp lý giám sát thực hiện Hiến pháp. Đó là vai trò của một nền tư pháp độc lập 
thực hiện chức năng tư pháp, đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật. 
Để thực hiện chức năng đó, giám sát Hiến pháp được coi là một phương tiện nhằm 
đảm bảo quyền và tự do cơ bản của công dân, đảm bảo nhà nước và các cơ quan có 
thẩm quyền không được chối bỏ các QCN của cá nhân vì bất kỳ lý do gì. Từ việc 
nghiên cứu các mô hình GSTH Hiến pháp trên thế giới cho thấy, nhiều công trình 
nghiên cứu đã đề xuất việc thành lập Tòa án Hiến pháp - một thiết chế độc lập nhằm 
giám sát việc thực hiện Hiến pháp hiệu quả. 

Tuy nhiên, với những mục đích, yêu cầu nghiên cứu khác nhau nên các công 
trình nghiên cứu trên mới chỉ xem xét một số khía cạnh cụ thể của CCPL GSTH 
Hiến pháp hoặc nghiên cứu giám sát Hiến pháp nói chung. Xét một cách tổng thể, 
cho đến nay, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về 
CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Luận án là công trình nghiên 
cứu đầu tiên về vấn đề này. Các công trình nghiên cứu nêu trên cung cấp những 
luận cứ khoa học, nhất là về mặt lý luận, có giá trị tham khảo quan trọng để tác giả 
kế thừa trong luận án của mình. 

1.3.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án 
Về mặt lý luận: Đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến 

đề tài luận án cho thấy: cho đến nay, vẫn chưa có một công trình nghiên cứu mang 
tính hệ thống những vấn đề lý luận về CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của Luận án là hệ thống hóa, phân tích, xây 
dựng cơ sở lý luận của CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Luận 
án sẽ phân tích các khái niệm như BĐQCN, các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN, GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, CCPL GSTH các quy 
định của Hiến pháp về BĐQCN. Đây được coi là những khái niệm nền tảng, quan 
trọng, cần được phân tích và xác định nội hàm một cách cụ thể. Từ đó, phân tích 
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đặc điểm; xác định các yếu tố cấu thành CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp 
về BĐQCN. Đồng thời, nghiên cứu CCPL GSTH Hiến pháp ở một số nước trên thế 
giới. Trên cơ sở đó, rút ra những giá trị có thể tham khảo cho Việt Nam trong quá 
trình hoàn thiện CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. 

Về mặt thực tiễn: Cơ chế pháp lý GSTH Hiến pháp ở Việt Nam cho thấy 
nhiều điểm bất cập còn tồn tại. Vì vậy, Luận án sẽ đi sâu đánh giá những thành tựu, 
hạn chế của CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Việt Nam hiện 
nay. Luận án tập trung vào phân tích việc GSTH các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN để khẳng định những bất cập còn tồn tại cần phải tháo gỡ, nhằm đảm bảo 
các QCN được ghi nhận trong Hiến pháp phải được thực hiện trên thực tế một cách 
hiệu quả. Việc xác định các nguyên nhân của những bất cập trong CCPL này cũng 
chính là điểm nút cần tháo gỡ nhằm hoàn thiện hơn CCPL GSTH các quy định của 
Hiến pháp về QCN. 

Nếu như các công trình nghiên cứu về giám sát Hiến pháp hiện nay mới chỉ 
đề ra các giải pháp chung chung, thì Luận án sẽ tiếp cận vấn đề này một cách cụ thể. 
Đó là việc xác định các quan điểm và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện 
CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. 

1.3.3. Giả thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 
Mục đích của Luận án là làm sáng tỏ cơ sở lý luận CCPL GSTH các quy 

định của Hiến pháp về BĐQCN. Trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng và đề xuất các 
quan điểm, giải pháp hoàn thiện CCPL GSTH Hiến pháp về đảm bảo QCN. Để đạt 
được mục đích này, giả thuyết nghiên cứu của Luận án đặt ra là: 

Hiện nay, giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về BĐQCN là 
trách nhiệm chung của nhiều chủ thể trong xã hội, thực hiện thông qua các quy 
định pháp luật, nhằm xem xét và xử lý những vấn đề liên quan đến tính hợp hiến 
của các hành vi thực hiện các quy định của Hiến pháp về QCN để bảo đảm nguyên 
tắc tính tối cao và bất khả xâm phạm của Hiến pháp. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một 
khoảng trống trong pháp luật về CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN. Thực tiễn của việc thực hiện các quy định Hiến pháp nói chung và về vấn 
đề BĐQCN nói riêng đã bộc lộ những bất cập, hạn chế trên cả phương diện các quy 
định nói chung và cơ chế phối hợp thực hiện việc giám sát. Yêu cầu đặt ra là cần 
phải nhận thức đầy đủ, khoa học về các giải pháp nhằm hoàn thiện CCPL GSTH 
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các quy định Hiến pháp về BĐQCN, trong đó cần xác định việc thành lập một cơ 
quan chuyên trách giám sát thực hiện Hiến pháp về BĐQCN là nhiệm vụ trọng tâm. 

Từ giả thuyết nghiên cứu này, luận án cần giải quyết một số câu hỏi nghiên 
cứu như sau: 

1. Nhận thức như thế nào về CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN? Cơ chế pháp lý này gồm những thành tố nào? Mối liên hệ giữa các thành 
tố được thể hiện như thế nào? 

5. Thực trạng CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Việt 
Nam như thế nào?  

6. Quan điểm nào cần định hướng nhằm hoàn thiện CCPL GSTH các quy 
định của Hiến pháp về BĐQCN? Để hoàn thiện CCPL GSTH các quy định của 
Hiến pháp về BĐQCN, cần thực hiện các giải pháp cơ bản nào? 

Kết luận chương 1 
1. Tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy, đã có nhiều công trình nghiên 

cứu liên quan đến vấn đề GSTH Hiến pháp và bảo vệ quyền con người trong Hiến 
pháp, trong đó vấn đề lịch sử hình thành, quy định pháp luật và các mô hình GSTH 
Hiến pháp của các quốc gia trên thế giới đã được nghiên cứu khá sâu sắc. Mặc dù 
vậy, những nghiên cứu này mới chỉ ở mức độ khái quát, còn thiếu những phân tích 
toàn diện, chuyên sâu. Đặc biệt, chưa có nghiên cứu nào tập trung kết nối hai vấn đề 
GSTH Hiến pháp và bảo đảm QCN trong Hiến pháp. 

2. Mặc dù các luận cứ khoa học và mô hình đề xuất hoàn thiện CCPL GSTH 
Hiến pháp về BĐQCN còn tản mạn, chưa thuyết phục, chưa có công trình nào 
nghiên cứu từ góc độ QCN một cách chuyên biệt, tuy vậy, các kết quả nghiên cứu 
có giá trị tham khảo quan trọng cho Luận án để xác định nội dung nghiên cứu cũng 
như những khoảng trống còn để ngỏ cần tiếp tục đi sâu phân tích. Đó là luận giải cơ 
sở lý luận và cơ sở thực tiễn, từ đó xác định các quan điểm mang tính khoa học và 
toàn diện, đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp và khả thi cho việc hoàn thiện 
CCPL GSTH Hiến pháp về BĐQCN ở Việt Nam.  

3. Tác giả cũng đã đặt ra giả thuyết nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu 
cần phải được giải đáp thỏa đáng khi triển khai thực hiện mục đích và nhiệm vụ 
nghiên cứu của luận án. 

 



 28

Chương 2 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ PHÁP LÝ GIÁM SÁT THỰC HIỆN  

CÁC QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI 
 

2.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH 
CỦA HIẾN PHÁP VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI 

2.1.1. Khái niệm bảo đảm quyền con người 
Quyền con người là quyền của tất cả mọi người, xuất phát từ nhân phẩm vốn 

có của con người, được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Nội hàm của QCN được xác 
định trên cơ sở nhân phẩm, bình đẳng, tự do, không phân biệt đối xử, nhân đạo, 
khoan dung, trách nhiệm giải trình… Đây cũng là những giá trị được kết tinh từ mọi 
nền văn hóa, tạo thành nền tảng và thúc đẩy sự phát triển các QCN.  

Theo từ điển tiếng Việt, "bảo đảm" là làm cho chắc chắn thực hiện được, hay 
nói chắc chắn và chịu trách nhiệm về lời nói của mình, nhận chịu trách nhiệm làm 
tốt" [61, tr.54]. Cách hiểu này không khác với nguyên tắc bảo đảm pháp luật ở Việt 
Nam và luật nhân quyền quốc tế. 

Theo quan niệm phổ biến hiện nay, BĐQCN là việc các chủ thể có nghĩa vụ áp 
dụng các biện pháp về lập pháp, hành pháp, tư pháp, kinh tế, thể chế… để hiện thực 
hóa các nguyên tắc và tiêu chuẩn về QCN trong hoạt động quản lý của Nhà nước, trong 
chương trình phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia, dân tộc [35, tr.384]. 

Tác giả Lê Thị Hồng Nhung lại quan niệm BĐQCN là tạo ra các điều kiện 
cho QCN được vận hành trong thực tiễn hoặc bảo vệ nó chống lại hành vị xâm 
phạm QCN [58, tr.179-206]. 

Từ góc độ pháp lý, theo Giáo sư Trần Ngọc Đường, BĐQCN là bao gồm hệ 
thống thống nhất các yếu tố: Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ 
pháp lý thông qua hệ thống cơ quan quyền lực Nhà nước, thông qua hệ thống cơ 
quan hành pháp, tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Mối quan hệ giữa Nhà 
nước và cá nhân; Thông qua hành vi hợp pháp và trình độ văn hóa pháp lý của mỗi 
cá nhân công dân. 

Từ các khái niệm BĐQCN của các tác giả trên, có thể khái quát: về bản chất, 
BĐQCN chính là việc ghi nhận và thực hiện những cam kết quốc tế về QCN thông 
qua việc nội luật hóa vào hệ thống pháp luật quốc gia. Thông qua nhiều hình thức, 
thiết chế khác nhau do Nhà nước thiết lập, Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp 
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BĐQCN. Thông qua các quy định pháp luật và các cơ chế bảo đảm, QCN mới được 
thực thi có hiệu quả. Do đó, có thể hiểu BĐQCN là sự vận hành các yếu tố khách 
quan nhằm mục đích ghi nhận về mặt pháp lý các QCN trong các quy định pháp 
luật và bảo vệ, thực thi các quyền đó trong thực tế.  

Luật quốc tế cũng quy định Nhà nước có nghĩa vụ BĐQCN. Theo Ủy ban về 
các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, việc bảo đảm đầy đủ QCN đòi hỏi nhà nước 
phải thực hiện 3 cấp độ nghĩa vụ: tôn trọng, bảo vệ và thực hiện. Các nghĩa vụ này 
có mối quan hệ gắn bó và bổ sung lẫn nhau. 

Thứ nhất, nghĩa vụ tôn trọng (obligation to respect): Nghĩa vụ này đòi hỏi 
các nhà nước phải ghi nhận các quyền và tự do cơ bản của con người trong hệ thống 
pháp luật quốc gia; xây dựng những chuẩn mực cụ thể về QCN trên các lĩnh vực 
chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội mà không trái với các cam kết quốc tế; 
Chú trọng nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức trong các cơ quan nhà 
nước, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân [35, tr.385]. 
Nghĩa vụ này được coi là thụ động (negative obligation) khi nó không đòi hỏi các 
cơ quan nhà nước phải chủ động đưa ra những sáng kiến, biện pháp hay chương 
trình nhằm hỗ trợ các công dân trong việc hưởng thụ quyền. Điều này đòi hỏi nhà 
nước phải kiềm chế không can thiệp (trực tiếp hoặc gián tiếp) vào việc hưởng thụ 
các QCN đã được ghi nhận trong pháp luật [35, tr.61]. 

Thứ hai, nghĩa vụ bảo vệ (obligation to protect). Nghĩa vụ này giải thích rằng 
bất cứ một sự vi phạm qui định nào trong điều ước từ phía người dân hay cơ quan 
chính phủ, tổ chức xã hội, kinh tế, nhà nước đều phải có trách nhiệm can thiệp, giải 
quyết. Đây được coi là nghĩa vụ chủ động (positive obligation) bởi các nhà nước 
cần phải chủ động những biện pháp về chính trị, luật pháp, thể chế để ngăn ngừa sự 
vi phạm nhân quyền từ phía các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức 
xã hội và cá nhân. Đồng thời, nhà nước ngăn chặn tình trạng phân biệt đối xử, hoặc 
sự hình thành các nguy cơ đe dọa QCN trên các lĩnh vực; xử lý có hiệu quả các vi 
phạm về QCN. Các quốc gia có nghĩa vụ ngăn chặn, điều tra, trừng trị và phục hồi 
các quyền đã bị vi phạm hoặc bồi thường bất cứ khi nào có thể [35, tr.386]. 

Thứ ba, nghĩa vụ thực hiện (obligation to fulfill): Nghĩa vụ này đòi hỏi các 
nhà nước phải có những biện pháp nhằm hỗ trợ công dân trong việc thực hiện các 
QCN, bao gồm: xây dựng khung thể chế (tổ chức, bộ máy, con người) nhằm hiện 
thực hóa các quy định của luật pháp và các chuẩn mực về QCN; tạo môi trường 
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kinh tế thuận lợi, mang tính hỗ trợ cho việc tiếp cận nhiều quyền của các nhóm xã 
hội, nhất là các nhóm xã hội dễ bị tổn thương; thiết lập và duy trì một cơ chế minh 
bạch, hiệu quả để giám sát QCN. Đối với các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá, Nhà 
nước phải xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm không ngừng 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giảm thiểu bất bình đẳng, tạo 
lập những cơ hội như nhau cho tất cả mọi người. 

Từ những phân tích trên, nghiên cứu sinh cho rằng: Bảo đảm quyền con 
người là hoạt động của các chủ thể có nghĩa vụ sử dụng các biện pháp, cách thức 
để hiện thực hóa các nguyên tắc, tiêu chuẩn về quyền con người nhằm thực thi và 
bảo vệ hiệu quả các quyền và tự do cơ bản của con người, ngăn ngừa sự lạm dụng, 
vi phạm quyền con người từ phía các chủ thể khác [37, tr.39]. 

2.1.2. Khái niệm giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về bảo 
đảm quyền con người 

Tư tưởng giám sát Hiến pháp có mầm mống hình thành ở Anh - một quốc gia 
không có Hiến pháp thành văn - từ đầu thế kỷ XVII với sự đề xướng tư tưởng của 
J.Locke và E.Coke. Theo J.Locke và E.Coke, Hiến pháp là đạo luật tối cao (lex 
legum), là luật của các luật (lex aeterna), là luật không thể thay đổi (lex immutabile). 
Trong vụ án Bonham (1610), E. Coke đã chỉ rõ mối quan hệ giữa pháp luật chung và 
pháp luật do nghị viện ban hành như sau: "Pháp luật chung luôn thống trị các đạo 
luật của nghị viện và trong nhiều trường hợp, pháp luật chung phán quyết các đạo 
luật đó là vô hiệu: khi một đạo luật của nghị viện trái với lợi ích và các lý do chung 
hoặc không thể đem ra thi hành thì pháp luật chung sẽ "kiểm soát" đạo luật đó và 
phán quyết rằng đạo luật đó vô hiệu" [99, tr.286-301]. Từ lập luận này của E.Coke, 
nguyên tắc về tính tối thượng (supremacy) của Hiến pháp và quyền của tòa án được 
xem xét tính hợp hiến đối với các hoạt động của Chính phủ đã đặt nền tảng cho mô 
hình "tài phán Hiến pháp" hay "giám sát Hiến pháp" (judicial review hoặc 
constitutional review) ở Mỹ [100, tr.75, 171, 353] và các nước khác sau này. 

Tư tưởng đầu tiên về "giám sát Hiến pháp" có mầm mống ở Anh, nhưng thuật 
ngữ "giám sát Hiến pháp" lần đầu tiên được đưa ra trong Hội nghị lập hiến Hợp 
chủng quốc Hoa Kỳ. Wilson, Madison, Hamilton chính là những chính trị gia khởi 
xướng và cổ vũ cho tư tưởng giám sát Hiến pháp. Tuy nhiên, phán quyết của vụ 
Marbury vs. Madison ở Mỹ đã đánh dấu lịch sử tư tưởng về GSTH Hiến pháp. Chánh 
án Tối cao John Marshall đã kết luận vụ việc này bằng một phán quyết nổi tiếng: 
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''Một chính quyền trọng hiến pháp phải tôn trọng nguyên tắc: Một đạo luật mâu thuẫn 
với Hiến pháp thì phải vô hiệu'' [Xem vụ Madison vs Madison năm 1803]. 

Từ lập luận này của Marshall, mọi Tòa án liên bang đều có thể xem xét sự 
phù hợp của đạo luật đối với Hiến pháp và từ chối áp dụng đạo luật đó nếu nó vi 
hiến và chỉ có Tòa án Liên bang mới có quyền xem xét về sự phù hợp của các điều 
khoản trong Hiến pháp của bang với Hiến pháp Liên bang. Tiền lệ này đặt nền tảng 
cho việc hình thành mô hình cơ quan bảo hiến của Mỹ với đặc điểm là giám sát hiến 
pháp do các tòa án tư pháp thực hiện, trong đó cao nhất là Tòa án tối cao. Có thể 
khẳng định, Chánh án Marshall đã phát triển học thuyết hiến pháp tối cao và quyền 
tài phán hiến pháp của tư pháp. Hiến pháp là "luật cơ bản và tối cao của mọi quốc 
gia", và được coi là "một trong những nguyên tắc cơ bản của xã hội chúng ta". Điều 
này dẫn đến hệ quả: "một đạo luật của ngành lập pháp bất hợp hiến sẽ không có 
hiệu lực", và "bổn phận của tư pháp là xác định quy tắc nào được áp dụng trong một 
vụ án khi luật trái với Hiến pháp. Trong những trường hợp như vậy, "Hiến pháp cao 
hơn thường luật của ngành lập pháp. Hiến pháp chứ không phải thường luật được áp 
dụng để giải quyết vụ án mà cả hai đều được viện dẫn" [107, tr.101-102]. Vụ kiện 
này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nền lập hiến trong một chế độ dân chủ. 
Richard Fallon kết luận: "Điều quan trọng cần được hiểu ở đây là vì sao một văn 
bản pháp luật đã được thông qua bởi đa số các thành viên một cơ quan lập pháp 
chịu trách nhiệm về chính trị và có đầy đủ quyền lập pháp hợp pháp lại phải chịu 
tuân thủ một bản Hiến pháp đã được phê chuẩn từ trước đó hơn 200 năm". Ông viết 
tiếp: "Câu trả lời nằm trong quan điểm rằng một dân tộc đã tập hợp lại và làm ra 
một đạo luật có hiệu lực cao hơn" [115, tr.11]. 

Như vậy, việc khởi xướng tư tưởng này xuất phát từ ý tưởng kiềm chế quyền 
lập pháp của Quốc hội liên bang, đảm bảo cho các nhánh quyền khác có những 
quyền hạn tự bảo vệ khi cần thiết với đề nghị trao thẩm quyền bãi bỏ dự luật do 
Quốc hội liên bang thông qua cho Tòa án. Chính bởi mô hình này của Mỹ, giám sát 
Hiến pháp còn được gọi là "giám sát tư pháp" (judicial review) tức là thẩm quyền 
của Tòa án trong việc xem xét tính hợp hiến của các đạo luật được ban hành bởi các 
cơ quan hoặc các cấp chính quyền.  

Đến những năm đầu thế kỷ XX, thuật ngữ "giám sát Hiến pháp" được sử 
dụng rộng rãi ở châu Âu và được hiểu theo nghĩa "giám sát tính hợp hiến". 
H.Kelsen - một luật gia người Đức - là người đã khởi xướng tư tưởng này ở châu 
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Âu. Theo đó, "giám sát tính hợp hiến được hiểu là nguyên tắc mà Tòa án có thể 
tuyên bố các đạo luật được thông qua bởi cơ quan lập pháp và cả cơ quan hành pháp 
là vi phạm Hiến pháp. Tòa án có thể hủy bỏ các đạo luật vi phạm đến các quyền cơ 
bản của con người được quy định trong Hiến pháp" [2]. Như vậy, giám sát Hiến 
pháp chính là nhằm bảo vệ tính tối cao của Hiến pháp. 

Trong mọi chế độ nhà nước, ở mọi thời đại, việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp 
pháp và thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật đều được đặt ra một cách nghiêm 
túc và xác định là một vấn đề quan trọng. Giám sát tuân thủ Hiến pháp và pháp luật là 
một biểu hiện (hay một hình thức) kiểm soát quyền lực đối với các thiết chế trong hệ 
thống thực thi quyền lực chính trị, được các quốc gia chú trọng và được quy định chặt 
chẽ về phương diện luật pháp [26]. Việc kiểm soát quyền lực tập trung chủ yếu vào 
giám sát tuân thủ Hiến pháp là nội dung chủ yếu trong nền dân chủ hiện đại.  

Để làm rõ khái niệm GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, cần có 
sự phân biệt giám sát hiến pháp (Constitutional Review), bảo vệ Hiến pháp - Bảo 
hiến (Constitutional Protection) và Tài phán Hiến pháp (Judicial Review). Có 
nghiên cứu đã chỉ ra nội hàm của 3 khái niệm này như sau:  

Giám sát Hiến pháp là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm 
tra các văn bản do cơ quan nhà nước khác ban hành hoặc hành vi của các quan chức 
nhà nước cấp cao có phù hợp với Hiến pháp hay không nhằm đảm bảo tính tối cao 
của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật và trong đời sống xã hội [70, tr.55]. 

 Bảo hiến là toàn bộ những yếu tố, cách thức, biện pháp nhằm bảo đảm tính 
tối cao của Hiến pháp và chống lại mọi sự vi phạm Hiến pháp. 

Tài phán Hiến pháp là quy trình tư pháp xử lý các hành vi vi phạm hiến pháp 
được thực hiện bởi các Tòa án thường, Tòa án Hiến pháp hoặc các cơ quan có tính 
chất tư pháp [79, tr.15]. Như vậy, tài phán Hiến pháp thường được sử dụng để chỉ 
thẩm quyền của các Tòa án trong việc kiểm soát tính hợp hiến của các đạo luật và 
các hành vi công quyền khác. 

Nhìn vào khái niệm bảo hiến, có thể thấy đặc trưng của quy trình bảo hiến rất 
khác nhau (chính trị, hành chính, tư pháp), trong khi đó tài phán Hiến pháp được 
hiểu là bảo vệ hiến pháp bởi quy trình tư pháp (xét xử). Chủ thể của bảo hiến có thể 
là mọi cơ quan nhà nước, trong khi chủ thể của quyền tài phán hiến pháp là các Tòa 
án hoặc thiết chế có tính chất tư pháp.  

Trong thực tế, khoa học pháp lý chưa có sự xác định một cách rõ ràng phạm vi 
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cũng như ngữ nghĩa pháp lý của các thuật ngữ "Tài phán hiến pháp" "Bảo vệ hiến 
pháp" "Giám sát Hiến pháp". Thậm chí, bảo hiến thường được hiểu theo nghĩa là tài 
phán Hiến pháp (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. Trên 
thế giới, thuật ngữ bảo vệ hiến pháp ít được dùng đến. Khái niệm tài phán hiến pháp và 
giám sát hiến pháp đều được dùng theo nghĩa đề cập đến chức năng đặc biệt của các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền trong việc đảm bảo tính tối cao của Hiến pháp.  

Từ cách tiếp cận rằng, mọi cá nhân, mọi thiết chế, tổ chức, mọi hoạt động 
đều có nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ hiến pháp, việc sử dụng thuật ngữ "GSTH Hiến 
pháp" xét về mặt ngữ nghĩa là hợp lý hơn cả. Giám sát thực hiện Hiến pháp có thể 
hiểu là một chức năng đặc biệt của các cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo đảm 
vị trí tối thượng của Hiến pháp Hiến pháp; bảo đảm để các quy định của Hiến pháp 
được thực hiện trong thực tiễn cuộc sống. Giám sát thực hiện Hiến pháp không chỉ 
bị hạn chế bởi khuôn khổ của giám sát tư pháp mà còn phải xem xét cả vai trò, chức 
năng của các cơ quan lập pháp, hành pháp, thậm chí cả trật tự và truyền thống các 
giá trị đạo đức của một quốc gia.  

Có nhiều ý kiến khác nhau về khái niệm GSTH Hiến pháp, cụ thể như sau: 
Theo Giáo sư Nguyễn Như Phát: Giám sát thực hiện Hiến pháp tức là bảo 

đảm quán triệt và tuân thủ nguyên tắc tính tối cao và bất khả xâm phạm của hiến 
pháp. Bảo vệ hiến pháp không chỉ đối với hoạt động hành pháp, tư pháp và cả trên 
phương diện hoạt động lập pháp. Nói rộng ra, toàn bộ hoạt động nhà nước (lập 
pháp, hành pháp, tư pháp) đều phải được thực hiện trong khuôn khổ hiến pháp [60, 
tr.381]. Quan điểm này dễ đồng nhất GSTH Hiến pháp với bảo hiến. 

Còn theo Vũ Văn Nhiêm: Giám sát thực hiện Hiến pháp được hiểu là kiểm soát 
tính hợp hiến của các đạo luật, xem xét những đạo luật được đưa ra có phù hợp với tinh 
thần và nội dung Hiến pháp hay không. Với cách hiểu này, đối tượng của GSTH Hiến 
pháp là các đạo luật do Quốc hội đưa ra chứ không nhằm vào các văn bản dưới luật. 
Tuy nhiên, GSTH Hiến pháp còn được hiểu nghĩa rộng hơn là kiểm soát tính hợp hiến 
của các hành vi của các định chế chính trị được quy định trong Hiến pháp. Theo nghĩa 
này, GSTH Hiến pháp còn là sự tổng hợp cơ chế chính trị, CCPL, cơ chế xã hội, cơ chế 
kinh tế, cơ chế hỗn hợp nhằm bảo đảm sự tôn trọng Hiến pháp [57, tr.11].  

Ở một số quốc gia trên thế giới, đối tượng của quyền GSTH Hiến pháp bao 
gồm các VBQPPL có hiệu lực thấp hơn Hiến pháp; các văn bản, điều ước trong nội 
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bộ quốc gia. Bên cạnh đó, hoạt động GSTH Hiến pháp còn có đối tượng là xác định 
sự phù hợp của các VBQPPL trong nước với các điều ước quốc tế mà quốc gia đó 
ký kết hay gia nhập. Hành vi của những người giữ các cương vị quan trọng của nhà 
nước hay các văn bản và hoạt động của tổ chức xã hội được trao chức năng quản lý 
nhà nước cũng có thể là đối tượng của hoạt động GSTH Hiến pháp. 

Ở một khía cạnh khác, GSTH Hiến pháp được định nghĩa là bất kỳ hành 
động tư pháp nào liên quan đến việc xem xét một chuẩn mực pháp lý thấp hơn để 
phù hợp với mức độ cao hơn. Định nghĩa này bao gồm cả việc xem xét các hành 
động lập pháp và hành pháp [110]. 

Quan niệm khái quát hơn cả đó là: Giám sát thực hiện Hiến pháp là sự đánh 
giá về tính hợp hiến của luật pháp. Nó được cho là một hệ thống các hoạt động 
nhằm ngăn ngừa sự vi phạm các QCN do hiến pháp ban hành, đảm bảo sự hiệu quả 
và ổn định [108, tr.12]. Giám sát thực hiện Hiến pháp được hiểu theo nghĩa bao 
trùm hơn là kiểm soát tính hợp hiến trong hành vi của các định chế chính trị được 
ấn định trong Hiến pháp, nhưng ý nghĩa cốt lõi của nó vẫn là kiểm soát tính hợp 
hiến trong hành vi lập pháp [57, tr.12]. 

Từ sự phân tích trên, chúng tôi cho rằng: Giám sát thực hiện các quy định 
của hiến pháp về BĐQCN là hoạt động của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền 
theo quy định của Hiến pháp, pháp luật nhằm xem xét và xử lý những vấn đề liên 
quan đến tính hợp hiến của các văn bản và hành vi thực hiện các quy định của Hiến 
pháp về QCN để bảo đảm nguyên tắc tính tối cao và bất khả xâm phạm của Hiến 
pháp, bảo đảm QCN, quyền công dân. 

2.1.3. Đặc điểm của giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về 
bảo đảm quyền con người 

2.1.3.1. Về chủ thể giám sát 
Chủ thể GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN khá đa dạng. Tùy 

theo các mô hình GSTH Hiến pháp, chủ thể GSTH các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN có thể là người đứng đầu nhà nước, nghị viện, chính phủ, tòa án có thẩm 
quyền chung, cơ quan chuyên môn như Tòa án Hiến pháp hay Hội đồng Bảo hiến.  

Nhóm chủ thể thứ nhất: Tổng thống, Nghị viện, Chính phủ hay cơ quan trực 
thuộc (không phải là cơ quan tư pháp). Những cơ quan này thực hiện hoạt động 
giám sát hiến pháp mang màu sắc chính trị vì đây chính là những cơ quan chính trị, 
được thành lập theo nhiệm kỳ bằng phương pháp bầu cử hay bổ nhiệm [2]. Với 
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phương pháp này, một cuộc bầu cử mới, một nhiệm kỳ mới sẽ làm thay đổi một 
phần hay toàn bộ thành phần của cơ quan, kéo theo hệ lụy là những quyết định 
chính trị sẽ được thực hiện theo lăng kính của nhân sự mới. Có thể lấy Pháp là một 
ví dụ. Theo Hiến pháp Cộng hòa Pháp năm 1799 và 1852, thẩm quyền giám sát 
Hiến pháp được trao cho Thượng viện. Nhưng theo tinh thần của Hiến pháp mới 
1958, Ủy ban giám sát Hiến pháp bao gồm Tổng thống, chủ tịch hai viện và 10 
thành viên khác do Tổng thống là Chủ tịch, trong số đó có 7 người do Quốc hội (Hạ 
viện) bầu và 3 người là do Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện) bầu [2]. 

Một số quốc gia áp dụng mô hình chủ thể giám sát hiến pháp là các cơ quan 
chính trị thường có sự phân biệt quyền lập hiến và quyền lập pháp, trong đó cơ quan 
GSTH Hiến pháp là cơ quan lập hiến. Tuy nhiên, việc trao thẩm quyền GSTH Hiến 
pháp cho cơ quan chính trị, đặc biệt là cơ quan chính trị dân cử hiện tại đã bộc lộ 
nhiều điểm lỗi thời và ít được áp dụng ở các nước trên thế giới. Bởi lẽ, với tư cách là 
một cơ quan chính trị, sự kiểm soát dễ sai lạc vì cơ quan này nghĩ nhiều đến lợi ích 
của đạo luật, tính hợp thời cũng như giá trị thực tiễn của nó. Cơ quan chính trị có xu 
hướng xem xét vấn đề GSTH Hiến pháp trên khía cạnh chính trị hơn là pháp lý. Hơn 
nữa, với tư cách là một hoạt động mang tính chuyên môn khá cao, GSTH Hiến pháp 
phát hiện những hành vi vi phạm Hiến pháp đòi hỏi phải được thực hiện bởi những 
người có kiến thức chuyên môn, am hiểu nghiệp vụ tư pháp. Thực tiễn ở một số quốc 
gia theo mô hình trao quyền GSTH Hiến pháp cho cơ quan dân cử, trong đó có Việt 
Nam, hiệu quả của nó trong việc thực hiện nhiệm vụ này rất khiêm tốn. 

Nhóm chủ thể thứ hai: các cơ quan tư pháp. Có hai mô hình phổ biến của 
loại hình này: đó là Tòa án thường và Tòa án Hiến pháp. Theo mô hình của Mỹ, hệ 
thống Tòa án - cơ quan nắm quyền lực tư pháp - được giao trọng trách GSTH các 
quy định của Hiến pháp về BĐQCN, có thẩm quyền xem xét tính hợp hiến của các 
đạo luật. Theo lý thuyết của mô hình này, tính độc lập tuyệt đối trong nguyên tắc 
tam quyền phân lập phải được đảm bảo. Mô hình này cho phép các tòa án được nhà 
nước thành lập để giải quyết các vụ án phổ thông thuộc lĩnh vực dân sự, hành chính, 
hình sự và đảm nhiệm việc thẩm tra vi hiến [9]. Như vậy, Tòa án tối cao liên bang 
chỉ có thẩm quyền GSTH các vụ án cụ thể chứ không phải các VBQPPL mang tính 
trừu tượng. Và rõ ràng là, thẩm quyền giám sát các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN được trao cho nhánh các cơ quan tư pháp chứ không thuộc về tòa án nào. 
Điều đó cho thấy, nếu xét thấy một đạo luật là vi phạm quy định của Hiến pháp về 
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BĐQCN thì tất cả các tòa án trên lãnh thổ Hoa Kỳ đều có quyền từ chối áp dụng 
đạo luật đó. Xét trên khía cạnh kiểm soát quyền lực, tòa án Mỹ trở thành đối trọng 
quan trọng của cơ quan lập pháp và hành pháp. 

Theo mô hình của nhiều nước châu Âu, Tòa án Hiến pháp được thành lập và 
là chủ thể có thẩm quyền GSTH các quyết định của Hiến pháp về BĐQCN hiệu quả. 
Điển hình của mô hình này là nước Đức. Theo đó, nếu tòa án chuyên trách cho rằng 
một văn bản pháp luật đi ngược lại quyền cơ bản thì sẽ liên hệ với tòa án Hiến pháp 
để kiểm tra tính hợp hiến. Nhưng họ không có quyền hủy hay không công nhận giá trị 
Hiến pháp mà chỉ tòa án Hiến pháp mới có quyền đó. Với tranh chấp liên quan đến 
Hiến pháp thì Tòa án Hiến pháp xem các quyết định của cơ quan công quyền có hợp 
hiến hay không, kiểm tra việc sử dụng pháp luật có phù hợp với hiến pháp hay không. 
Tòa án hiến pháp là nơi xác định cơ quan lập pháp có vi phạm hiến pháp hay không, 
có quyền yêu cầu cơ quan lập pháp ra phán quyết khác nếu phán quyết đó vi phạm 
các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Trong nhiều trường hợp tòa án hiến pháp 
không ra phán quyết mà yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền khác có sự điều chỉnh 
sao cho hợp hiến, tòa không được phép đưa ra các vấn đề chính trị xã hội có ảnh 
hưởng tới trách nhiệm của cơ quan lập pháp mà hỏi ý kiến những cơ quan đó. Họ 
cũng không được gợi ý, phân biệt đối xử với bất cứ đối tượng nào để tác động tới cơ 
quan lập pháp. Có thể nói, đây được coi là mô hình thành công đặc biệt là ở Đức. Sau 
1949, mô hình này được học hỏi và thành công ở nhiều nước trên thế giới.  

2.1.3.2. Về đối tượng giám sát 
Đối tượng giám sát chính là "cái" mà hoạt động giám sát nhằm vào, tác động 

vào [21, tr.27]. Đối tượng của GSTH các quy định của hiến pháp về BĐQCN là các 
VBQPPL có nội dung và mục đích BĐQCN do các cơ quan có thẩm quyền ban 
hành, cũng như hoạt động của cơ quan, nhà nước, cá nhân chịu sự giám sát trong 
việc cụ thể hóa các quyền hiến định trong Hiến pháp và pháp luật. Nhìn chung, 
GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN có đối tượng chính như sau:  

Thứ nhất, các VBQPPL có liên quan đến QCN có hiệu lực thấp hơn Hiến 
pháp. Nội hàm của khái niệm GSTH các quy định Hiến pháp về BĐQCN có nghĩa 
là xem xét sự phù hợp của luật với các quy định về QCN trong Hiến pháp. Đây là 
đối tượng giám sát quan trọng nhất và cũng chính là lí do ra đời CCPL GSTH Hiến 
pháp Hoa Kỳ năm 1803 với việc trao thẩm quyền cho các Tòa án xem xét tính hợp 
hiến của các đạo luật. Có thể nhận thấy, các VBQPPL phải có nội dung phù hợp với 
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các điều khoản hiến định. Điều đó góp phần đảm bảo tính hợp hiến của các đạo luật 
và các VBQPPL khác. Tuy nhiên, trong thực tiễn, có hai tình huống xảy ra: Một là, 
các cơ quan có thẩm quyền ban hành những VBQPPL có những quy định không 
phù hợp với những điều khoản hiến định về QCN; Hai là, hành vi không ban hành 
những văn bản theo quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Bằng việc giám sát các 
đối tượng này, cơ quan có thẩm quyền GSTH Hiến pháp sẽ loại trừ, vô hiệu hóa 
VBQPPL được ban hành không phù hợp hoặc trái với các quy định của Hiến pháp 
về BĐQCN hoặc ra quyết định để cơ quan phải ban hành VBQPPL theo thẩm 
quyền mà Hiến pháp đã quy định [70, tr.40]. 

Thứ hai, sự phù hợp giữa các VBQPPL trong nước với các điều ước quốc tế 
về QCN mà quốc gia đó tham gia, ký kết hoặc gia nhập. Khi quốc gia tiến hành 
tham gia, ký kết hoặc gia nhập một điều ước quốc tế về QCN, quốc gia thành viên 
phải có trách nhiệm nội luật hóa những nội dung của Công ước vào hệ thống pháp 
luật quốc gia. Ở một số nước quy định rõ ràng trong trường hợp các điều ước quốc 
tế và pháp luật quốc gia có quy định khác nhau thì ưu tiên áp dụng pháp luật quốc 
tế. Trong trường hợp này, việc nội luật hóa là trách nhiệm của quốc gia. Nhưng điều 
đó không tránh khỏi những sự mâu thuẫn giữa hai hệ thống pháp luật vì những lí do 
khác nhau. Trách nhiệm của GSTH Hiến pháp còn phải xem xét tính phù hợp của 
các văn bản pháp luật này. Tuy nhiên, không loại trừ tình huống đặc biệt: chính bản 
thân điều ước quốc tế có nội dung trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN 
của quốc gia thành viên. Một số quốc gia đã xác định tình huống này trong Hiến 
pháp. Ví dụ Hiến pháp Tây Nam Nha năm 1978 quy định; "Việc ký kết điều ước 
quốc tế bao hàm những điều khoản trái với Hiến pháp này chỉ được tiến hành sau 
khi sửa đổi Hiến pháp" (Điều 95). Cộng hòa Pháp cũng quy định tương tự trong 
Hiến pháp năm 1958 của mình: "Trong trường hợp Hội đồng bảo hiến, theo đề nghị 
của Tổng thống Cộng hòa hoặc của Thủ tướng Chính phủ hay một trong hai viện 
của Nghị viện, tuyên bố rằng điều ước quốc tế bao hàm những điều khoản trái với 
Hiến pháp, thì việc quyết định đưa điều ước quốc tế đó ra phê chuẩn hay phê duyệt 
chỉ được tiến hành sau khi sửa đổi Hiến pháp" (Điều 54).  

Thứ ba, hành vi của những người giữ các vị trí quan trọng của nhà nước: 
Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ, thành viên của Chính phủ, thẩm phán tòa án… 
Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng, đây cũng chính là những chủ thể có thẩm quyền 
GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Hành vi vi phạm các quy định của 
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Hiến pháp về BĐQCN của các cá nhân có thẩm quyền bao gồm: ban hành văn bản 
pháp luật không phù hợp hoặc trái với các điều khoản hiến định về QCN; hành động 
nhân danh nhà nước ngăn cản hoặc hạn chế hoặc không thực hiện việc bảo đảm 
quyền và tự do hiến định của công dân. 

2.1.3.3. Về khách thể giám sát 
Khách thể chính là mục đích mà các chủ thể giám sát muốn đạt được. Tuy 

nhiên, điều đặc biệt trong hoạt động giám sát này đó là, các chủ thể giám sát Hiến 
pháp cũng chứa đựng tiềm ẩn các nguy cơ vi phạm Hiến pháp. Khách thể của 
GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN là mục đích bảo đảm cho các chủ 
thể thực hiện Hiến pháp hoạt động tuân theo đúng quy định của pháp luật, ngăn 
ngừa và xử lý vi phạm hiến pháp nhằm bảo đảm cho quyền hiến định được thực thi 
trong thực tế, đảm bảo QCN cho các cá nhân trong xã hội.  

2.1.3.4. Về hình thức và phương pháp giám sát 
Hình thức và phương pháp GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN 

rất đa dạng, tương ứng với các chủ thể giám sát thuộc các mô hình giám sát khác 
nhau. Đối với chủ thể giám sát thông qua cơ quan tư pháp, phương pháp giám sát 
chủ yếu là phương pháp khởi tố và phương pháp khước biện. Với chủ thể là các cơ 
quan mang tính chính trị, các hình thức được sử dụng chính là xem xét báo cáo hoạt 
động, xem xét tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật, chất vấn, thành lập ủy 
ban lâm thời, bỏ phiếu tín nhiệm… Trong CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp 
về BĐQCN thông qua cơ quan vừa mang tính chính trị, vừa mang tính tư pháp, việc 
sử dụng kết hợp các phương pháp của hai chủ thể trên được áp dụng tùy thuộc vào 
nội dung cụ thể của hoạt động giám sát. 

2.2. KHÁI NIỆM, CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VÀ VAI TRÒ CỦA CƠ CHẾ 
PHÁP LÝ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VỀ BẢO 
ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI  

2.2.1. Khái niệm cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định của 
Hiến pháp về bảo đảm quyền con người 

"Cơ chế" là một thuật ngữ chuyển ngữ của từ mécanisme của phương Tây. 
Từ điển Le Petit Larousse (1999) giảng nghĩa "mécanisme" là "cách thức hoạt động 
của một tập hợp các yếu tố phụ thuộc vào nhau". Từ "cơ chế" được dùng rộng rãi 
trong lĩnh vực quản lý từ khoảng cuối những năm 1970, khi những nghiên cứu về 
quản lý và cải tiến quản lý kinh tế được bắt đầu thực hiện, với nghĩa như là những 
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qui định về quản lý. Cách hiểu đơn giản này dẫn tới cách hiểu tách rời cơ chế với 
con người. Theo Từ điển Black's Law Dictionary (tái bản lần thứ 10 năm 2014), cơ 
chế (mechanism) là các thành phần, yếu tố, hoặc bộ phận có liên quan cho phép một 
cỗ máy, quá trình hoặc hệ thống vận hành nhằm đạt được kết quả mong muốn. 

Còn Từ điển tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học 1996) giảng nghĩa cơ chế là 
"cách thức theo đó một quá trình thực hiện" [93, tr.214]. Theo Đại từ điển tiếng Việt 
thì cơ chế là cách thức, sắp xếp tổ chức để làm đường hướng, cơ sở theo đó mà thực 
hiện [95, tr.463]. Từ điển Hán Việt online giải thích cơ chế là sự vận hành, sự hoạt 
động [82]. Còn theo Phạm Ngọc Quang, cơ chế là khái niệm dùng để chỉ một chuỗi 
những khâu liên kết với nhau theo một logic nhất định nhờ vậy mục tiêu được thực 
hiện. Một cách hiểu cụ thể hơn, cho rằng cơ chế là cấu trúc của một chỉnh thể bao 
gồm nhiều bộ phận khác nhau hợp thành, có mối liên hệ mật thiết với nhau và 
phương thức vận hành hay hoạt động của chỉnh thể đó, tức là sự tương tác giữa các 
bộ phận trong cấu trúc của chỉnh thể, theo những nguyên tắc và quá trình xác định 
nhằm đạt được một kết quả nhất định [34, tr.24]. Một cách tiếp cận khác khi nghiên 
cứu cơ chế đó là hiểu thuật ngữ này theo nghĩa là một bộ máy bao gồm các cơ quan, 
tổ chức và việc sắp xếp bộ máy [36, tr.111] để vận hành đạt một mục tiêu nhất định.  

Tóm lại, có thể hiểu, cơ chế bao gồm các yếu tố bên trong và bên ngoài cùng 
vận hành nhằm điều chỉnh sự vận động tương tác giữa các bộ phận, được thiết lập 
một cách khoa học nhằm đạt được các mục tiêu chung. Như vậy, có hai yếu tố tạo 
thành cơ chế, đó là yếu tố tổ chức (cơ cấu) và yếu tố hoạt động (vận hành). Yếu tố tổ 
chức đề cập đến các thành viên (chủ thể) tham gia, cách thức hình thành (cơ cấu) và 
tổ chức hệ thống nội tại. Yếu tố hoạt động thể hiện mối quan hệ tác động qua lại giữa 
các thành viên (sự phân công và hợp tác giữa các thành viên) trong quá trình thực 
hiện chức năng và nhiệm vụ của tổ chức; nguyên tắc vận hành của cơ chế và nội dung 
hoạt động của nó. Cơ chế là một quá trình, một hệ thống, là tổng thể các yếu tố bộ 
phận bên trong có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo nên sự hoạt động của sự vật, 
hiện tượng và được biểu hiện ra bên ngoài bằng những hình thức nhất định. 

Trong khoa học xã hội, "cơ chế" là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành 
khoa học. Dù với lĩnh vực gì, việc nghiên cứu cơ chế nhằm tìm hiểu sự vật, hiện 
tượng, quá trình trong trạng thái động, nghiên cứu sự tác động của con người bằng 
các hình thức, công cụ, phương thức khác nhau lên các quá trình đó, trên cơ sở nhận 
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thức đúng đắn các quy luật vận động, phát triển của chúng, định hướng quá trình phát 
triển theo những mục tiêu, phù hợp với những điều kiện lịch sử cụ thể nhất định [5].  

Trong khoa học luật học, khái niệm cơ chế được dùng trong các thuật ngữ: 
"cơ chế điều chỉnh pháp luật", "cơ chế áp dụng pháp luật" "cơ chế thực hiện pháp 
luật", "cơ chế pháp lý"… Trong tiếng Anh, pháp lý (legal) được coi là quy định, sự 
đặt ra luật lệ. Thuật ngữ này được hiểu trong tiếng Nga là tổng hợp những chuẩn 
mực pháp lý trong lĩnh vực nào đó của các quan hệ xã hội, các hình thức khác nhau 
của cấu trúc xã hội. Như vậy, có thể hiểu pháp lý là những nguyên tắc, những quy 
định và luật lệ điều chỉnh các quan hệ xã hội. Nguyên tắc là các quan điểm, định 
hướng chỉ đạo có tính chất bắt buộc đối với cá nhân, tổ chức và hệ thống tổ chức 
phải làm theo. Đó là những quy phạm pháp luật lớn, phạm vi điều chỉnh rộng cả về 
không gian và thời gian. Nó có tính vĩnh cửu, trường tồn hơn bất cứ một quy phạm 
pháp luật cụ thể khác [21]. 

Trong công trình nghiên cứu về CCPL nhân dân kiểm soát quyền lực Nhà nước 
của Nguyễn Quang Anh, tác giả cho rằng CCPL: (1) Là tổng thể các yếu tố, bộ phận 
cấu thành hay hợp thành; (2) Các bộ phận trong cơ chế có mối quan hệ, tác động lẫn 
nhau, hướng đích; (3) Cơ chế hoạt động theo các nguyên tắc, qui trình do luật quy định; 
(4) Thiếu một bộ phận thì cơ chế hoạt động không đồng bộ, kém hiệu quả... [5]. Theo 
đó, CCPL được hiểu là tổng thể của nhiều yếu tố có quan hệ tác động qua lại mật thiết 
với nhau, bao gồm các yếu tố thể chế, thiết chế và các bảo đảm để thực hiện một chức 
năng hoặc một nhiệm vụ nào đó trong quản trị nhà nước và xã hội [5]. 

Tác giả Trương Thị Hồng Hà nghiên cứu về CCPL đảm bảo chức năng giám 
sát của Quốc hội đề cập CCPL với bốn yếu tố cấu thành: (1) Những quy định pháp 
luật về hoạt động giám sát của Quốc hội; (2) Hình thức pháp lý về hoạt động giám 
sát của Quốc hội; (3) Phương pháp và thủ tục pháp lý về hoạt động giám sát của 
Quốc hội và (4) Hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát của Quốc hội. 

Như vậy, theo các công trình nghiên cứu, có hai hướng nghiên cứu các yếu 
tố trong CCPL. Xu hướng thứ nhất phân tích CCPL bao gồm ba yếu tố hợp thành: 
Thể chế, thiết chế và phương thức bảo đảm. Xu hướng thứ hai nghiên cứu CCPL 
bao gồm bốn yếu tố: quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 
chủ thể trong cơ chế; hình thức, phương pháp pháp lý; trình tự, thủ tục và hậu quả 
pháp lý của một hoạt động nhằm thực hiện một mục tiêu cụ thể. Về bản chất, hai 
hướng nghiên cứu này vẫn xác định CCPL là hệ thống các yếu tố pháp lý, quy phạm 
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pháp luật và phương tiện pháp lý khác hợp thành, có quan hệ qua lại mật thiết với 
nhau theo một trình tự nhất định nhằm điều chỉnh, tác động đến một đối tượng hay 
quan hệ xã hội để đạt được hiệu quả pháp lý nhất định [89, tr.40]. Tổng thể các hình 
thức, phương tiện và thủ tục pháp lý có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, vận hành 
trong một chỉnh thể đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện một chức năng nhất định.  

Từ sự phân tích khái niệm CCPL, có thể nghiên cứu khái niệm CCPL GSTH 
các quy định của Hiến pháp về BĐQCN dựa trên những lập luận sau: 

Thứ nhất, CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN bao gồm một 
chỉnh thể các quy phạm pháp luật về GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, 
trong đó quy định rõ chức năng giám sát, thẩm quyền của các chủ thể giám sát. Pháp 
luật GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN quy định hình thức, phương pháp 
giám sát, trình tự thủ tục, phạm vi và mục đích giám sát tạo thành một thể thống nhất, 
hoàn chỉnh, quy định sự phối kết hợp giữa các chủ thể giám sát. 

Thứ hai, CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN thể hiện mối 
liên hệ chặt chẽ giữa các chủ thể giám sát, thể hiện sự tổng hợp của nhiều hoạt động 
giám sát. Các chủ thể này cùng chung một mục đích là giám sát việc thực hiện các quy 
định của Hiến pháp về BĐQCN tuy chức năng, quyền hạn, trình tự, thủ tục và phương 
pháp giám sát không giống nhau. Chính bởi chung mục đích như vậy, nên các chủ thể 
này cần phải phối kết hợp, liên hệ chặt chẽ với nhau theo một trình tự, thủ tục nhất định.  

Thứ ba, tính liên hệ chặt chẽ của các yếu tố cấu thành CCPL GSTH các quy 
định của Hiến pháp về BĐQCN. Các yếu tố này hoạt động đồng bộ, theo một trình 
tự, thủ tục chặt chẽ tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Tuy nhiên, có thể thấy 
những quy định pháp luật về GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN chỉ có 
thể được thực hiện tốt nếu có hình thức và phương pháp giám sát hiệu quả, theo một 
trình tự, thủ tục pháp lý nhất định. Tương tự như vậy với yếu tố hậu quả pháp lý của 
cơ chế. Nếu chỉ được quy định trong các điều khoản của pháp luật, không được các 
chủ thể vận dụng trong thực tiễn thì các điều khoản này trở nên hình thức, vô nghĩa. 
Rõ ràng rằng, các yếu tố có mối liên hệ, tác động lẫn nhau. Yếu tố này làm tiền đề 
cho yếu tố kia hoạt động, có tác động tích cực hoặc tiêu cực tới các yếu tố khác. 

Thứ tư, tính hợp pháp của CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN. Cơ chế đó phải có cơ sở pháp lý để tổ chức, vận hành và hoạt động. Đó là 
các quy định của pháp luật về thẩm quyền của các chủ thể trong việc GSTH các quy 
định của Hiến pháp về BĐQCN cũng như quy định sự liên kết, phối hợp giữa các 
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chủ thể đó. Thông qua hành lang pháp lý, các chủ thể phải hoạt động trong khuôn 
khổ pháp luật nhằm đảm bảo hiệu lực giám sát.  

Thứ năm, CCPL GSTH Hiến pháp về BĐQCN có những đặc điểm của một cơ 
chế nói chung, đó là: (1) Được hình thành bởi nhiều yếu tố khác nhau; (2) Các yếu tố 
tạo thành CCPL GSTH Hiến pháp về BĐQCN có quan hệ hữu cơ, tác động lẫn nhau 
và hợp thành một thể thống nhất; (3) Để đạt mục tiêu đã đặt ra, thì sự vận hành của 
CCPLGSTHHP phải được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc, quy trình xác định. 

Từ sự phân tích trên, CCPL GSTH Hiến pháp về BĐQCN có thể được định 
nghĩa như sau: 

Cơ chế pháp lý GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN là tổng thể 
các yếu tố có mối quan hệ mật thiết với nhau, bao gồm các quy định về chức năng, 
thẩm quyền của các chủ thể tham gia giám sát thực hiện các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN, hình thức, phương pháp, trình tự, thủ tục và hậu quả pháp lý, vận 
hành theo những nguyên tắc nhất định, làm cho hoạt động GSTH hiến pháp về bảo 
đảm QCN được thực hiện theo đúng pháp luật, ngăn ngừa sự lạm dụng quyền lực, 
hạn chế và vi phạm QCN, góp phần bảo đảm sự tôn trọng, bảo vệ và thực hiện 
QCN trong thực tiễn. 

2.2.2. Các yếu tố cấu thành cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy 
định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người  

Trong phạm vi Luận án này, CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN được xem xét bởi bốn yếu tố cấu thành cơ bản sau: 

- Các quy định pháp luật về chức năng, thẩm quyền giám sát của các chủ thể 
trong CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. 

- Hình thức và phương pháp GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN  
- Trình tự, thủ tục pháp lý GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN  
- Hậu quả pháp lý của hoạt động GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. 
Đây là bốn yếu tố cơ bản của CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về 

BĐQCN. Bốn yếu tố này liên hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình vận hành cơ chế 
nhằm đảm bảo chức năng giám sát các quy định của Hiến pháp về BĐQCN.  

2.2.2.1. Các quy định pháp luật về chức năng, thẩm quyền của các chủ thể 
giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người 

Hệ thống quy phạm pháp luật về chức năng, thẩm quyền của các chủ thể GSTH 
các quy định của Hiến pháp về BĐQCN chứa đựng nguyên lý tổ chức vận hành của 
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toàn bộ cơ chế GSTH Hiến pháp về cơ bản chính là các quy định về chức năng, thẩm 
quyền của các chủ thể giám sát Hiến pháp nói chung. Các quy định này xác lập quyền 
hạn, khả năng, phương thức và các điều kiện đảm bảo để các chủ thể giám sát việc thực 
hiện các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Đồng thời, điều chỉnh các quan hệ phát 
sinh trong quan hệ giám sát bằng việc ràng buộc các chủ thể giám sát hoạt động trong 
khuôn khổ pháp luật. Thông qua quy định các biện pháp pháp lý, các chủ thể sẽ áp 
dụng các quy định pháp luật này trong quá trình thực hiện giám sát [22]. 

Trong CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, hệ thống các 
văn bản pháp luật có ý nghĩa then chốt, quyết định hiệu quả, hiệu lực hoạt động của 
cơ chế. Từ việc quy định chức năng và thẩm quyền của các chủ thể giám sát, các cơ 
quan này sẽ xác định phương thức và trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ giám sát 
đối với từng chủ thể cụ thể. Trong hệ thống các VBQPPL này, Hiến pháp có giá trị 
pháp lý cao nhất, quy định các nguyên tắc cơ bản để các văn bản pháp luật khác ban 
hành đồng bộ, thống nhất, không chồng chéo, mâu thuẫn. Tất cả tạo thành một hệ 
thống liên hệ chặt chẽ với nhau, đảm bảo tính khách quan, khoa học và hợp lý của 
CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Các quy phạm pháp luật quy 
định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể đối với chức năng 
GSTH Hiến pháp cũng như quy định trách nhiệm phối kết hợp giữa các chủ thể 
giám sát với nhau, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát.  

Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giám sát được quy định tùy thuộc vào chủ 
thể giám sát ở từng hệ thống khác nhau. Về phổ biến, cơ quan GSTH Hiến pháp là 
một cơ quan tư pháp, ví dụ tòa án thường ở Mỹ. Đối với mô hình ở châu Âu thì đó 
là tòa án chuyên biệt (Tòa án Hiến pháp). Ở mô hình hỗn hợp, cả Tòa án thường lẫn 
Tòa án Hiến pháp đều là những cơ quan giám sát Hiến pháp. Chức năng, thẩm 
quyền của các chủ thể này được quy định bởi những thể chế cụ thể, quy định 
nguyên tắc của hoạt động giám sát hiến pháp, nội dung, vị trí, tính chất, cách thức 
thành lập và cơ cấu tổ chức của cơ quan có thẩm quyền GSTH hiến pháp. 

Các quy định pháp luật này chứa đựng các nguyên tắc, quy phạm điều chỉnh 
sự cân bằng quyền lực giữa các nhánh quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp (theo 
chiều ngang) và sự thống nhất giữa trung ương và địa phương (theo chiều dọc) [70, 
tr.51]. Về nội dung, các quy định đó điều chỉnh các hoạt động xem xét tính hợp hiến 
của văn bản và hành vi của cơ quan, cá nhân được nhà nước trao quyền, hoạt động 
bảo vệ quyền và tự do hiến định của công dân.  
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Hình thức tồn tại của các quy định pháp luật về chức năng, thẩm quyền của 
các chủ thể GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN có thể là quy tắc thành 
văn hoặc bất thành văn. Ở các quốc gia theo hệ thống dân luật (civil law), các quy 
định này được hình thành một cách có hệ thống trong Hiến pháp và các đạo luật. 
Trong khi đó, đối với các quốc gia theo hệ thống thông luật (common law), bên 
cạnh các nguyên tắc và quy phạm hiến pháp, án lệ cũng được coi là nguồn của các 
quy định pháp luật về thẩm quyền, chức năng của các chủ thể giám sát. Ví dụ, thẩm 
quyền GSTH hiến pháp của Tòa án Mỹ được hình thành trong vụ án Marbury chống 
Madison như đã đề cập ở phần trên, chứ không phải quy định trong hiến pháp. 

2.2.2.2. Hình thức và phương pháp giám sát thực hiện các quy định của 
Hiến pháp về bảo đảm quyền con người 

Hình thức và phương pháp giám sát mô tả phương thức để vận hành cơ chế. 
Đó là các cách thức và biện pháp để các chủ thể GSTH các quy định của Hiến pháp 
về BĐQCN sử dụng để thực hiện chức năng giám sát trong phạm vi thẩm quyền của 
mình. Với tư cách là một bộ phận cấu thành của cơ chế, nếu các quy phạm pháp luật 
quy định nội dung của cơ chế thì hình thức và phương pháp giám sát thể hiện việc 
các nội dung đó được thực hiện như thế nào. Hành lang pháp lý này sẽ quy định và 
cho phép phạm vi hoạt động, hình thức và phương pháp hoạt động của các chủ thể, 
giúp các chủ thể xác định rõ biện pháp nào là phù hợp với mình, phạm vi nào mình 
"lấn sân" hoặc không thực hiện là vi phạm pháp luật. Điều đó cũng góp phần quy 
định sự ràng buộc, quan hệ giữa các chủ thể giám sát với đối tượng chịu sự giám 
sát, dẫn đến yêu cầu các chủ thể và đối tượng giám sát đều phải hoạt động trong 
khuôn khổ hành lang pháp lý.  

Hình thức và phương pháp giám sát cũng phải được quy định trong các văn 
bản pháp luật đối với từng chủ thể giám sát cụ thể. Như vậy, mỗi chủ thể sẽ có những 
hình thức và phương pháp đặc thù nhưng đều thực hiện chức năng GSTH các quy 
định của Hiến pháp về BĐQCN. Đối với cơ chế GSTH hiến pháp thông qua cơ quan 
tư pháp, phương pháp khởi tố được áp dụng phổ biến và được thực hiện khi một chủ 
thể cho rằng một đạo luật trái với hiến pháp và đề nghị tòa án xem xét tính hợp hiến 
của đạo luật đó. Một tòa án đặc biệt, ví dụ Tòa án Hiến pháp, được lập ra để thực hiện 
phương pháp này [70, tr.54]. Trong khi đó, đối với các chủ thể là các cơ quan mang 
tính chính trị thì phương pháp được sử dụng phổ biến là xem xét báo cáo hoạt động, 
xem xét tính hợp hiến của VBQPPL, chất vấn, thành lập ủy ban lâm thời, bỏ phiếu tín 
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nhiệm. Trong cơ chế GSTH hiến pháp thông qua cơ quan vừa mang tính tư pháp, vừa 
mang tính chính trị, các phương pháp của hai mô hình trên được sử dụng linh hoạt và 
kết hợp tùy vào nội dung cụ thể của hoạt động giám sát hiến pháp. 

2.2.2.3. Trình tự, thủ tục pháp lý giám sát thực hiện các quy định của Hiến 
pháp về bảo đảm quyền con người  

Trình tự, thủ tục là sự sắp xếp một nhiệm vụ cụ thể theo một trình tự thời 
gian nhất định. Sự sắp xếp này được thực hiện theo thứ tự tùy thuộc vào tính chất và 
nội dung công việc. Bằng việc quy định các trình tự, thủ tục trong các VBQPPL, 
yêu cầu các chủ thể thực hiện công việc đó phải tuân thủ một cách nghiêm túc và 
triệt để. Trình tự và thủ tục pháp lý trong CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp 
về BĐQCN được hiểu là những hoạt động được thực hiện theo một trình tự nhất 
định do pháp luật quy định, thông qua đó các chủ thể GSTH các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN tiến hành chức năng giám sát của mình. 

Đây là một trong bốn yếu tố cơ bản, quan trọng cấu thành CCPL nói chung 
và CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN nói riêng, đảm bảo để cơ 
chế vận hành một cách trôi chảy, hiệu quả. Có thể nói, CCPL GSTH các quy định 
của Hiến pháp về BĐQCN chỉ có thể hoạt động hợp pháp, dân chủ khi có một trình 
tự, thủ tục chặt chẽ, hợp lý. Thêm vào đó, một quy trình giám sát khoa học sẽ góp 
phần tạo sự ổn định trong hoạt động của các chủ thể giám sát, đảm bảo sự phân 
công và phối hợp hợp lý giữa các chủ thể. 

Nếu các quy định pháp luật xác định chức năng thẩm quyền của các chủ thể 
giám sát, thì việc thực hiện các quy định đó phải tuân thủ một trình tự, thủ tục pháp 
lý nhất định. Đến lượt nó, các trình tự, thủ tục này lại phải được ghi nhận trong các 
văn bản pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp.  

Đối với mô hình giám sát hiến pháp phi tập trung, thủ tục xem xét tính phù hợp 
với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của một văn bản luật và giải quyết những 
vấn đề liên quan được thực hiện theo thủ tục thông thường. Nếu Tòa án xét thấy một 
đạo luật nào đó có dấu hiệu trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN thì Tòa án 
có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của các bên liên quan đệ đơn lên tòa án tối cao yêu 
cầu xem xét lại tính hợp hiến của đạo luật đó. Ở tòa án tối cao, việc xem xét này được 
thực hiện theo thông lệ. Sau khi phân công người chuẩn bị cho từng vụ án, các thẩm 
phán tổ chức một buổi họp kín để quyết định những vụ án nào sẽ được đưa ra tranh 
luận hoặc bỏ qua thủ tục này. Nếu cần tranh luận, tòa án sẽ thảo luận về các tình huống 
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của sự việc, trả lời các câu hỏi của thẩm phán. Sau đó họp kín và quyết định theo đa số. 
Phán quyết của tòa án tối cao có giá trị pháp lý cao nhất và có tính chất hướng dẫn cho 
tất cả các tòa án khi xem xét những vụ việc tương tự [57, tr.64]. 

Đối với mô hình giám sát hiến pháp tập trung, Tòa án hiến pháp thực hiện 
công việc này theo một thủ tục đặc biệt. Các bước thông thường để giải quyết các 
vụ việc tại Tòa án Hiến pháp bao gồm: Thụ lý, xem xét sơ bộ, quyết định (đưa ra 
các phán quyết). Việc thụ lý có thể giao cho Tổng thư ký, Chánh án Tòa án Hiến 
pháp, một hội đồng nhỏ hoặc do chính hội đồng toàn thể quyết định. Tòa án Hiến 
pháp sẽ xem xét về quyền yêu cầu của chủ thể, sự phù hợp giữa yêu cầu với thẩm 
quyền xét xử của Tòa án hiến pháp, cơ sở pháp lý của yêu cầu hoặc những vấn đề 
liên quan đến thời hạn. Sau đó, vụ việc sẽ được giao cho một Hội đồng nhỏ hoặc 
với sự chuẩn bị của chánh án, hội đồng có thẩm quyền sẽ xem xét vụ việc tại phiên 
họp. Tòa án Hiến pháp sẽ xét xử vụ việc thông qua hội đồng xét xử, trong đó quy 
định cụ thể về nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, triệu tập nhân chứng, luật sư, những 
trường hợp Thẩm phán không được tham gia Hội đồng vì lí do có thể ảnh hưởng 
đến sự khách quan trong thảo luận và quyết định [57, tr.98]. 

2.2.2.4. Hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát thực hiện các quy định 
của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người  

Là một trong bốn yếu tố cấu thành CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp 
về BĐQCN, hậu quả pháp lý của hoạt động này có mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết 
với ba yếu tố còn lại. Đây chính là kết quả cuối cùng mà hoạt động GSTH các quy 
định của Hiến pháp về BĐQCN hướng tới thông qua những trình tự, thủ tục theo 
quy định của pháp luật. Đó là những quyết định của các chủ thể giám sát với đối 
tượng bị giám sát. Điều này góp phần đảm bảo hiệu quả của quá trình giám sát. Nếu 
thiếu yếu tố này, hoạt động giám sát Hiến pháp chỉ mang tính hình thức, không có 
giá trị pháp lý. Vì thế, có thể nói rằng, hậu quả pháp lý là yếu tố quan trọng, quyết 
định trong CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. 

Nói một cách cụ thể hơn, khi các chủ thể bị giám sát có hành vi vi phạm 
pháp luật, chủ thể giám sát sẽ ra những quyết định pháp lý yêu cầu chủ thể bị giám 
sát phải chịu trách nhiệm, bao gồm trách nhiệm nhà nước, trách nhiệm hành chính, 
trách nhiệm bồi thường dân sự và trách nhiệm hình sự. Hậu quả pháp lý GSTH các 
quy định của Hiến pháp về BĐQCN cũng rất đa dạng, tùy vào chức năng, thẩm 
quyền của chủ thể giám sát cũng như mô hình giám sát cụ thể. 
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Đối với mô hình giám sát hiến pháp phi tập trung, do các nước theo truyền 
thống án lệ, nên phán quyết của cơ quan tư pháp có liên quan đến việc xác định tính 
hợp hiến của các đạo luật có hiệu lực bắt buộc đối với các bên có liên quan và đối 
với các vụ việc tương tự. Tuy nhiên, phán quyết của tòa án cấp dưới có thể không 
được công nhận và bị tòa án cấp trên sửa đổi hoặc hủy bỏ. Như vậy, trong CCPL 
GSTH hiến pháp về BĐQCN, hậu quả pháp lý sẽ dẫn đến sự vô hiệu của một đạo 
luật nào đó trên thực tế. Đồng thời, sự phán quyết vô hiệu này của tòa án cấp trên sẽ 
có hiệu lực đối với tòa án cấp dưới, phán quyết của tòa án tối cao có hiệu lực đối 
với tòa án các cấp [57, tr.65]. 

2.2.3. Vai trò của cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định của 
Hiến pháp về bảo đảm quyền con người 

Thứ nhất, CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con 
người góp phần bảo vệ tính tối cao của Hiến pháp 

Các quy định về BĐQCN là một cấu phần quan trọng của bất kỳ bản Hiến 
pháp của quốc gia nào. Bảo vệ các quyền hiến định được thực hiện cũng chính là 
bảo vệ tính tối cao của Hiến pháp. Hiến pháp dân chủ là một bản Hiến pháp thừa 
nhận, tôn trọng, BVQCN, quyền công dân, quy định các nguyên tắc căn bản trong 
việc tổ chức, thực hiện quyền lực Nhà nước, giới hạn quyền lực Nhà nước. Khát 
vọng tự do và có một Hiến pháp dân chủ là mục tiêu của cách mạng Việt Nam là 
nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi giành 
độc lập. Dân chủ, theo nghĩa rộng, là thể chế chính trị bảo đảm và thực hành QCN, 
quyền công dân. Quyền con người là kết quả cao nhất của một chế độ dân chủ cụ 
thể. Thông qua Hiến pháp và pháp luật, các giá trị của con người mới trở thành 
quyền năng, được xác định về mặt pháp lý của nhà nước và được hiện thực hóa 
trong thực tiễn. Ghi nhận QCN, quyền công dân trong Hiến pháp và pháp luật còn 
nhằm hợp pháp hóa việc nhân dân được tham gia vào các công việc Nhà nước; thực 
thi bằng phương thức dân chủ cơ bản thông qua cơ chế bầu cử, ứng cử, bãi miễn, 
kiểm tra và giám sát bộ máy nhà nước. Nói tóm lại, các QCN được ghi nhận và bảo 
đảm, bằng điều kiện pháp lý mà cao nhất là Hiến pháp, là điều kiện tiên quyết cho 
việc tôn trọng, bảo vệ và thực hiện đầy đủ QCN trong thực tiễn. Đó cũng chính là 
yếu tố làm nên một bản Hiến pháp dân chủ. 

Hiến pháp chính là một văn bản pháp luật quan trọng, có giá trị pháp lý cao 
nhất trong hệ thống pháp luật của một quốc gia. Giá trị vững bền của một bản Hiến 



 48

pháp khiến nó trở thành một văn bản mang tính khái quát cao. Ở một số quốc gia, 
trong đó có Việt Nam, để thực hiện các quy định của Hiến pháp về BĐQCN thì cần 
phải có một hệ thống các văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thực 
hiện. Tuy nhiên, khi ban hành các văn bản này, cần đảm bảo tất cả các điều khoản 
thống nhất với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Những cơ quan nhà nước 
không thực hiện đúng nguyên tắc này là đi ngược với lợi ích và thẩm quyền nhân 
dân giao cho, đồng thời dẫn đến tình trạng trùng lặp, chồng chéo, mâu thuẫn giữa 
các văn bản và các quy định về cùng một vấn đề, phá vỡ tính thống nhất của hệ 
thống pháp luật. Theo lẽ đó, GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN cũng 
chính là nhằm đảm bảo tính tối cao của Hiến pháp. 

Thứ hai, CCPL GSTH các quy định của hiến pháp về BĐQCN góp phần đảm 
bảo QCN, quyền công dân. Thực hiện Hiến pháp, bảo đảm cho các quy định của 
Hiến pháp có giá trị trong đời sống thực tiễn cũng chính là BĐQCN. Nói tới QCN 
trong Hiến pháp không chỉ là sự liệt kê các quyền mà quan trọng hơn, phải đảm bảo 
cho QCN được thực hiện. Muốn thế, cần phải ngăn ngừa sự vi phạm của bất cứ chủ 
thể nào, trong đó Nhà nước là chủ thể quan trọng, bởi lẽ "không có Nhà nước thì 
không được, nhân loại sẽ bị tiêu vong, nhưng cũng chính nhà nước là nơi gây ra 
những tang tóc nhất trong lịch sử nhân loại" [19, tr.97].  

Hiến pháp là một bộ phận quan trọng nhất của pháp luật. Hiến pháp với tư 
cách là một đạo luật cơ bản với những điều khoản khái quát cao, mang tính nguyên 
tắc của nhà nước và xã hội. Vì thế, việc thực thi các điều khoản của Hiến pháp về 
BĐQCN cần những văn bản được ban hành hướng dẫn thực hiện cụ thể. Tuy nhiên, 
việc ban hành các văn bản này có thể phát sinh những tình huống như sau: Một là, 
văn bản luật có những quy định trái với tinh thần các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN; Hai là, không ban hành văn bản hướng dẫn thực thi các điều khoản của 
Hiến pháp về BĐQCN; Ba là, các văn bản pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, phá vỡ 
tính thống nhất của pháp luật. Hệ quả của sự vi phạm hiến pháp rất nghiêm trọng: 
nó có thể ảnh hưởng đến nhiều người, cản trở sự phát triển của quốc gia. Hơn nữa, 
chủ thể vi phạm hiến pháp cũng đặc biệt. Nếu với các luật cụ thể, chủ thể vi phạm là 
cá nhân công dân và các tổ chức, thì việc vi phạm Hiến pháp là các cơ quan, tổ chức 
nắm quyền lực nhà nước: Quốc hội, Chính phủ, cơ quan chính quyền địa phương… 
Vì thế, để ngăn ngừa và hạn chế các vi phạm Hiến pháp, cần phải coi trọng việc 
thực hiện hiến pháp và GSTH hiến pháp. Có như thế, hiến pháp đó mới có ý nghĩa 
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trong đời sống thực tiễn, không khoác trên mình danh xưng hiến pháp danh nghĩa. 
Hiến pháp được thực thi cũng chính là QCN được bảo đảm.  

Việc giải quyết khiếu kiện Hiến pháp của công dân (constitutional 
complaints) là thủ tục thể hiện rõ nhất vai trò BVQCN của CCPL GSTH Hiến pháp. 
Thủ tục này được thực hiện ở các quốc gia thành lập Tòa án Hiến pháp. Theo đó, 
khi công dân cho rằng họ bị vi phạm các QCN cơ bản bởi hành vi hoặc văn bản của 
các cơ quan và công chức nhà nước thì họ có quyền khởi kiện trước Tòa án Hiến 
pháp để yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho mình với điều kiện họ đã thực hiện hết các 
thủ tục pháp lý thông thường theo quy định của pháp luật. Có ý kiến cho rằng, nếu 
không có khiếu kiện hiến pháp thì toàn bộ chế độ Hiến pháp sẽ có những diện mạo 
sai lệch. Hàng năm, có khoảng 600.000 khiếu kiện Hiến pháp được đệ trình tại Đức, 
trong số đó có khoảng gần 3% được chấp thuận nhưng không làm giảm tác dụng và 
giá trị của khiếu kiện Hiến pháp với BVQCN [15, tr.196]. 

Thứ ba, CCPL GSTH các quy định của hiến pháp về BĐQCN góp phần bảo 
đảm thực hiện yêu cầu của Nhà nước pháp quyền.  

Theo Giáo sư Nguyễn Đăng Dung, chủ nghĩa hiến pháp và lý thuyết về nhà 
nước pháp quyền có mối quan hệ rất mật thiết với nhau; đòi hỏi của nhà nước pháp 
quyền phần lớn đều là những đòi hỏi của chủ nghĩa hiến pháp; rằng chủ nghĩa hiến 
pháp là một phần cơ bản của nhà nước pháp quyền, thậm chí chủ nghĩa hiến pháp 
tương đương với nhà nước pháp quyền [19, tr.71].  

Sự ra đời của hợp hiến (constitutionality) được xem xét trên các nguyên tắc 
sau đây: các quyền cơ bản của con người và của công dân, nguyên tắc chủ quyền 
quốc gia và phân chia quyền lực. Các hiến pháp thành văn, về nguyên tắc, là biện 
pháp khắc phục pháp lý và chính trị quan trọng nhất đối với việc thực hiện tính hợp 
hiến. Chỉ trong một hệ thống chính trị dân chủ chắc chắn mới có thể thực hiện tính 
hợp hiến và hợp pháp. Không có hợp hiến thì không có dân chủ và ngược lại. Trong 
một xã hội dân chủ, mục đích của việc xây dựng pháp luật là bảo đảm và thực hiện 
các quyền và tự do của con người, với những hạn chế hợp lý về việc sử dụng quyền 
lực cũng như thiết lập dự phòng các thách thức pháp luật ở cấp độ của Hiến pháp, 
để xác minh tính hợp hiến, tức là sự phù hợp với pháp luật. 

Nhà nước pháp quyền là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Quyền lực nhà 
nước thuộc về nhân dân. Hay nói cách khác, nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà 
nước. Để thực hiện quyền lực đó, nhân dân thành lập các cơ quan nhà nước từ trung 
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ương đến địa phương hoạt động trong phạm vi quyền lực mà nhân dân cho phép, với 
mục tiêu vì lợi ích của nhân dân. Hiến pháp chính là văn bản pháp luật quy định các chức 
năng, nhiệm vụ của các cơ quan quyền lực, chính là nội dung phân quyền trong Hiến pháp.  

Phân chia quyền lực, không thể thiếu cho một nhà nước dân chủ, sẽ đưa ra 
một mục tiêu duy trì sự cân bằng các mối quan hệ giữa các cơ quan khác nhau trong 
bộ máy nhà nước bằng cách kích hoạt các cơ chế liên quan của răn đe và đối trọng. 
Mục tiêu này chỉ khả thi đối với một cơ chế giám sát hiến pháp với đầy đủ chức 
năng và nhiệm vụ của nó [108, tr.11].  

Như vậy, CCPL GSTH các quy định của hiến pháp về BĐQCN góp phần 
bảo đảm thực hiện yêu cầu của Nhà nước pháp quyền. Nhìn một cách tổng quát 
hơn, CCPL GSTH các quy định của hiến pháp về BĐQCN lại phải được tổ chức và 
vận hành theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền, đó là: nguyên tắc phân công 
và kiểm soát quyền lực; hiệu lực pháp lý cao nhất của Hiến pháp; tính thống nhất 
của hệ thống pháp luật; cơ quan hành pháp và tư pháp phải tuân thủ, chấp hành 
pháp luật; an toàn pháp luật và bảo vệ sự tin cậy vào pháp luật; có cơ chế bảo vệ 
Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm giải quyết tranh chấp chủ yếu bằng con đường tòa 
án; nghĩa vụ giải trình về quyết định của nhà nước; trách nhiệm lắng nghe ý kiến… 
[49]. Theo nghĩa này, thuật ngữ "nhà nước pháp quyền" được hiểu theo cả khía cạnh 
hình thức và thực chất bao hàm bên trong. Các nhà khoa học trước đây phân tích 
khái niệm này theo nghĩa pháp luật là tối thượng, mọi cá nhân và các cơ quan, tổ 
chức đều phải tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, nguyên tắc Nhà nước pháp quyền con 
được diễn giải theo ý nghĩa sâu sắc hơn: đó không chỉ là sự tuân theo các nguyên 
tắc tôn trọng và chấp hành pháp luật, mà cao hơn thế, đó là sự ghi nhận và bảo đảm 
quyền con người, quyền công dân với tư cách là nghĩa vụ của các chủ thể được giao 
thực thi quyền lực nhà nước. Các cơ quan nhà nước có nghĩa vụ tuân thủ, chấp hành 
Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, thực hiện các cấp độ 
nghĩa vụ của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người; đó là tôn trọng, bảo vệ 
và thực hiện. Việc quyền con người và các cơ chế nhằm đảm bảo quyền con người 
cần được vận hành thông qua các nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền cũng đã 
được Tuyên ngôn thế giới về quyền con người khẳng định ngay trong Lời nói đầu: " 
Điều cốt yếu là quyền con người cần phải được pháp luật bảo vệ (human rights 
should be protected by the rule of law) để con người không buộc phải nổi dậy như 
là một biện pháp cuối cùng nhằm chống lại sự độc tài và áp bức" [47]. Nguyên tắc 



 51

này chính là chìa khóa mang tính nguyên lý, lý luận để đánh giá thực trạng CCPL 
GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN một cách cụ thể. 

2.3. CƠ CHẾ PHÁP LÝ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA 
HIẾN PHÁP VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ 
GIỚI VÀ GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM 

2.3.1. Cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về 
bảo đảm quyền con người của Mỹ 

Giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Mỹ tiêu biểu 
cho mô hình giám sát phi tập trung. Cơ chế này được đánh dấu bằng vụ kiện nổi 
tiếng Marbury vs Madison năm 1803 do Tòa án tối cao của Mỹ xử. Trong vụ án 
này, Tòa án tối cao chính thức tuyên bố quyền tài phán Hiến pháp đối với các đạo 
luật thuộc về tòa án. Điều này giúp cho Tòa án tối cao và các tòa án cấp dưới khẳng 
định vị trí, vai trò bảo vệ các quyền hiến định trước sự vi phạm của các đạo luật. Ba 
tuyên bố được Chánh án Tòa án tối cao Marshall đưa ra đã xác lập chức năng giám 
sát hiến pháp và quyền tài phán của tòa án về các quyết định của lập pháp, hành 
pháp liên quan đến Hiến pháp nói chung và các quy định của Hiến pháp về BĐQCN 
nói riêng. Đó là: 1) hiến pháp là luật tối cao của đất nước; 2) những luật hay quyết 
định được đưa ra bởi cơ quan lập pháp là một bộ phận của Hiến pháp và không 
được trái với Hiến pháp; 3) thẩm phán, người đã từng tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp, 
phải tuyên bố hủy bỏ những luật, lệ quy định nào của cơ quan lập pháp mâu thuẫn 
với Hiến pháp [17, tr.42]. 

Tuyên bố hùng hồn của Marshall đã đưa Tòa án tối cao liên bang trở thành 
một bộ phận quan trọng thứ ba trong các nhánh quyền lực của Mỹ. Khi một dự luật 
có nguy cơ vi hiến thì Tổng thống có thể phủ quyết dự luật đó, khi Tổng thống lạm 
dụng quyền lực thì Quốc hội có thể kiềm chế bằng cách không thông qua ngân sách 
để thực thi hoặc xét xử Tổng thống theo thủ tục đàn hạch [57, tr.53]. Đây là mô 
hình GSTH Hiến pháp phi tập trung (decentralised constitutional control), được xây 
dựng trên cơ sở học thuyết phân chia và kiềm chế đối trọng giữa các nhánh quyền 
lực lập pháp, hành pháp và tư pháp. Độc lập nhưng kiềm chế và đối trọng với nhau 
để đảm bảo sự cân bằng giữa ba nhánh quyền lực chính là chìa khóa giúp cho Hiến 
pháp Mỹ có sức sống bền bỉ cho đến ngày hôm nay. Đây cũng chính là lời khẳng 
định của Thomas Jefferson - một trong những nhà lập hiến Mỹ:  

Hiến pháp xác lập sự phối hợp nhưng độc lập của ba nhánh quyền lực 
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Nhà nước lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong quá trình hoạt động, 
không nhánh quyền lực nào quản lý nhánh quyền lực nào, và điều này 
tạo nên những xây dựng trên tinh thần khác biệt và đối trọng. Từ đó, 
chính quyền hạn chế được điều ác hơn là khi có một thiết chế bao trùm 
quyền lực lên các thiết chế khác [17, tr.42]. 

So với các mô hình tòa án khác trên thế giới, Tòa án Tối cao Liên bang Mỹ 
là cơ quan giám sát hiến pháp thực quyền, được Hiến pháp nước này giao cho nhiều 
thẩm quyền mà các tòa án khác không có [60, tr.188]. 

Các quốc gia theo mô hình GSTH các quy định Hiến pháp về BĐQCN của 
Mỹ không thành lập cơ quan giám sát chuyên trách. Thay vào đó, tòa án ở mọi cấp 
về nguyên tắc đều có quyền giám sát, 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 phạm các quy định của Hiến pháp về QCN hay không, đồng thời từ chối không 
áp dụng quy định đó [43]. Như vậy, thẩm quyền giám sát ở Mỹ thuộc về nhánh 
quyền lực tư pháp nói chung chứ không thuộc riêng về một tòa án nào. Cũng không 
có một Tòa án đặc biệt hay loại Tòa án nào độc quyền để kiểm tra các đạo luật có 
phù hợp với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN hay không. Đây cũng chính là 
đặc trưng của mô hình giám sát tư pháp Hiến pháp phi tập trung. 

Thẩm quyền của các chủ thể GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN 
được xác định như sau: Ở cấp độ quốc gia, các tòa án đưa ra phán quyết về hiệu lực 
các đạo luật của Nghị viện theo Hiến pháp Liên bang Mỹ. Ở cấp độ liên bang, các 
tòa án ưu tiên Hiến pháp của Liên bang so với các điều khoản và các đạo luật hiến 
pháp của bang khi có mâu thuẫn với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Ở cấp 
độ bang, các tòa án đưa ra các phán quyết về hiệu lực của các văn bản do cơ quan 
lập pháp của mỗi bang ban hành căn cứ theo Hiến pháp của mỗi bang [70, tr.91]. 

Hình thức và phương thức GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN 
theo mô hình của Mỹ được thực hiện như sau: Đối với một vụ việc cụ thể đang 
được giải quyết tại tòa án, một trong các bên đề xuất tòa án xem xét tính hợp hiến 
của đạo luật đang có hiệu lực vi phạm các quyền cơ bản được hiến pháp bảo vệ. 
Việc giám sát này được thực hiện một cách ngẫu nhiên trong quá trình giải quyết 
một vụ việc cụ thể. Khi xác định một đạo luật vi phạm các quy định của Hiến pháp 
về BĐQCN, thẩm phán sẽ tuyên bố đạo luật đó vô hiệu và không áp dụng nó để giải 
quyết vụ việc đó. Phán quyết của tòa án có giá trị áp dụng đối với các bên trong vụ 
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việc. Hiến pháp không trao cho Tòa án quyền hủy bỏ một đạo luật của nhánh lập 
pháp. Theo mô hình GSTH hiến pháp phi tập trung, tòa án xem xét bảo vệ các 
quyền hiến định thông qua quyền khiếu kiện của các bên trong một vụ việc đang 
được xem xét tại tòa án về tính hợp pháp của đạo luật được áp dụng cho vụ việc đó.  

Như vậy, GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Mỹ gắn với việc 
giải quyết một vụ việc cụ thể (concrete judicial review). Khi đó, các bên có quyền đề 
nghị kiểm tra tính hợp hiến của một đạo luật áp dụng để giải quyết vụ việc đó. Như 
vậy, các tòa án Mỹ chỉ thực hiện thẩm quyền xem xét tính hợp hiến của văn bản pháp 
luật sau khi văn bản đó có hiệu lực. Đây cũng chính là ưu điểm của mô hình giám sát 
các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Mỹ, đó là những hành vi vi hiến bị truy 
cứu một cách kịp thời và hiệu quả, làm cho việc thực thi các quy định của Hiến pháp 
về BĐQCN được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Tòa án. Vì vậy, tòa án trở thành 
đối tượng quan trọng của cơ quan lập pháp và hành pháp. Cũng vì nó liên quan đến 
những vụ việc cụ thể nên không thể trực tiếp tiến hành thẩm tra đối với các VBQPPL 
mang tính trừu tượng. Phán quyết của Tòa có thẩm quyền chung chỉ bắt buộc đối với 
các bên tham gia một vụ việc cụ thể liên quan đến kiểm tra tính hợp hiến.  

Trình tự thủ tục để bảo vệ các quyền hiến định bởi các tòa án Mỹ được thực 
hiện như sau:  

Thứ nhất, tranh chấp phát sinh giữa các bên dựa trên các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN, liên quan đến sự bảo vệ hoặc thực thi các quyền lợi hợp pháp, 
hoặc sự ngăn chặn áp dụng hình phạt, hoặc sự đền bù cho các hành vi sai trái trực 
tiếp liên quan đến một hoặc nhiều bên đưa vụ việc ra Tòa, phải xuất hiện trước khi 
Tòa án xem xét.  

Thứ hai, vụ việc đó phải nằm trong phạm vi thẩm quyền của Tòa án.  
Thứ ba, các bên trong vụ kiện phải có sự xâm phạm hiện hữu bởi một đạo 

luật hoặc hành vi của một cá nhân có thẩm quyền. Như vậy, sự vi phạm đó không 
mang tính trừu tượng. Bên khiếu kiện phải nêu ra một điều khoản cụ thể của Hiến 
pháp về BĐQCN và vấn đề khởi kiện cũng phải nêu một vấn đề hiến pháp cụ thể. 

Thứ tư, các thẩm phán sau khi xem xét vụ việc sẽ ban hành phán quyết chứ 
không nêu ý kiến tư vấn.  

Thứ năm, trước khi làm đơn xem xét tính hợp hiến, tất cả các phương thức tìm 
kiếm giải pháp đã được sử dụng trong các quy trình ở tòa án cấp dưới [80, tr.18, 25].  

Nghiên cứu mô hình giám sát các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Mỹ 



 54

cho thấy, các tòa án đã có ưu thế trong việc bảo vệ các quyền và tự do hiến định bởi 
tính độc lập của cơ quan này. Nghiên cứu đánh giá tổng kết các vụ việc tòa án tối 
cao của Henry W. Edgerton năm 1937 cũng chỉ ra vai trò quan trọng của quyền tài 
phán hiến pháp trong việc bảo vệ các QCN trước sự xâm phạm của lập pháp [80, 
tr.23]. Dworkin cũng khẳng định trong hơn hai thế kỷ, các thẩm phán Hoa Kỳ đã 
tuyên vô hiệu các luật bang cũng như liên bang bởi vì các luật này vi phạm quyền tự 
do ngôn luận, tôn giáo, quyền được xét xử công bằng hoặc quyền bình đẳng trước 
pháp luật mà Hiến pháp Hoa Kỳ ghi nhận [80, tr.24]. Những phán quyết lịch sử, có 
giá trị điển hình minh chứng vai trò BVQCN của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ có thể dẫn 
chứng như vụ Brown kiện Ban giáo dục năm 1954 về quyền được đối xử bình đẳng 
giữa trẻ em da đen và da trắng trong học tập, các vụ Gideon kiện Wainwright (1963) 
và Miranda kiện bang Arizona (1966) bảo vệ quyền của người bị bắt hoặc buộc tội. 
Theo đó, họ có quyền có luật sư hoặc được chỉ định luật sư khi không có khả năng 
mời luật sư. Đồng thời, khi bắt giữ người phải báo cho họ rằng họ có quyền im lặng, 
và những điều anh ta nói ra có thể được dùng để chống lại anh ta [23]. 

Dựa trên những phân tích và lập luận trên, có thể rút ra nhận xét của CCPL 
GSTH Hiến pháp về BĐQCN theo mô hình của Mỹ như sau: 

Thứ nhất, các quy định pháp luật về chức năng và thẩm quyền của các chủ 
thể giám sát thực hiện Hiến pháp về BĐQCN ở Mỹ tồn tại cả dưới dạng thành văn 
và không thành văn, trong đó xác định ưu thế của Tòa án trong việc xem xét và ra 
phán quyết kịp thời với những vi phạm các quyền hiến định. Pháp luật cũng xác 
định rõ tất cả các tòa trong hệ thống Tòa án, bao gồm các tòa án thẩm quyền chung, 
các Tòa phúc thẩm và Tòa án Tối cao liên bang đều có thẩm quyền giám sát thực 
hiện các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Khi xét xử, Tòa án chỉ căn cứ vào các 
quy định của Hiến pháp về BĐQCN, điều này giúp Tòa án bảo vệ các quyền hiến 
định hiệu quả, không bị sức ép từ các cơ quan, các nhánh quyền lực khác khi thụ lý 
vụ việc. Thẩm phán cũng đồng thời độc lập với các bên có trách nhiệm và quyền lợi 
liên quan. Vì vậy, các phán quyết của Tòa công bằng cho tất cả mọi người trên cơ 
sở công lý và vì công lý.  

Thứ hai, từ thực tiễn và kinh nghiệm bảo vệ quyền con người của cơ chế 
pháp lý giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Mỹ, có thể 
thấy ưu thế của mô hình này trong việc bảo vệ quyền con người. Bởi lẽ, công dân có 
quyền khởi kiện tòa án xem xét vụ việc hiến pháp mà không cần đợi các đề xuất của 
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các cơ quan nhà nước; đồng thời, các khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện hiến pháp 
xuất phát từ một vụ việc cụ thể tại tòa án nhằm bảo vệ các quyền hiến định của các 
bên liên quan một cách linh hoạt và hiệu quả [81].  

Thứ ba, đặc trưng của phương pháp giám sát thực hiện các quy định của 
Hiến pháp về BĐQCN ở Mỹ là giám sát sau. Vì thế cơ quan có thẩm quyền giám sát 
không thể can thiệp vào quá trình lập pháp. Đồng thời, hoạt động giám sát tính hợp 
hiến của văn bản quy phạm pháp luật có tính đến thực tế áp dụng những văn bản đó 
bởi cơ quan tư pháp và cơ quan hành chính. Vì thế, hệ thống giám sát này góp phần 
giảm chi phí phát sinh trong trường hợp các cơ quan tư pháp và hành chính phải thực 
thi những văn bản vi phạm các quy định của Hiến pháp về BĐQCN [70, tr.96]. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu thế quan trọng của Tòa án với tư cách là chủ 
thể giám sát thực hiện thực hiện các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, Tòa án 
cũng bộc lộ những hạn chế nhất định và cho thấy Tòa án đã không hoàn thành nhiệm 
vụ bảo vệ các quyền của thiểu số. Minh chứng cho lập luận này là sự việc được diễn 
ra năm 1857. Khi đó, Tòa án Tối cao Mỹ đã phủ nhận người da đen có quyền công 
dân và cấm Quốc hội bãi bỏ nô lệ tại lãnh thổ Hoa Kỳ. Một vụ việc nữa diễn ra vào 
năm 1862, Tòa án tối cao đã từ chối bảo vệ quyền công dân với lập luận cho rằng 
Hiến pháp không có quy định về chủng tộc, màu da. Năm 1883, Tòa án đã bác một 
đạo luật cho phép người da đen được quyền đến các nơi công cộng [79, tr.72]. 

2.3.2. Cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về 
bảo đảm quyền con người ở Đức 

Cơ chế giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của Đức 
theo mô hình giám sát hiến pháp tập trung. Mô hình này xuất hiện đầu tiên ở Áo, 
nhưng Tòa án Hiến pháp Đức là thiết chế tiêu biểu của mô hình này. Đặc trưng của 
mô hình này là không giao quyền GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN 
cho hệ thống Tòa án tư pháp mà cho một cơ quan chuyên trách, phổ biến nhất là 
Tòa án Hiến pháp. Đây là chủ thể chính có chức năng và thẩm quyền GSTH các 
quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Đức. 

Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức được coi là "người" bảo vệ Hiến pháp, giám 
sát sự tuân thủ các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, đưa câu chữ của Hiến pháp 
vào cuộc sống và đem lại uy tín cũng như tác động cho Hiến pháp [15]. Tòa án Hiến 
pháp liên bang Đức được thành lập năm 1951 ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai 
kết thúc. Các nguyên tắc và quy phạm về bảo vệ hiến pháp được tìm thấy trong Luật cơ 
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bản năm 1949 và Luật về Tổ chức và Thủ tục của Tòa án Hiến pháp Liên bang ngày 12 
tháng 3 năm 1951. Theo Điều 93 của Hiến pháp Đức, Tòa án Hiến pháp liên bang là cơ 
quan bảo vệ cao nhất của Hiến pháp, với một phạm vi rộng lớn các quyền được Hiến 
pháp trao cho. Điều đó cho thấy Tòa án Hiến pháp là một trong những cơ quan có 
quyền lực tối cao của Cộng hòa liên bang Đức, được Hiến pháp ghi nhận. 

Trình tự, thủ tục GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Đức tạo 
nên ý nghĩa vượt trội của mô hình này. Đó là duy nhất Tòa án Hiến pháp liên bang 
quyết định tối hậu về vấn đề diễn giải và áp dụng đạo luật cơ bản. Khi một tòa án 
chuyên môn cho rằng một văn bản luật vi phạm các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN, họ phải trình sự việc lên Tòa án Hiến pháp liên bang để kiểm tra pháp lý. 
Khi có tranh cãi cụ thể về Hiến pháp, Tòa án Hiến pháp liên bang kiểm tra xem quyết 
định của nhà chức trách hay của tòa án có hợp hiến hay không. Đồng thời, Tòa án 
Hiến pháp liên bang kiểm tra tính hợp hiến của văn bản luật được áp dụng. Và chỉ có 
Tòa án hiến pháp liên bang mới có quyền bãi bỏ luật vi hiến. Vị thế duy nhất đó giữ 
gìn thể diện của cơ quan lập pháp, đồng thời đảm bảo an ninh pháp lý, vì không thể 
có quyết định mâu thuẫn với chuẩn mực do nhiều tòa án quyết định khác nhau. 

Giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Đức tồn tại dưới 
hình thức giám sát hiến pháp trừu tượng nên Tòa án Hiến pháp còn kiểm hiến các dự 
luật trước khi công bố. Ngoài ra, Tòa án Hiến pháp còn có thẩm quyền rộng hơn, bao 
gồm: Kiểm tra tính hợp hiến của các dự luật và các đạo luật đã có hiệu lực theo đề 
nghị của Chính phủ liên bang; hoặc của ¼ số đại biểu quốc hội; hoặc theo đề nghị của 
một Tòa án; giải quyết tranh chấp thẩm quyền giữa Liên bang với các tiểu bang và 
giữa các tiểu bang với nhau; 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; 
kiểm tra tính hợp hiến của các cuộc bầu cử, trưng cầu dân ý [79, tr.36]. 

Theo mô hình này, Tòa án Hiến pháp chỉ xem xét những vấn đề mang tính 
trừu tượng, tức là Tòa án Hiến pháp liên bang Đức không quyết định một cách cụ 
thể về sự vi phạm các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của các văn bản pháp 
luật trong một vụ việc cụ thể. Thẩm quyền này thuộc về các tòa án cấp dưới. Khác 
với phương pháp giám sát theo mô hình Mỹ, phương pháp giám sát theo mô hình 
châu Âu thực hiện cả giám sát trước (Priori hoặc Ex Ante) và giám sát sau: một số 
giám sát hiến pháp trước khi văn bản thông qua hoặc có hiệu lực; một số thực hiện 
giám sát cả trước và sau. 
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Việc GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN được thực hiện cả giám 
sát cụ thể và giám sát trừu tượng. Hầu hết các Tòa án hiến pháp thực hiện giám sát 
hiến pháp mà không cần có vụ việc cụ thể; một số thực hiện giám sát với cả vụ việc 
cụ thể. Tòa án hiến pháp thực hiện quyền giám sát theo một thủ tục đặc biệt. Thông 
thường, quy trình một vụ việc được giải quyết tại Tòa án hiến pháp bao gồm; thụ lí, 
xem xét sơ bộ, đưa ra phán quyết. Các thẩm phán thảo luận và ra phán quyết theo 
nguyên tắc làm việc tập thể và quyết định theo đa số.  

Nghiên cứu yếu tố hậu quả pháp lý trong CCPL GSTH các quy định của 
Hiến pháp về BĐQCN ở Đức cho thấy: nếu tòa án chuyên trách cho rằng một văn 
bản pháp luật đi ngược lại quyền cơ bản thì sẽ liên hệ với tòa án Hiến pháp để kiểm 
tra tính hợp hiến. Nhưng họ không có quyền hủy hay không công nhận giá trị Hiến 
pháp mà chỉ tòa án Hiến pháp mới có quyền, đảm bảo việc thực thi pháp luật.Với 
tranh chấp liên quan đến Hiến pháp thì Tòa án Hiến pháp xem các quyết định của 
cơ quan công quyền có hợp hiến hay không, kiểm tra việc sử dụng pháp luật có phù 
hợp với hiến pháp hay không. Tòa án hiến pháp là nơi xác định cơ quan lập pháp có 
vi phạm các quy định của Hiến pháp về BĐQCN hay không, có quyền yêu cầu cơ 
quan lập pháp ra phán quyết khác nếu phán quyết đó vi hiến. Trong nhiều trường 
hợp, tòa án hiến pháp không ra phán quyết mà yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền 
khác điều chỉnh sao cho hợp hiến, tòa không được phép đưa ra các vấn đề chính trị 
xã hội có ảnh hưởng tới trách nhiệm của cơ quan lập pháp mà hỏi ý kiến những cơ 
quan đó. Họ cũng không được gợi ý, phân biệt đối xử với bất cứ đối tượng nào để 
tác động tới cơ quan lập pháp.  

Theo cơ chế GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của Đức, Hội 
đồng xét xử đưa ra phán quyết dưới hình thức quyết định là công đoạn cuối của quy 
trình xét xử, giải quyết một vụ việc tại Tòa án Hiến pháp. Hiệu lực các quyết định 
của Tòa Hiến pháp có giá trị bắt buộc thực hiện đối với tất cả các chủ thể pháp luật 
kể từ khi một quy phạm, một chế định hoặc một văn bản về QCN nào đó bị Tòa án 
Hiến pháp tuyên bố vi hiến.  

Bằng việc xem xét các văn bản pháp luật, nếu văn bản đó có dấu hiệu vi 
phạm các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, Tòa án Hiến pháp sẽ trực tiếp hủy bỏ 
hoặc đình chỉ thi hành VBQPPL, đồng thời đề nghị cơ quan ban hành văn bản vi phạm 
Hiến pháp ra quyết định hủy bỏ. Như vậy, tính chất đặc biệt của phán quyết của Tòa án 
hiến pháp là nó có giá trị như một đạo luật, có ý nghĩa ràng buộc với các nhánh quyền 
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lực nhà nước: từ các cơ quan hiến định của liên bang và của bang, các Tòa án và các cơ 
quan chính phủ. Điều đó cho thấy các phán quyết này không chỉ mang tính tố tụng mà 
còn mang tính chính trị do nó không giống các phán quyết của Tòa án thường. Phán 
quyết của Tòa án Hiến pháp không bị kháng cáo, kháng nghị, không có cơ chế phúc 
thẩm trong quy trình tố tụng hiến pháp tập trung hóa [79, tr.35].  

Dựa trên những phân tích và lập luận trên, có thể rút ra những nhận xét về 
CCPL GSTH Hiến pháp về BĐQCN theo mô hình của Đức như sau: 

Thứ nhất, Tòa án Hiến pháp Đức đã chứng minh là chủ thể có ưu thế vượt 
trội trong việc GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Ưu thế này xuất phát 
từ thẩm quyền của Tòa án Hiến pháp đó là thực hiện cả giám sát trừu tượng và giám 
sát cụ thể. Hơn nữa, đối tượng của giám sát bao gồm cả các đạo luật, các văn bản 
lập quy và hành vi của cơ quan công quyền. Chính bởi ưu thế vượt trội này nên Tòa 
án Hiến pháp trở thành mô hình tài phán hiến pháp phổ biến nhất trên thế giới hiện 
nay. Tuy nhiên, tranh luận về vị thế của Tòa án Hiến pháp liên bang Đức là một 
thực tế ngay tại nước Đức. Đã có không ít ý kiến phê phán Tòa án Hiến pháp Liên 
bang đã diễn giải quá tầm Hiến pháp, tự biến mình thành " người thế chỗ cơ quan 
lập pháp" và hạ cấp Nghị viện thành cơ quan chấp hành. Nhưng dù sao đi nữa, các 
quyết định của Tòa án Hiến pháp Liên bang được công luận Đức rất tôn trọng. Và 
người dân Đức vẫn luôn tự hào về Tòa án Hiến pháp Liên bang của mình. 

Tòa án Hiến pháp Đức đã chứng minh vai trò quan trọng trong việc bảo vệ 
các quyền và tự do cơ bản của công dân. Một số ví dụ tiêu biểu chứng minh lập luận 
này: Ngày 27/2/1975, Tòa án Hiến pháp liên bang tuyên bố việc phá thai trước 12 
tuần cần phải được giải phóng khỏi trách nhiệm hình sự nếu được bác sĩ cho phép. 
Quy tắc về thời hạn này bị coi là vi hiến.  

Năm 2002, Tòa án Hiến pháp liên bang đưa ra phán quyết về việc hôn nhân 
đồng giới là phù hợp với Hiến pháp. Các mối quan hệ tình dục đồng giới tương tự hôn 
nhân nhờ đó được hợp pháp hóa. Gần đây nhất, năm 2010, Tòa án Hiến pháp liên bang 
đưa ra khái niệm về sự tồn tại của quyền được bảo đảm nhân phẩm con người. Đây là 
một phán quyết rất mới về nhân quyền trong lịch sử của Cộng hòa liên bang Đức. 

Thứ hai, Tòa án Hiến pháp chỉ tập trung vào khía cạnh hiến pháp trong 
những vụ việc được xem xét chứ không phải đồng thời giải quyết những vấn đề chuyên 
môn hẹp như hình sự, dân sự giống như mô hình của Mỹ [45]. Theo mô hình này, phán 
quyết của cơ quan bảo hiến về tính bảo hiến của văn bản pháp luật có tính chất bắt 
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buộc chung đối với mọi đối tượng, có tính chung thẩm, không được khiếu kiện. Luật 
pháp quy định những trường hợp các văn bản sẽ bị hủy bỏ khi không hợp hiến. 

Thứ ba, ý nghĩa vượt trội của CCPL GSTH các quy định Hiến pháp về 
BĐQCN ở Đức đến từ các khiếu nại Hiến pháp của các cá nhân. Mỗi người dân ở 
Đức đều có thể nộp khiếu nại đến Tòa án Hiến pháp liên bang, nếu họ cho rằng Nhà 
nước đã xâm phạm quyền cơ bản của họ. Khiếu nại Hiến pháp là dạng tố tụng phổ 
biến nhất ở Tòa án Hiến pháp liên bang, và tòa án này được gọi là "tòa án nhân dân" 
[15]. Từ năm 1951, có hơn 200.000 khiếu nại Hiến pháp do người dân gửi đến, Trong 
những năm gần đây, mỗi năm có hơn 600.000 khiếu nại mới được trình lên Tòa án 
Hiến pháp liên bang và có gần 3% khiếu nại thành công. Từ năm 1951 có khoảng 
4.500 khiếu nại Hiến pháp thành công [15, tr.196]. Chỉ những khiếu nại Hiến pháp 
vượt qua những sự sàng lọc sau mới được coi là hợp lý: Đó là công dân phải "tận 
dụng hết: các khả năng pháp lý khác, phải sử dụng hết các khả năng được bảo vệ 
pháp lý ở tòa chuyên môn. Ngoài ra, công dân còn phải chứng minh việc họ bị vi 
phạm các QCN. Điều 19 khoản 4 Luật cơ bản Đức qui định: "Bất cứ ai cho rằng 
quyền tự do cơ bản của mình bị xâm hại, đều có quyền khởi kiện lại nhà nước". Theo 
đó, mỗi người công dân khi nhận thấy quyền của mình bị xâm phạm vì hành động 
của nhà nước đều có thể đưa đơn khiếu nại. Thế nhưng Tòa án Hiến pháp Liên bang 
không phải là tòa kháng án tối cao: việc các tòa án chuyên môn áp dụng một cách sai 
lầm các luật lệ đơn giản không đủ cho một khiếu nại hiến pháp được xét xử nếu như 
các quan điểm về luật này không được bảo vệ bằng quyền công dân.  

Có thể nói, đây được coi là mô hình thành công đặc biệt là ở Đức, sau 1949 
mô hình này được học hỏi và thành công ở nhiều nước trên thế giới. 

2.3.3. Cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về 
bảo đảm quyền con người ở Pháp 

Chủ thể có thẩm quyền GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở 
Pháp là Hội đồng bảo hiến. Cơ sở pháp lý để nước Pháp thực hiện giám sát Hiến 
pháp dựa trên việc thành lập Hội đồng bảo hiến là Hiến pháp Cộng hòa Pháp 1958 
tại chương V bao gồm 8 điều. Ngoài ra, Hội đồng bảo hiến còn được quy định tại 
các điều liên quan đến Tổng thống (Điều 7, Điều 16); hoạt động lập pháp (các Điều 
37, 41,46) và Điều ước quốc tế (Điều 54). Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của 
Hội đồng bảo hiến còn được quy định trong Luật Tổ chức Hội đồng bảo hiến số 
58/1067 ngày 7/11/1958 (được sửa đổi bổ sung bằng luật số 59 - 223 ngày 4 tháng 2 
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năm 1959 và Luật tổ chức Hội đồng bảo hiến số 95 - 63 ngày 19 tháng 01 năm 
1995); Nghị định số 59 - 1292 ngày 13 tháng 11 năm 1959 về nghĩa vụ của thành 
viên Hội đồng Bảo hiến; Nghị định số 59-1293 ngày 13 tháng 11 năm 1959 về tổ 
chức bộ phận hành chính của Hội đồng bảo hiến; các điều 136, 151,152, 296 và 297 
của Luật bầu cử Cộng hòa Pháp. 

Hội đồng bảo hiến Pháp có 9 thành viên, được bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 9 năm 

và không thể được tái bổ nhiệm, trong đó 3 thành viên được chỉ định bởi Tổng 
thống, 3 thành viên được chỉ định bởi Chủ tịch Hạ viện và 3 thành viên được chỉ 

định bởi Chủ tịch Thượng viện. Đây là cơ quan có thẩm quyền chính trị tối cao, 
được giao nhiệm vụ giám sát tính hợp hiến của các văn bản luật và các quy tắc bầu 

cử Tổng thống và Nghị viện. Thành viên của Hội đồng bảo hiến được giữ vai trò 
như một thẩm phán nhưng đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ mang tính chính trị. 

Việc thành lập hội đồng bảo hiến Pháp với mục đích ban đầu là nhằm đảm 
bảo sự cân bằng giữa nhánh quyền lập pháp và hành pháp. Tuy nhiên, trong quá 

trình hoạt động, Hội đồng bảo hiến còn khẳng định vai trò đảm bảo sự ổn định của 
Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật, đảm bảo sự cân bằng và ổn định trong cơ 

cấu quyền lực nhà nước [54, tr.72]. Năm 1971, Hội đồng bảo hiến công nhận giá trị 
pháp lý của Lời nói đầu Hiến pháp 1946 (thuộc nền Cộng hòa thứ IV) và Tuyên 

ngôn nhân quyền, dân quyền năm 1979 của Pháp. Theo đó Hội đồng bảo hiến kết 
luận rằng tập hợp các quyền đó là những quyền hiến định, là quyền cơ bản được 

Hiến pháp thừa nhận và bảo vệ. Đó là cơ sở cho phép Hội đồng bảo hiến có thể bảo 
vệ các quyền và tự do của con người được quy định trong Tuyên ngôn nhân quyền 

và dân quyền cũng như trong Lời nói đầu.  
Hội đồng bảo hiến Pháp thực hiện nhiệm vụ theo 05 nhóm thẩm quyền 

chính, bao gồm: xem xét tính hợp hiến của các đạo luật; giải quyết tranh chấp về 
bầu cử và trưng cầu dân ý; thẩm quyền tư vấn; giám sát Hiến pháp đối với việc 

phân định thẩm quyền giữa Chính phủ và Nghị viện; và quyền kiểm hiến về vấn đề 
QCN. Bên cạnh đó, Hội đồng bảo hiến còn tư vấn cho Tổng thống sử dụng những 

quyền trong trường hợp khẩn cấp theo Hiến pháp và luật định, kiểm tra tính tương 
thích của một điều ước với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, kiểm tra tính 

hợp hiến của các luật và nghị quyết của nghị viện, kiểm soát giới hạn thẩm quyền 
giữa các cơ quan lập pháp của Quốc hội và các cơ quan hành pháp. Thực chất, Hội 
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đồng bảo hiến là một loại tòa đặc biệt, là một hình thái dung hòa của tài phán Hiến 

pháp, độc lập với nghị viện và các quyết định được đưa ra mang tính chất ràng buộc 
đối với các cơ quan và tòa án.  

Giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về BĐQCN đối với Hội đồng 

bảo hiến được thực hiện theo 2 nhóm: Giám sát những văn bản lập pháp chưa được 

ban hành và giám sát đối với việc phân chia thẩm quyền giữa luật và các văn bản 

của cơ quan hành pháp.  

Đối với việc giám sát những văn bản lập pháp chưa được ban hành được tiến 

hành thông qua 2 dạng: giám sát bắt buộc đối với văn bản của Nghị viện và các luật tổ 

chức và giám sát không bắt buộc đối với các đạo luật thường và các điều ước quốc tế.  

Về giám sát bắt buộc: Các luật tổ chức và quy chế hoạt động của Nghị viện 

phải được đệ trình tới Hội đồng bảo hiến để xem xét sự phù hợp của các luật và quy 

chế này với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN trước khi chúng được ban 

hành. Đối với các đạo luật tổ chức, Thủ tướng phải trình tới Hội đồng bảo hiến và 

chỉ rõ thời gian giám sát tính hợp hiến của văn bản nếu việc xem xét đó là khẩn cấp. 

Đối với các quy chế hoạt động của Nghị viện hoặc những sửa đổi đối với những 

quy chế đã được thông qua bởi một trong hai viện, chúng phải được đệ trình tới Hội 

đồng bảo hiến bởi Chủ tịch Hạ viện. 

Về giám sát không bắt buộc: Hình thức giám sát này áp dụng với các điều 

ước quốc tế khi Hội đồng bảo hiến xem xét việc các điều ước quốc tế này có các 

điều khoản trái với Hiến pháp hay không.  

Theo mô hình giám sát này, trên cơ sở các đơn gửi đến, Hội đồng bảo hiến tổ 

chức các phiên họp để xem xét và ra các phán quyết. Thành viên của Hội đồng làm 

việc tập thể và quyết định theo đa số. Quyết định của Hội đồng bảo hiến mang tính 

chất bắt buộc. Khi Hội đồng bảo hiến tuyên bố một đạo luật hoặc một điều khoản 

của luật vi phạm các quy định của Hiến pháp về BĐQCN thì không thể ban hành 

hoặc thực thi. Hội đồng 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. 

Trình tự, thủ tục của việc GSTH Hiến pháp được thực hiện khác nhau theo quy 

định của pháp luật, phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Sau khi thụ lý vụ việc, Chủ 

tịch Hội đồng bảo hiến chỉ định một số thành viên chuẩn bị hồ sơ vụ việc. Các thành 
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viên này sẽ cùng với Tổng thư ký thu thập chứng cứ, tài liệu và lấy ý kiến của Chính 

phủ. Quy trình tiếp theo là Hội đồng sẽ mở các phiên họp và ra quyết định. Các phiên 

họp này được thực hiện kín và không có sự tham gia tranh luận của các bên liên quan. 

Chủ tịch Hội đồng có quyền quyết định nếu biểu quyết ngang phiếu.  

Hội đồng bảo hiến không ra quyết định mà chỉ đưa ra các ý kiến tư vấn về 
những vấn đề được đề nghị cho ý kiến khi thực hiện chức năng tư vấn cho Tổng 
thống hoặc Chính phủ. Trong trường hợp đặc biệt, Hội đồng có thể hoãn bầu cử trong 
vòng 7 ngày nếu vị trí Tổng thống bị khuyết hoặc Tổng thống không thể thực hiện 
nhiệm vụ. Điều 61 Hiến pháp năm 1958 quy định: Hội đồng bảo hiến sẽ ra quyết định 
trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong trường hợp khẩn cấp và 
theo yêu cầu của Chính phủ, thời hạn này có thể rút xuống 8 ngày. Trong thời gian 
Hội đồng bảo hiến xem xét, thời hạn ban hành đạo luật bị tạm hoãn [54, tr.78]. 

Trước khi Tổng thống công bố một đạo luật hoặc quy chế của các Viện, văn 
bản đó cần phải chuyển cho Hội đồng xem xét và quyết định có phù hợp với các 
quy định của Hiến pháp về BĐQCN hay không. Nếu văn bản có nội dung mâu 
thuẫn với các quy định này thì Hội đồng sẽ quyết định hủy bỏ văn bản đó. Quyết 
định này không được khiếu nại và bắt buộc thi hành với mọi cơ quan Nhà nước. 
Bên cạnh đó, nếu Hội đồng bảo hiến cho rằng quy phạm pháp luật hoặc văn bản nào 
đó không phù hợp với Hiến pháp thì sẽ mất hiệu lực từ thời điểm Hội đồng ra nghị 
quyết [87, tr.251]. Điều 62 Hiến pháp năm 1958 quy định: "Một điều khoản bị 
tuyên bố là bất hợp hiến thì không thể được ban bố hoặc đưa ra thi hành. Các quyết 
định của Hội đồng bảo hiến không thể bị kháng nghị. Các cơ quan hành chính và tư 
pháp có nghĩa vụ phải chấp hành". 

Trong trường hợp Hội đồng bảo hiến tuyên bố đạo luật được xem xét có một 
hoặc một số quy định trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN và nếu các 
quy định đó là phần không thể tách rời của đạo luật thì đạo luật đó không được phép 
công bố. Nếu các quy định đó là phần có thể tách rời của đạo luật thì đạo luật này 
vẫn có thể được Tổng thống ký công bố nhưng các điều khoản vi hiến sẽ bị loại trừ 
hoặc Tổng thống có thể yêu cầu hai viện thảo luận lại các điều khoản đó. Trường 
hợp quy chế hoạt động của Nghị viện có điều khoản vi phạm các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN thì Nghị viện phải sửa đổi, bổ sung điều khoản vi hiến đó hoặc 
phải ban hành một quy chế mới để thay thế.  
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Dựa trên những phân tích và lập luận trên, có thể rút ra nhận xét về CCPL 
GSTH Hiến pháp về BĐQCN theo mô hình của Pháp như sau: 

Thứ nhất, giai đoạn đầu mới thành lập, Hội đồng bảo hiến bộc lộ những hạn chế 
cơ bản do có nhiều đặc điểm của một cơ quan chính trị hơn là một cơ quan tài phán 
Hiến pháp. Các thành viên đương nhiên của Hội đồng là vấn đề gây nhiều tranh cãi. 
Tiêu chí tuyển chọn các thành viên của Hội đồng cũng không bắt buộc phải có chuyên 
môn về pháp luật. Quy trình giải quyết không công khai và thiếu tính đặc trưng của thủ 
tục tố tụng. Điều đó dẫn đến hạn chế trong việc bảo vệ các quyền hiến định.  

Thứ hai, với những cải cách về thẩm quyền và thủ tục pháp lý, Hội đồng bảo 
hiến Pháp đã có khả năng bảo vệ các quyền và tự do cơ bản được Hiến pháp ghi 
nhận. Điểm nhấn quan trọng là năm 2008 khi Hội đồng bảo hiến có thẩm quyền như 
một cơ quan tài phán có khả năng kiểm tra tính hợp hiến của các đạo luật đã có hiệu 
lực, bảo vệ các quyền hiến định của công dân. 

Thứ ba, Hội đồng bảo hiến Pháp không có thẩm quyền giải quyết các khiếu 
nại hiến pháp bên ngoài phiên tòa như mô hình của Đức. Đây là hạn chế của mô 
hình Pháp trong việc bảo vệ các quyền hiến định của công dân. 

Thứ tư, tuy còn những bất cập, Hội đồng bảo hiến Pháp đã khẳng định vai trò 
của mình trong việc bảo vệ quyền hiến định. Cụ thể: từ năm 2008 đến năm 2012, 
Hội đồng ban hành trung bình khoảng 150 quyết định, tuyên bố một số quy tắc lập 
pháp vi hiến nhằm bảo vệ quyền của công dân, trong đó năm 2009 ra 13 quyết định 
tuyên bố vi hiến một phần đạo luật thường. Con số này là 7 quyết định năm 2010, 2 
quyết định năm 2011 và 4 quyết định năm 2012. Số lượng tuyên bố vi hiến toàn bộ 
đạo luật thường là 4 quyết định trong 3 năm 2010 đến năm 2012 [79, tr.169].  

2.3.4. Một số giá trị tham khảo đối với Việt Nam từ việc nghiên cứu cơ 
chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền 
con người của một số nước trên thế giới 

Thứ nhất, xác định chủ thể giám sát cần bảo đảm sự tương thích với truyền 
thống pháp lý và nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước. 

Những phân tích về CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở 
một số quốc gia điển hình đã chứng minh rõ yếu tố chính trị và pháp luật có ảnh 
hưởng rất lớn tới việc xây dựng một mô hình giám sát hiến pháp phù hợp với đặc 
điểm của một quốc gia. Mô hình của Mỹ được xây dựng và khẳng định tại quốc gia 
áp dụng thuyết tam quyền phân lập triệt để. Đồng thời, truyền thống áp dụng án lệ 
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đã tạo cho các thẩm phán có sức mạnh quyền lực trong thực tiễn xét xử. Mô hình tài 
phán hiến pháp được thực hiện bởi hệ thống tòa án tư pháp có lí do ở đó. Điều này 
không thấy rõ ở các quốc gia châu Âu - nơi coi Hiến pháp và các đạo luật thành văn 
là nguồn pháp luật phổ biến và bắt buộc.  

Ở Việt Nam, việc quy định về chủ thể giám sát thực hiện các quy định của 
Hiến pháp về bảo đảm quyền con người phải phù hợp với nguyên tắc quyền lực Nhà 
nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong 
thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.   

Thứ hai, để các quy định hiến pháp về bảo đảm quyền con người được tôn 
trọng và thực hiện, hệ thống các quy định về giám sát thực hiện các quy định của 
Hiến pháp về bảo đảm quyền con người thống nhất, minh bạch, rõ ràng, khả thi, 
chủ thể giám sát mang tính độc lập, có đầy đủ những thẩm quyền cần thiết và vận 
hành theo phương pháp, hình thức phù hợp. 

Cơ chế GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN sẽ không thể vận 
hành thông suốt và hiệu quả nếu như thiếu những nguyên tắc và quy phạm về vấn 
đề này được xây dựng rõ ràng, thống nhất và khả thi. Hoạt động GSTH các quy 
định của Hiến pháp về BĐQCN 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 VBQPPL, xác định mục 
đích, nội dung điều chỉnh của chúng để đưa ra các phán quyết đúng đắn. 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 các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN. Để đánh giá và phán quyết, chủ thể giám sát phải so sánh, đối 
chiếu những văn bản và hành vi công quyền không chỉ với những quy định cụ thể 
về BĐQCN trong 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 
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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 được tiến hành thông qua các thủ tục tố tụng 
chặt chẽ. Thiết chế GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN hoạt động độc 
lập, được giao những thẩm quyền cần thiết và được thực hiện những biện pháp 
chính trị pháp lý đủ mạnh. 

Thứ ba, giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp phải được thực hiện 
bởi đội ngũ nhân lực có năng lực thực hiện thẩm quyền giám sát. 

Dù xây dựng các thiết chế giám sát hiến pháp theo mô hình nào, đội ngũ 
thẩm phán của các quốc gia này đều là những người có chuyên môn pháp lý rất 
uyên thâm, tư cách đạo đức tốt, có uy tín trong giới luật. Ngoài ra, các yếu tố như 
bộ máy, con người, thư ký… là những yếu tố hỗ trợ cho cơ chế hoạt động hiệu quả. 
Đây là yếu tố rất quan trọng cần lưu ý khi hoàn thiện cơ chế giám sát thực hiện các 
quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Việt Nam.  

Thứ tư, mục đích giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp là bảo vệ 
Hiến pháp, bảo đảm sự ổn định và tối cao của hiến pháp, bảo vệ quyền và tự do 
hiến định của con người. 

Có thể nhận thấy, QCN và hiến pháp cùng được sinh ra trong cách mạng dân 
chủ tư sản, nhưng vấn đề nhân quyền vẫn được đặt ra sớm hơn hiến pháp, nhân 
quyền vẫn như là một vấn đề tiên quyết. Vì nhân quyền nên mới có hiến pháp [19, 
tr.92]. Vì vậy, bảo vệ Hiến pháp chính là bảo vệ quyền con người. Điều đó chi phối 
thẩm quyền của cơ quan giám sát Hiến pháp, phương thức hoạt động, thủ tục tiến 
hành và các hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát thực hiện các quy định của 
Hiến pháp về BĐQCN. Nói tóm lại, mục tiêu bảo đảm quyền con người chi phối 
toàn bộ các yếu tố của cơ chế giám sát thực hiện Hiến pháp.  

Kết luận chương 2 
Chương 2 của luận án nghiên cứu cơ sở lý luận của CCPL GSTH Hiến pháp 

về BĐQCN. Tác giả đã hệ thống các vấn đề lý luận liên quan đến nội dung đề tài 
như khái niệm, đặc điểm, vai trò, các yếu tố cấu thành của CCPL GSTH Hiến pháp 
về BĐQCN. Theo đó, cơ chế pháp lý GSTH các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN là tổng thể các yếu tố pháp lý hợp thành, có mối quan hệ mật thiết với 
nhau, bao gồm các quy định về chức năng, thẩm quyền giám sát của các chủ thể 
tham gia giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về BĐQCN theo những 
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hình thức, phương pháp, trình tự, thủ tục và hậu quả pháp lý xác định, vận hành 
theo những nguyên tắc, quy định của pháp luật, làm cho hoạt động GSTH hiến pháp 
về bảo đảm QCN theo đúng pháp luật, ngăn ngừa sự lạm dụng quyền lực, hạn chế 
và vi phạm QCN, góp phần bảo đảm sự tôn trọng, bảo vệ và thực hiện QCN trong 
thực tiễn. 

Trong Chương 2, luận án đã nghiên cứu bốn yếu tố cấu thành CCPL GSTH 
các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, đó là các quy định pháp luật về chức năng, 
thẩm quyền giám sát của các chủ thể trong CCPL GSTH các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN; Hình thức và phương pháp giám sát; Trình tự, thủ tục pháp lý 
giám sát và hậu quả pháp lý của hoạt động GSTH các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN. Bốn yếu tố này liên hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình vận hành cơ chế 
nhằm đảm bảo chức năng giám sát Hiến pháp về BĐQCN.  

Trên cơ sở khái niệm, đặc điểm và các yếu tố cấu thành, luận án đã phân tích 
vai trò của CCPL GSTH Hiến pháp về BĐQCN. Thứ nhất CCPL GSTH các quy 
định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người góp phần bảo vệ tính tối cao của 
Hiến pháp. Thứ hai, CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN góp 
phần đảm bảo QCN, quyền công dân. Thứ ba, CCPL GSTH các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN góp phần bảo đảm thực hiện yêu cầu của Nhà nước pháp quyền.  

Chương này cũng dành sự quan tâm nghiên cứu CCPL GSTH Hiến pháp về 
BĐQCN ở một số quốc gia như Mỹ, Đức, Pháp là ba quốc gia tiêu biểu cho ba mô 
hình GSTH Hiến pháp trên thế giới. Qua đó, tác giả luận án đã rút ra những giá trị 
tham khảo cho Việt Nam. 

Những nội dung trong chương 2 của Luận án góp phần hình thành khung lý 
thuyết, từ đó, định hướng nghiên cứu thực trạng của các yếu tố trong CCPL GSTH 
các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Việt Nam. 
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Chương 3 
THỰC TRẠNG CƠ CHẾ PHÁP LÝ  

GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP 
 VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM 

 
3.1. THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VỀ BẢO ĐẢM 

QUYỀN CON NGƯỜI 

Các quy định của Hiến pháp về BĐQCN được thể hiện ở hai khía cạnh. Đó 
là các quy định pháp luật ghi nhận quyền con người và các quy định phân quyền 
nhằm đảm bảo quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam. 

3.1.1. Các quy định pháp luật ghi nhận quyền con người trong Hiến 
pháp Việt Nam 

Ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử để nhân dân bầu ra Quốc hội. Quốc hội này có 
quyền thông qua bản Hiến pháp ghi nhận các quyền và tự do cơ bản cho nhân dân. 
Rõ ràng, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, QCN luôn gắn với Hiến pháp. Cũng chính 
Người đã đặt nền móng cho nền lập hiến Việt Nam nói chung và việc ghi nhận 
BVQCN, quyền công dân bằng Hiến pháp.  

Hiến pháp đầu tiên năm 1946 đã dành vị trí trang trọng (Chương II) để ghi 
nhận các QCN: "Tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện: 
chính trị, kinh tế, văn hóa", "Tất cả công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp 
luật, đều được tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc tùy theo tài năng và 
đức hạnh của mình". Các QCN cơ bản như: Quyền tự do bầu cử, ứng cử; quyền tự 
do ngôn luận, tự do xuất bản; quyền tự do tổ chức và hội họp; quyền tự do tín 
ngưỡng, quyền tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài; quyền tư hữu tài 
sản… đều được trân trọng ghi nhận và bảo vệ trong Hiến pháp. 

Không thể phủ nhận những quy định tiến bộ về QCN của Hiến pháp 1946. 
Đó là các điều khoản quy định "Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương 
diện", "Những người công dân già cả hoặc tàn tật không làm được việc thì được 
giúp đỡ. Trẻ con được săn sóc về mặt giáo dưỡng"; "Nền sơ học cưỡng bách và 
không học phí. Ở các trường sơ học địa phương, quốc dân thiểu số có quyền học 
bằng tiếng của mình. Học trò nghèo được Chính phủ giúp"… Các thiết chế dân chủ 
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cũng được ghi nhận thông qua việc tổ chức và phương thức vận hành của Quốc hội 
"Nhân dân có quyền bãi miễn các đại biểu mình đã bầu ra"; "Nhân dân có quyền 
phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia"; "Nghị 
viện họp công khai, công chúng được vào nghe". Đây là những nét đặc sắc trong 
các quy định về QCN của Hiến pháp 1946, góp phần định hướng hoạt động của Nhà 
nước Việt Nam trong việc BĐQCN. 

Những quy định này được Hiến pháp 1959 kế thừa, bổ sung bằng các quy 
định về QCN: "Cùng việc làm như nhau, phụ nữ được hưởng lương ngang với nam 
giới"; "Nhà nước bảo đảm cho phụ nữ (…) được nghỉ trước và sau khi đẻ mà vẫn 
hưởng nguyên lương"; "Nhà nước bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ em, bảo 
đảm phát triển các nhà đỡ đẻ, nhà giữ trẻ và vườn trẻ"; Công dân "có quyền khiếu 
nại và tố cáo với bất cứ cơ quan Nhà nước nào về những hành vi phạm pháp của 
nhân viên cơ quan Nhà nước", có "quyền làm việc", "quyền biểu tình", "quyền tự do 
(…) theo hoặc không theo một tôn giáo nào"… Các quyền trên đều xác định Nhà 
nước có trách nhiệm "Bảo đảm những điều kiện vật chất cần thiết để công dân được 
hưởng các quyền đó". 

Hiến pháp 1980 ra đời trong bối cảnh đất nước đã được thống nhất và cùng 
xây dựng chế độ mới. Bản Hiến pháp này đã bổ sung, mở rộng các quy định về 
QCN cũng như cách thức bảo vệ nhân quyền. Với nguyên tắc "Tất cả quyền lực 
thuộc về nhân dân", "Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước 
nhân dân". Hiến pháp ghi rõ: "Tất cả các cơ quan Nhà nước và nhân viên Nhà nước 
phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý 
kiến và chịu sự giám sát của nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa", 
"Nghiêm cấm mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền". Các quy định trên 
cùng với các quy định về quyền học tập và khám, chữa bệnh không phải trả tiền (có 
phần duy ý chí), thể hiện khát vọng về một chế độ xã hội hướng tới con người và 
dành những điều tốt đẹp nhất cho con người. 

Bản Hiến pháp đầu tiên kể từ khi đất nước tiến hành đổi mới, Hiến pháp 
1992 thể hiện sự đổi mới tư duy pháp lý. Lần đầu tiên khái niệm QCN được nêu 
thành quyền hiến định (tại Điều 50), gắn QCN với quyền công dân. Hiến pháp bổ 
sung nhiều điểm mới, như việc ghi nhận quyền tự do kinh doanh bên cạnh quyền 
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lao động; quyền được thông tin, quyền suy đoán vô tội, quyền được bồi thường thiệt 
hại về vật chất và danh dự khi bị oan sai; quyền sở hữu, thừa kế tài sản, tự do kinh 
doanh những ngành nghề không bị pháp luật cấm… 

Ngày 28/12/2013, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp sửa đổi với 120 điều, 11 
Chương và Lời nói đầu. Hiến pháp sửa đổi lần này có nhiều điểm mới so với các 
bản Hiến pháp trước đó về nội dung và cách thức thể hiện nhưng điểm sáng căn bản 
của Hiến pháp 2013 chính là những quy định về QCN và quyền công dân. Có thể nói 
rằng, tất cả nội dung của bản Hiến pháp mới đều toát lên một tinh thần BVQCN chứ 
không chỉ thể hiện trực tiếp ở chương II. Hiến pháp 2013 đã đặt trang trọng các quy 
định về QCN, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân tại chương II (sau chương Chế 
độ chính trị). Đây không chỉ đơn thuần là sự dịch chuyển mang tính cơ học mà thể 
hiện nhận thức của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề BĐQCN, là sự khẳng định 
nguyên tắc chủ quyền tối cao thuộc về nhân dân. Lần đầu tiên thuật ngữ QCN cũng 
được đưa vào tên chương, thay vì chỉ đề cập "quyền và nghĩa vụ công dân" như trong 
Hiến pháp 1992. Sự bổ sung này phản ánh tư duy lập hiến phát triển và phù hợp với 
xu thế của thời đại, nâng tầm chế định của QCN thành một chương chứ không chỉ là 
nội dung của chương trong Hiến pháp, thể hiện nỗ lực và cam kết của Đảng và Nhà 
nước trong việc thực hiện các ĐƯQT về QCN mà Việt Nam đã tham gia, ký kết hoặc 
phê chuẩn. Việc không đồng nhất hai khái niệm QCN và quyền công dân cũng được 
Hiến pháp 2013 thể hiện trong nhiều quy định. Và vì thế, nhiều điều khoản đã thay từ 
"Công dân có quyền…" bằng thuật ngữ "Mọi người có quyền…". Đây là sự mở rộng 
chủ thể hưởng quyền rất có ý nghĩa. Với quy định như vậy, không chỉ công dân Việt 
Nam mà mọi người với tư cách thành viên xã hội, người nước ngoài có mặt trên lãnh 
thổ Việt Nam cũng được hưởng các quyền này. Đồng thời, khắc phục những quy định 
mang tính Nhà nước ban phát quyền cho công dân. 

Hiến pháp 2013 lần đầu tiên ghi nhận một số quyền mới, bao gồm: Quyền 
sống (Điều 19); Các quyền về văn hóa (Điều 41); Quyền xác định dân tộc, sử dụng 
ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp (Điều 42); Quyền của công dân không 
bị trục xuất, giao nộp cho nước khác (Điều 17). Những quyền này đã mở rộng phạm 
vi bảo vệ của Hiến pháp với các QCN, quyền công dân trên cả hai lĩnh vực: dân sự, 
chính trị (Điều 21, 17 và 42) và kinh tế, xã hội và văn hóa (Điều 41, 42, 43, 22 và 
34). Tuy nhiên, một số quyền quan trọng vẫn thiếu vắng trong Hiến pháp 2013, bao 
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gồm: Quyền không bị bắt làm nô lệ và nô dịch (ICCPR: Điều 8); Quyền không bị 
bỏ tù vì không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng (ICCPR: Điều 11); Quyền được 
thừa nhận là thể nhân trước pháp luật ở mọi nơi (ICCPR: Điều 16); Quyền đình công 
(ICECSR: Điều 8.1); Quyền thành lập, gia nhập công đoàn (ICCPR: Điều 22, 
ICESCR: Điều 8.1); Tự do tư tưởng (ICCPR: Điều 18.1); Quyền được giữ quan điểm 
riêng mà không bị can thiệp (ICCPR: Điều 19.1). Đây là các quyền cơ bản được ghi 
nhận trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và Công ước quốc tế về 
các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (1966). Việt Nam là quốc gia thành viên của hai 
công ước này. Việc nội luật hóa các nội dung của hai công ước này vào hệ thống 
pháp luật quốc gia, trước hết Hiến pháp là trách nhiệm của nhà nước Việt Nam.  

Đối với các quyền hiện có, Hiến pháp 2013 đã củng cố bằng cách quy định 
rõ hơn hoặc tách thành điều riêng, bao gồm: Bình đẳng trước pháp luật (Điều 16); 
Cấm tra tấn, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo và hạ nhục (Điều 20); Bảo vệ đời tư (Điều 
21); Tiếp cận thông tin (Điều 25); Tham gia quản lý nhà nước và xã hội (Điều 28); 
Bỏ phiếu trong trưng cầu dân ý (Điều 29); Xét xử công bằng (Điều 31); Tư hữu tài 
sản (Điều 32); An sinh xã hội (Điều 34); Nơi ở hợp pháp (Điều 22)... Bên cạnh đó, 
quyền tố tụng công bằng được mở rộng đáng kể trong Điều 31: quyền không bị bắt 
khi không có quyết định của Tòa án, hoặc không có quyết định được phê chuẩn của 
Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang; quyền được suy đoán vô tội, 
quyền được tòa án xét xử kịp thời, quyền không bị kết án hai lần về một tội phạm; 
quyền được bồi thường thiệt hại khi bị oan sai, (Điều 31), quyền được xét xử hai 
cấp, và quyền được bào chữa (Điều 103)… 

Nguyên tắc giới hạn quyền cũng lần đầu tiên được quy định trong Hiến pháp 
2013. Đây là nguyên tắc đã được ghi nhận trong Điều 29 Tuyên ngôn thế giới về 
QCN, Điều 4 Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa và một số 
điều của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Tuy nhiên, quy định này 
trong Hiến pháp 2013 chưa làm rõ được hai thuật ngữ limitation of human rights 
("giới hạn của quyền") và derogation of human rights ("hạn chế việc thực hiện 
quyền" hay "tạm đình chỉ/dừng thực hiện quyền"). Những hạn chế này sẽ tạo cơ sở 
cho việc lợi dụng hoặc tùy tiện, đưa ra lý do vì tình trạng khẩn cấp để xâm phạm các 
quyền tuyệt đối của người dân từ phía những người thi hành công vụ của nhà nước.  

Những điểm mới của Hiến pháp 2013 nhằm khắc phục những hạn chế của 
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Hiến pháp 1992 và các Hiến pháp trước đây. Với cách đặt vấn đề BVQCN được đưa 
lên trước việc bảo vệ quyền lợi của Nhà nước sẽ làm cho các Bộ luật hình sự và Tố 
tụng hình sự cũng phải đặt nhiệm vụ BVQCN, quyền công dân là quan trọng. Giáo sư 
Nguyễn Đăng Dung đã nhận định: "Với cách tiếp cận này, các quy định về QCN và 
quyền công dân của Hiến pháp mới hứa hẹn các quyền hiến định sẽ được tôn trọng, 
bảo vệ và bảo đảm đúng đắn, hiệu quả hơn trong thực tế. Quyền lực nhà nước có cơ 
sở hiến định cho việc hạn chế, để BVQCN của người dân theo đúng tinh thần của nhà 
nước pháp quyền và của chủ nghĩa hiến pháp (Constitutionalism)" [20]. 

3.1.2. Các quy định phân quyền nhằm đảm bảo quyền con người trong 
Hiến pháp 2013 

Ghi nhận các QCN cơ bản là một nội dung quan trọng đối với mọi bản Hiến 
pháp. "Điều này vẫn chưa đủ. Hiến pháp phải thiết lập các thể chế bảo đảm thực thi 
những quyền đó. Hiến pháp phải quy định cụ thể rằng những ai kiện cáo quyền của 
họ bị xâm hại đều được tiếp cận với Tòa án, và nếu một vụ xâm hại đã xảy ra thì 
nạn nhân có thể có được giải pháp phù hợp cho vụ đó" [19]. Vì vậy, bên cạnh quy 
định ở chương 2, Hiến pháp năm 2013 còn bảo đảm QCN thông qua các quy định 
về tổ chức quyền lực nhà nước, về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước 
trong việc BĐQCN. 

Việc đưa các nội dung liên quan đến QCN, quyền công dân vào nhiều chương 
khác của Hiến pháp nhằm tạo ra cơ chế hiến định bảo đảm, BVQCN, quyền công 
dân. Hiến pháp sửa đổi khẳng định nguyên tắc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà 
nước ở nước ta: Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm 
soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, 
tư pháp (khoản 3 Điều 2). Hiến định việc kiểm soát quyền lực, kiểm soát giữa các cơ 
quan nhà nước trong việc thực hiện các nhánh quyền lực chính là tạo ra cơ chế ngăn 
ngừa chuyên quyền, lộng quyền, lạm quyền, quan liêu, tham nhũng trong quá trình 
thực hiện quyền lực. Quyền con người, quyền công dân chỉ được bảo đảm, bảo vệ có 
hiệu quả khi ngăn ngừa, kiểm soát được các hiện tượng tiêu cực này. Điều đó càng có 
căn cứ để khẳng định toàn bộ bản Hiến pháp 2013 toát lên tinh thần tôn trọng, 
BĐQCN. Phân quyền cũng chính là để nhằm BVQCN. Phân công, phân nhiệm, kiểm 
soát quyền lực nhà nước không thể có mục đích nào khác là BVQCN. Chỉ cần phân 
quyền, kìm chế và đối trọng thì nhân quyền đương nhiên phải được bảo đảm [20]. 



 72

Hiến pháp 2013 xác định nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà 
nước, tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Phương tiện để nhân dân 
giao quyền, ủy quyền của mình, đó là thực hành quyền lập hiến. Bằng quyền lập 
hiến của mình, nhân dân ủy thác quyền lập pháp cho Quốc hội, quyền hành pháp 
cho Chính phủ và quyền tư pháp cho Tòa án. Như vậy, quyền lập hiến là quyền lực 
tối cao và khởi xướng các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hiến pháp năm 
2013 quy định Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp, Chính phủ là cơ quan 
thực hiện quyền hành pháp và TAND là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Việc xác 
định các nhánh quyền lực tạo điều kiện để quy định nhiệm vụ, quyền hạn một cách 
đúng đắn, mạch lạc giữa các cơ quan Quốc hội, Chính phủ và TAND trong việc 
thực hiện thẩm quyền của mình. Nhân dân căn cứ vào các quy định về thẩm quyền 
để kiểm soát việc thực hiện hiệu quả các quyền, khắc phục sự chồng chéo trong việc 
thực hiện quyền lực nhà nước. 

Nhìn vào bộ máy nhà nước được quy định trong Hiến pháp 2013, có thể 
thấy, Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp và có vai trò quan trọng trước hết 
trong việc bảo vệ công lý, BVQCN, quyền công dân, sau đó mới đến bảo vệ chế độ 
XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá 
nhân. Viện kiểm sát nhân dân cũng nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ hàng đầu là: 
"Bảo vệ pháp luật, BVQCN, quyền công dân" sau đó mới quy định: "Bảo vệ chế độ 
XHCN…" [66, Khoản 3 Điều 107]. Điều đó thể hiện sự đổi mới về nhận thức vai trò 
của các cơ quan tư pháp trong việc BVQCN, quyền công dân - một tư duy tiến bộ 
và phù hợp với nền tư pháp trong nhà nước pháp quyền. 

Mặc dù Hiến pháp 2013 quy định rõ thẩm quyền của từng cơ quan trong việc 
bảo vệ QCN, tuy nhiên công nhận, tôn trọng, bảo vệ và BĐQCN là trách nhiệm, 
nghĩa vụ của tất cả các cơ quan nhà nước, công chức, viên chức nhà nước và các tổ 
chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp. Đây cũng là sự mở rộng 
cấp độ nghĩa vụ của Nhà nước được ghi nhận trong Hiến pháp 2013. Việc không 
thực hiện bất kỳ một trong các nghĩa vụ nói trên đều có thể cấu thành hành vi vi 
phạm QCN từ phía nhà nước. Sự ghi nhận này không chỉ có ý nghĩa trong việc 
tương thích với các quy định của Luật nhân quyền quốc tế, mà nó còn là cơ sở để 
xác định trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các nghĩa vụ 
về QCN, quyền công dân trên thực tế. Có thể nói Hiến pháp năm 2013 đã có một sự 
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đổi mới sâu sắc về nhận thức. Quyền con người, quyền công dân, theo quan niệm 
trước đây như là một "sản phẩm", một thứ "quà tặng" từ phía Nhà nước cho công 
dân, thì hiện nay, theo Hiến pháp năm 2013, QCN gắn liền với từng cá nhân mà nhà 
nước phải công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm. Nhà nước không thể tùy tiện 
ban phát "tặng cho" hoặc "thu hồi" một cách duy ý chí [15]. 

3.2. THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ CỦA CƠ CHẾ PHÁP LÝ GIÁM SÁT 
THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON 
NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

Nghiên cứu CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN cho thấy 
các yếu tố cấu thành cơ chế này đều được thể hiện trong các quy định pháp luật. Do 
vậy, nghiên cứu sinh phân tích thực trạng các yếu tố của cơ chế này đó là: Các quy 
định của pháp luật về chức năng, thẩm quyền của các chủ thể GSTH các quy định 
của Hiến pháp về BĐQCN; hình thức, phương pháp; trình tự, thủ tục và hậu quả 
pháp lý của GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. 

3.2.1. Thực trạng các quy định pháp luật về chức năng, thẩm quyền của 
các chủ thể giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền 
con người  

Giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về BĐQCN được giao cho 
nhiều chủ thể. Trong phạm vi Luận án này, nghiên cứu sinh chỉ đề cập tới CCPL 
GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN có tính chất Nhà nước do các chủ 
thể là các cơ quan nhà nước và các cá nhân có thẩm quyền thực hiện, được quy định 
trong Hiến pháp, bao gồm: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, TAND và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND).  

3.2.1.1. Các quy định pháp luật về chức năng, thẩm quyền của Quốc hội trong 
việc giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người  

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà 
nước cao nhất. Trong các hoạt động của mình, Quốc hội đã góp phần rất quan trọng 
trong việc bảo vệ và thúc đẩy QCN thông qua việc quán triệt sâu sắc các quan điểm 
và tư tưởng về QCN. Hiến pháp Việt Nam quy định thẩm quyền giám sát Hiến pháp 
nói chung của Quốc hội, chứ không có quy định cụ thể về thẩm quyền GSTH các 
quy định của Hiến pháp về BĐQCN. 

Hiến pháp 2013 đã quy định vị trí, chức năng của Quốc hội tại Điều 69, 
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trong đó có chức năng GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. So sánh với 
Điều 83 của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), có thể thấy vị trí 
của Quốc hội trong cấu trúc tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013 đã 
kế thừa hoàn toàn Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) bằng việc quy 
định "Quốc hội là … cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam". Tuy nhiên, Hiến pháp năm 2013 không quy định Quốc 
hội giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước như Hiến pháp 1992. 
Phạm vi của quyền giám sát của Quốc hội, theo Hiến pháp 2013, giới hạn trong hoạt 
động của các cơ quan nhà nước ở cấp cao nhất, những cơ quan do Quốc hội thành 
lập, phê chuẩn và chịu sự giám sát của Quốc hội, ví dụ Chủ tịch nước, UBTVQH, 
Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán nhà nước, Hội đồng bầu cử quốc gia. 
Các cơ quan này được đề cập trong các quy định cụ thể của Hiến pháp về nhiệm vụ, 
quyền hạn của Quốc hội (Điều 70). Điều đó phù hợp với tính chất tối cao của chức 
năng giám sát của Quốc hội cũng như phù hợp với thực tiễn, bởi trong suốt quá 
trình lịch sử, hầu như phạm vi hoạt động giám sát của Quốc hội chưa bao giờ được 
thực hiện đối với các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh trở xuống. 

Một điểm thay đổi căn bản nữa trong việc quy định thẩm quyền của Quốc 
hội ở Hiến pháp 2013 là Quốc hội không còn là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến. 
Quốc hội là cơ quan dân cử, đại diện cho nhân dân thực hiện quyền lực. Như vậy, 
bằng hình thức này, nhân dân thực hiện quyền lực gián tiếp. Hiến pháp 2013 còn quy 
định các hình thức dân chủ trực tiếp như phúc quyết Hiến pháp khi Quốc hội quyết 
định (Điều 120), trưng cầu dân ý (Điều 29). Vì thế, quyền lập hiến cao hơn quyền lập 
pháp, Nhân dân sử dụng quyền lập hiến để thiết lập quyền lực nhà nước, trong đó có 
quyền lập pháp. Bằng quyền lập hiến của mình, Nhân dân giao cho Quốc hội thực 
hiện một số quyền cụ thể như quyết định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi 
có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành; thành lập Ủy ban sửa 
đổi Hiến pháp; thảo luận và thông qua Hiến pháp khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu 
Quốc hội biểu quyết tán thành (Điều 120). Hiến pháp 2013 ghi nhận: Nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước 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. Điều đó có nghĩa là chủ thể của quyền lực nhà nước là nhân dân. 
Quốc hội là cơ quan nhà nước thực hiện quyền lực của nhân dân, biến ý chí, nguyện 
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vọng của nhân dân thành luật, thành các quy định chung mang tính chất bắt buộc, 
cưỡng chế của nhà nước đối với mọi tầng lớp dân cư trong xã hội.  

Quốc hội không "toàn quyền" làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp mà còn dựa 
trên ý kiến đề nghị của "Chủ tịch nước, UBTVQH, Chính phủ hoặc ít nhất một phần 
ba tổng số đại biểu Quốc hội". Đối với quyền lập pháp, Hiến pháp năm 2013 đã ghi 
nhận quyền sáng kiến lập pháp của nhiều chủ thể, trong đó có Chính phủ, 
TANDTC, đồng thời cũng 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.  

Nhìn một cách tổng quát, Quốc hội có 3 chức năng quan trọng, bao gồm: 1) 
thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, 2) quyết định những vấn đề quan trọng 
của đất nước; 3) giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Như vậy, Quốc 
hội có quyền định ra các quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất, điều 
chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản nhất của xã hội ta. Các quy phạm pháp luật do các 
cơ quan nhà nước khác ban hành phải cụ thể hóa Hiến pháp và luật, không được trái 
với tinh thần và nội dung các quy định của Hiến pháp và luật về BĐQCN. 

Ngoài ra, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 
2015 cũng quy định các chủ thể có thẩm quyền GSTH các quy định của Hiến pháp 
về BĐQCN, bao gồm: Quốc hội giám sát hoạt động của Chủ tịch nước, UBTVQH, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, 
Toà án nhân dân tối cao, VKSNDTC trong việc thi hành các qi của Hiến pháp về 
BĐQCN, luật, nghị quyết của Quốc hội; giám sát VBQPPL của Chủ tịch nước, 
UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, VKSNDTC. 
Trong khi đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát hoạt động của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Toà án nhân 
dân tối cao, VKSNDTC và HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc 
thi hành các qi của Hiến pháp về BĐQCN, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp 
lệnh, nghị quyết của UBTVQH; giám sát VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, VKSNDTC, nghị quyết của HĐND tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương; giúp Quốc hội thực hiện quyền giám sát theo sự phân 
công của Quốc hội. Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình giám sát hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
bộ, cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, VKSNDTC trong việc thi hành luật, 
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nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; giám sát VBQPPL 
thuộc lĩnh vực Hội đồng dân tộc, Uỷ ban phụ trách; giúp Quốc hội, UBTVQH thực 
hiện quyền giám sát theo sự phân công của các cơ quan này. Đoàn đại biểu Quốc 
hội tổ chức hoạt động giám sát của Đoàn và tổ chức để đại biểu Quốc hội trong 
Đoàn giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương; giám sát VBQPPL của HĐND, 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo của công dân; tham gia Đoàn giám sát của UBTVQH, Hội đồng dân tộc, Uỷ 
ban của Quốc hội tại địa phương khi có yêu cầu; (Điều 4 Luật Hoạt động giám sát 
của Quốc hội và HĐND 2015). 

Các quy định trên cũng được thể hiện trong Luật Tổ chức Quốc hội năm 
2014. Các văn bản pháp luật này đã phân định phạm vi, thẩm quyền khác nhau của 
mỗi cơ quan Quốc hội trong việc GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN.  

3.2.1.2. Các quy định pháp luật về chức năng, thẩm quyền giám sát thực hiện 
các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người của Chủ tịch nước 

Chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013 được quy định tại 
Chương VI gồm 8 điều, từ Điều 86 đến Điều 93. Điều 86 Hiến pháp năm 2013 quy 
định: "Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà XHCN 
Việt Nam về đối nội và đối ngoại". Với vai trò "là người đứng đầu Nhà nước", Chủ 
tịch nước thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong mối quan hệ với nhân dân, các 
nhà nước và các tổ chức khác. Với vai trò "thay mặt nhà nước", Chủ tịch nước thể 
hiện tính thống nhất về quyền lực nhà nước trong mối quan hệ với bên ngoài. Như 
vậy, quy định tại Điều 86 Hiến pháp năm 2013 đã đề cao vai trò của Chủ tịch nước, 
vị trí, tính chất pháp lý của Chủ tịch nước, thể hiện tính hệ thống và thống nhất 
trong bộ máy nhà nước cũng như trong mối quan hệ với các chủ thể khác. 

Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội (Điều 87). Nhiệm 
kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước 
phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp. Đây là điểm mới 
của Hiến pháp 2013, nhằm tạo cơ sở quan trọng cho nhân dân thực hiện chức năng 
giám sát đối với những người giữ chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà nước, trong 
đó có Chủ tịch nước. Hành vi tuyên thệ của Chủ tịch nước là hành vi thiêng liêng, 
cao cả, là nguồn cảm hứng đoàn kết cho các tầng lớp nhân dân, thể hiện tính vẹn 
toàn của bộ máy quyền lực và niềm tin của nhân dân vào chính quyền, từ đó hình 
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thành nên sự đồng thuận xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, 
lời tuyên thệ của Chủ tịch nước nhấn mạnh tính tối cao của Hiến pháp, đó là lời cam 
đoan vững chắc về việc Chủ tịch nước có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp và GSTH 
các quy định của Hiến pháp về BĐQCN [52].  

Theo quy định của Hiến pháp 2013, thẩm quyền của Chủ tịch nước nhìn 
chung không thay đổi nhiều so với Hiến pháp năm 1992 nhưng đã có sự sắp xếp lại 
cho hợp lý, khoa học hơn. Trên cơ sở tiếp thu thẩm quyền của Chủ tịch nước trong 
Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 quy định thống nhất: "Chủ tịch nước 
công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị UBTVQH (UBTVQH) xem xét lại 
pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua" (Khoản 
1 Điều 88). Hiến pháp năm 2013 cũng đã bỏ các quy định liên quan đến việc "công 
bố Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của UBTVQH". Điều này cũng hoàn 
toàn phù hợp với quy định là Chủ tịch nước chỉ phải công bố Hiến pháp, luật, pháp 
lệnh tại Khoản 1 Điều 88 Hiến pháp năm 2013. 

Chủ tịch nước được Hiến pháp trao thẩm quyền GSTH các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN với những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể: Đề nghị UBTVQH xem 
xét lại pháp lệnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày pháp lệnh được thông qua; nếu 
pháp lệnh đó vẫn được UBTVQH biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không 
nhất trí, thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất. Chủ tịch 
nước thực hiện quyền GSTH thực hiện các quy định của Hiến pháp về BĐQCN với 
những đối tượng: UBTVQH, Chính phủ, TANDTC (Điều 18 Luật tổ chức TANDTC 
năm 2002), VKSNDTC (Điều 9 Luật tổ chức VKSND năm 2002).  

Đối với UBTVQH, Chủ tịch nước có quyền đề nghị UBTVQH xem xét lại 
pháp lệnh mà cơ quan này đã thông qua, nếu những quy định trong pháp lệnh này có 
những nội dung trái với những điều khoản hiến định về QCN. Tuy nhiên, Hiến pháp 
chưa dự liệu các căn cứ để Chủ tịch nước yêu cầu UBTVQH xem xét lại pháp lệnh. 

Đối với Chính phủ, Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Chính 
phủ, có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần 
thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước [66, Điều 90]. 

Theo quy định của Luật tổ chức TAND, Luật tổ chức VKSND, hai cơ quan 
này có trách nhiệm báo cáo công tác hoạt động của cơ quan mình trước Chủ tịch 
nước trong thời gian Quốc hội không họp.  
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3.2.1.3. Quy định pháp luật về chức năng, thẩm quyền giám sát thực hiện 
các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người của Chính phủ 

Hệ thống các cơ quan hành pháp cũng có trách nhiệm GSTH các quy định 
của Hiến pháp về BĐQCN, bảo đảm cho các quyền hiến định có hiệu lực pháp lý 
cao nhất. Trách nhiệm này được quy định theo nội dung của Hiến pháp, Luật Tổ 
chức Chính phủ, Luật Tổ chức HĐND và Ủy ban nhân dân (UBND) hiện hành. 
Theo đó, Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc 
hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc 
hội, UBTVQH, Chủ tịch nước. Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến 
pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH, lệnh, 
quyết định của Chủ tịch nước. Đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và 
xã hội, QCN, quyền công dân (Khoản 6 điều 96); tổ chức đàm phán, ký điều ước 
quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền của Chủ tịch nước, quyết định việc ký, 
gia nhập, phê duyệt hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ, 
trừ điều ước quốc tế trình Quốc hội phê chuẩn quy định tại khoản 14 Điều 70 
(khoản 7 điều 96 Hiến pháp 2013). 

Thủ tướng Chính phủ là người có trách nhiệm cao nhất trong hệ thống hành 
pháp, thực hiện nhiệm vụ GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của Chính 
phủ. Điều 98 Hiến pháp 2013 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng 
Chính phủ như sau: 

 ''…3. Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng, chức vụ tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang 
bộ; phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm và quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

4. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với 
Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; đình chỉ việc thi hành nghị 
quyết của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn 
bản của cơ quan nhà nước cấp trên, đồng thời đề nghị UBTVQH bãi bỏ; 

… 
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6. Thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân thông qua các phương tiện 
thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. 

Như vậy, với quy định này, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền đình chỉ 
việc thi hành bãi bỏ các văn bản của các chủ thể theo quy định, nếu các văn bản đó 
có nội dung trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Đây là một thẩm 
quyền rất quan trọng, giúp Thủ tướng Chính phủ thực thi nhiệm vụ giám sát một 
cách "thực quyền", nhằm đảm bảo các quy định của Hiến pháp về BĐQCN được 
thể chế hóa trong các văn bản pháp luật, các nghị quyết của HĐND.  

Bên cạnh đó, Luật Tổ chức Chính phủ quy định chi tiết hơn một số thẩm 
quyền của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo 
xây dựng các văn bản pháp luật và các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách 
và các dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ; Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong quá trình triển khai 
thực hiện Hiến pháp và pháp luật trong phạm vi toàn quốc [68, Điều 28]. Chiến 
lược, quy hoạch đó sẽ được xây dựng và triển khai với sự lồng ghép phương pháp 
tiếp cận QCN nếu Thủ tướng Chính phủ thực hiện thẩm quyền của mình, kiểm tra, 
xử lý những dự án vi phạm các quy định pháp luật về quyền con người. 

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 99 Hiến pháp 2013, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu bộ, cơ quan 
ngang bộ, lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ; chịu trách nhiệm quản lý 
nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi 
hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. Như vậy, 
các Bộ và các cơ quan ngang Bộ cũng có trách nhiệm GSTH các quy định Hiến 
pháp về BĐQCN trong phạm vi lĩnh vực mình quản lý. Thẩm quyền này được quy 
định cụ thể tại các Điều 25, 26, 27 Luật tổ chức Chính phủ năm 2001; Điều 91 Luật 
Ban hành VBQPPL năm 2008. Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 
có trách nhiệm kiểm tra VBQPPL của mình, của cơ quan ngang bộ về những nội 
dung liên quan đến lĩnh vực do mình phụ trách.  

3.2.1.4. Quy định pháp luật về chức năng, thẩm quyền giám sát thực hiện 
các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người của Viện kiểm sát 
nhân dân và Tòa án Nhân dân 

Cùng với hệ thống cơ quan quyền lực Nhà nước và cơ quan hành pháp, 
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TAND và VKSND cũng thực hiện chức năng GSTH các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN. Theo quy định của Luật tổ chức TAND năm 2014, Luật tổ chức Viện 

KSND năm 2014 thì TAND và Viện kiểm soát nhân dân (VKSND) trong phạm vi 

chức năng của mình có nhiệm vụ GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. 
Việc xét xử của Tòa án góp phần bảo đảm xử lý nghiêm minh các hành vi xâm 
phạm chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, tài sản của nhà nước, 
tập thể, tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân đã được ghi 
nhận trong Hiến pháp, đảm bảo các quy định của Hiến pháp về BĐQCN được tôn 
trọng và nghiêm chỉnh thực hiện.  

Đối với TAND: Hiến pháp năm 2013 kế thừa những nội dung hợp lý, phù hợp 
của Hiến pháp năm 1992 về TAND, đồng thời có những sửa đổi, bổ sung quan trọng 
đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. 
Tại Điều 102 của Hiến pháp quy định chức năng, hệ thống tổ chức và nhiệm vụ của 
TAND là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện 
quyền tư pháp. Tòa án nhân dân gồm TANDTC và các Tòa án khác do luật định, có 
nhiệm vụ bảo vệ công lý, BVQCN, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.  

Như vậy, Hiến pháp năm 2013 khẳng định chỉ TANDTC, các Tòa án khác do 
luật định là những cơ quan duy nhất thực hiện quyền tư pháp, tức có chức năng xét xử 
các vụ án, giải quyết các việc có tranh chấp theo thẩm quyền quy định. Hiến pháp năm 
2013 tiếp tục khẳng định bản chất nhân dân của Tòa án nước ta thông qua tên gọi và 
các nguyên tắc tổ chức, hoạt động. Cụ thể hoá Hiến pháp, Luật tổ chức Toà án nhân 
dân năm 2014 quy định Toà án nhân dân ở nước ta gồm Toà án nhân dân tối cao, các 
Toà án nhân dân cấp cao, Toà án nhân dân cấp tỉnh và Toà án nhân dân cấp huyện. 

Hiến pháp nhấn mạnh nhiệm vụ đầu tiên của TAND là bảo vệ công lý, QCN, 
quyền công dân, sau đó mới đến nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tòa án phải 
là nơi mà mọi người, mọi công dân tìm đến lẽ phải, sự thật; có nhiệm vụ bảo vệ 
công lý khi quyền, lợi ích của cá nhân, cơ quan, tổ chức bị xâm hại; khi công dân 
yêu cầu Toà án giải quyết mọi tranh chấp thì Toà án có trách nhiệm thụ lý giải 
quyết mà không có quyền từ chối.  

Do thực hiện chức năng xét xử nên hoạt động chủ yếu của cơ quan tòa án là 
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ra các bản án, quyết định giải quyết các vụ án, vụ việc. Yêu cầu đặt ra trong hoạt 
động của tòa án là các bản án, quyết định này phải đảm bảo phù hợp với các quy 
định của Hiến pháp về BĐQCN, đặc biệt các quyền trong lĩnh vực tư pháp. 

Đối với VKSND: Thẩm quyền và nhiệm vụ của VKSND được Hiến pháp 
năm 2013 quy định một cách đầy đủ và hoàn thiện như sau: "VKSND có nhiệm vụ 
bảo vệ pháp luật, BVQCN, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân góp phần bảo 
đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất" (Khoản 3 Điều 107). 
Như vậy, bên cạnh những nhiệm vụ đã quy định, Hiến pháp năm 2013 đã có quy 
định mới về nhiệm vụ của VKSND đó là bảo vệ pháp luật, BVQCN, quyền công 
dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp là các hình thức để 
VKSND thực hiện nhiệm vụ bảo vệ pháp luật. Thông qua thực hành quyền công tố, 
VKSND bảo vệ pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và 
thống nhất. Mọi tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật đều được phát hiện, xử lý 
kịp thời, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội, bảo 
đảm việc giải quyết các vụ án đúng pháp luật, nghiêm minh.  

Nhiệm vụ BVQCN, quyền công dân được bổ sung cho chức năng, nhiệm vụ 
của Viện kiểm sát theo quy định của Hiến pháp 2013 là hết sức cần thiết. Những 
quy định mới, bổ sung về QCN, quyền công dân trong Hiến pháp 2013 về QCN, 
quyền và nghĩa vụ của công dân, đặc biệt trong lĩnh vực tư pháp đã góp phần cho 
Viện kiểm sát thực hiện nhiệm vụ BVQCN trong lĩnh vực này. Hiến pháp năm 2013 
quy định rõ mọi biện pháp tố tụng có tính chất hạn chế QCN, quyền công dân trong 
lĩnh vực tư pháp như: bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín và các 
hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác (Điều 21), khám xét chỗ ở 
(Điều 22)… phải do luật định. Bên cạnh đó, Hiến pháp 2013 quy định nguyên tắc 
suy đoán vô tội "Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng 
minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp 
luật" (Khoản 1 Điều 31). Đồng thời, quy định "Quyền được Tòa án xét xử kịp thời 
trong thời hạn luật định, công bằng, công khai" (Khoản 2 Điều 31) cũng được bổ 
sung cùng với nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử (Điều 103). Nguyên tắc 
này đòi hỏi có sự điều chỉnh cơ bản về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, chế định 
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chứng cứ cũng như các thủ tục tố tụng để bảo đảm cho tranh tụng được tiến hành có 
hiệu quả trên thực tiễn. Đặc biệt, qua đó bảo đảm một cách toàn diện nhất về quyền 
của bị can, bị cáo, từ đó bị can, bị cáo và người bào chữa có cơ sở pháp lý rõ ràng 
nhất để thực hiện quyền đưa ra chứng cứ gỡ tội. Khi đó, tranh tụng phải trở thành 
quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, mọi chứng cứ đưa ra phải có căn cứ pháp 
luật và phán quyết của Tòa phải căn cứ vào kết quả tranh tụng và những chứng cứ 
được kiểm chứng tại phiên tòa. Làm được điều đó mới bảo đảm được chất lượng 
phiên tòa, bảo đảm chất lượng việc giải quyết vụ án, từ đó bảo đảm được công lý, 
công minh của pháp luật, đồng thời cũng là BĐQCN, quyền công dân trong lĩnh 
vực tư pháp tố tụng. 

Theo quy định của Luật Tổ chức VKSND, VKSND kiểm sát việc tuân theo 
pháp luật trong việc xét xử của Tòa án, thực hành quyền công tố nhằm bảo đảm việc 
xét xử đúng pháp luật, nghiêm minh, kịp thời. Bên cạnh việc kiểm sát việc tuân theo 
pháp luật của Tòa án, VKSND còn kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan thi 
hành án, chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong 
việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND nhằm đảm bảo 
bản án, quyết định.  

Từ các quy định pháp luật về chức năng, thẩm quyền của các chủ thể GSTH 
các quy định của Hiến pháp về bảo đảm QCN, có thể rút ra một số nhận xét như sau: 

Thứ nhất, Quốc hội được xác định là chủ thể quan trọng nhất trong hoạt động 
GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN với các chức năng chính: Giám sát 
tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất (thứ bậc) của văn bản pháp luật có liên 
quan đến BĐQCN; Giám sát những sơ hở, thiếu sót của văn bản pháp luật có nội 
dung BĐQCN trong quá trình áp dụng; Xem xét tính tuân thủ các quy định của 
Hiến pháp về BĐQCN và pháp luật (khi ra quyết định áp dụng pháp luật), tính hiệu 
quả của các văn bản (để khẳng định chất lượng), tính phù hợp của các pháp lệnh, 
nghị định độc lập (để nâng lên thành luật).  

Thứ hai, Quốc hội được bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về hiệu quả 
hoạt động giám sát, đó là "giám sát của Quốc hội, HĐND là hoạt động giám sát 
của cơ quan quyền lực nhà nước". Đây là điều mới được bổ sung nhằm làm rõ tính 
chất giám sát việc thực hiện các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của Quốc hội, 
HĐND; làm rõ mối liên hệ giữa hoạt động giám sát của Quốc hội và các cơ quan 
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của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; giữa HĐND, Thường 
trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND trong việc bảo đảm hiệu quả 
hoạt động giám sát. Theo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND 2015, 
hoạt động "giám sát" của Quốc hội được bổ sung theo hướng quy định không chỉ là 
hoạt động "theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
chịu sự giám sát" mà còn bao gồm cả việc "xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, 
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý" (Điều 2). 

Thứ ba, các quy định pháp luật cũng xác định rõ một số chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn cũng như kết quả hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ 
tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nhằm phục vụ cho hoạt động GSTH các quy 
định của Hiến pháp về BĐQCN của Quốc hội.  

Thứ tư, các quy định pháp luật giao thẩm quyền GSTH các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN cho nhiều chủ thể khác nhau. Các chủ thể này đều thực hiện chức 
năng giám sát không tập trung và không chuyên trách. Có thể thấy rằng, chức năng 
GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN còn tản mạn ở chức năng, nhiệm vụ 
của nhiều chủ thể, không có sự phân biệt rõ ràng, cụ thể. Điều này dễ dẫn đến việc 
đùn đẩy, né tránh, "cha chung không ai khóc", hiệu quả giám sát sẽ hạn chế. Chẳng 
hạn: các Ủy ban của Quốc hội cũng được Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội 
2014 trao cho thẩm quyền giám sát lĩnh vực mà mình phụ trách nhưng lại không có 
quy định cụ thể về đối tượng giám sát, phạm vi giám sát, thẩm quyền giám sát, 
phương pháp giám sát và những biện pháp bảo đảm hiệu lực giám sát.  

Thứ năm, hiện nay không có quy định pháp luật cụ thể về chức năng, thẩm 
quyền GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của các chủ thể. Nội dung 
này được quy định chung trong thẩm quyền giám sát Hiến pháp nói chung, trong 
khi việc GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN đòi hỏi chủ thể giám sát 
phải có chuyên môn sâu trong lĩnh vực pháp luật nói chung và pháp luật về quyền 
con người nói riêng.  

Thứ sáu, như phần phạm vi nghiên cứu của Luận án đã đề cập, theo quy định của 
pháp luật Việt Nam, chủ thể của giám sát Hiến pháp nói chung và giám sát Hiến pháp về 
BĐQCN rất rộng, bao gồm: Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính 
phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn 
thể Nhân dân. Như vậy, ngoài các chủ thể có tính chất Nhà nước được Hiến pháp ghi 
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nhận, vai trò giám sát của chủ thể nhân dân - chủ thể có gốc rễ của quyền lực - cũng có 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN. Về địa vị pháp lý của chủ thể giám sát Nhân dân, pháp luật hiện hành quy 
định có nhiều tổ chức thông quan đó nhân dân thực hiện thẩm quyền giám sát của 
mình: tổ chức chính trị (Đảng cộng sản Việt Nam); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 
chức chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên 
hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam); các 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các phương tiện thông tin đại chúng, ; các thiết chế dân 
chủ cơ sở (Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng) và cá nhân 
công dân. Đồng thời pháp luật có những quy định tạo ra cơ chế phối hợp giữa giám sát 
của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận với giám sát của 
Quốc hội, giám sát của HĐND [39]. Hiến pháp năm 2013 và Luật Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam năm 2015, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2015, Luật Thanh tra năm 2010, Luật Công đoàn năm 2012 và các 
văn bản pháp luật có liên quan đã quy định phạm vi giám sát của chủ thể nhân dân là 
bao trùm các hoạt động của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quy dịnh của 
Hiến pháp về bảo đảm QCN gắn với chức năng và nhiệm vụ của từng chủ thể. Việc 
quy định nhân dân là chủ thể giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN góp phần đảm bảo nhân dân thực sự là người chủ của quyền lực nhà nước, 
đảm bảo tăng cường tính pháp quyền của Nhà nước; phát huy dân chủ XHCN, quyền làm 
chủ của nhân dân, thiết lập mối quan hệ bình đẳng giữa nhà nước và công dân [5, tr.40]. 
Tuy nhiên, trong phạm vi luận án, nghiên cứu sinh nghiên cứu sâu các chủ thể có tính chất 
Nhà nước được Hiến pháp quy định chức năng GSTH Hiến pháp bao gồm: Quốc hội, Chủ 
tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TAND và Viện kiểm sát nhân dân. 

3.2.2. Thực trạng hình thức và phương pháp giám sát thực hiện các quy 
định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người 

Pháp luật Việt Nam quy định rõ chức năng thẩm quyền GSTH các quy định 
của Hiến pháp về BĐQCN của các chủ thể, tuy nhiên, hình thức và phương pháp 
giám sát của các chủ thể này lại không được quy định rõ ràng. Cụ thể: Chỉ duy nhất 
chủ thể Quốc hội được pháp luật quy định hình thức và phương pháp giám sát, các 
chủ thể Chủ tịch nước, Chính phủ, Viện kiểm sát và TAND quy định rất mờ nhạt 
hoặc không quy định. 
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Đối với chủ thể là Quốc hội, Điều 11 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội 
và HĐND 2015 quy định một cách gián tiếp Quốc hội thực hiện thẩm quyền GSTH 
các quy định của Hiến pháp về BĐQCN thông qua các hình thức sau đây: 

Thứ nhất, xem xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước, UBTVQH, Chính 
phủ, Toà án nhân dân tối cao, VKSNDTC; 

Thứ hai, xem xét báo cáo của UBTVQH về tình hình thi hành các quy định 
của Hiến pháp về BĐQCN, luật, nghị quyết của Quốc hội;  

Thứ ba, xem xét VBQPPL của Chủ tịch nước, UBTVQH, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, VKSNDTC có dấu hiệu trái với các quy 
định của Hiến pháp về BĐQCN, Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội hay không; 

Thứ tư, xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án 
Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng VKSNDTC;  

Thứ năm, thành lập Uỷ ban lâm thời để điều tra về một vấn đề liên quan đến 
việc vi phạm các quyền hiến định và xem xét báo cáo kết quả điều tra của Uỷ ban. 

Từ quy định này có thể thấy, chức năng GSTH các quy định của Hiến pháp 
về BĐQCN của Quốc hội được thực hiện tại kỳ họp Quốc hội trên cơ sở hoạt động 
giám sát của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Quốc hội, bằng các hình thức: xét báo cáo công tác của các cơ 
quan Nhà nước (Chủ tịch nước, UBTVQH, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Hội 
đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan khác do Quốc hội thành 
lập); xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án TANDTC, 
Viện trưởng VKSNDTC; thành lập Ủy ban lâm thời để điều tra về một vấn đề vi 
phạm quyền hiến định và xem xét kết quả điều tra của Ủy ban; tổ chức các đoàn 
giám sát; bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê 
chuẩn (việc bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê 
chuẩn là phương thức để Quốc hội thực hiện quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách 
chức người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn khi người đó không xứng 
đáng với trọng trách được giao); bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, UBTVQH, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC trái với các quy định của 
Hiến pháp về BĐQCN, luật, nghị quyết của Quốc hội… 
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Quốc hội thực hiện GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN thông 
qua việc xem xét báo cáo công tác của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC để bảo 
đảm pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh; các quyền và tự do cá nhân của người 
dân được tôn trọng, bảo vệ và xét xử đúng pháp luật. Việc giám sát này được thực 
hiện thông qua các hình thức như: giám sát chuyên đề, giám sát cụ thể một số lĩnh 
vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Hoạt động giám 
sát theo chuyên đề được thực hiện với những nội dung giám sát chuyên sâu, đã giúp 
cho việc hoạch định những chính sách vĩ mô và quyết định những vấn đề quan trọng 
về BĐQCN sát hợp hơn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của xã hội, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.  

Như vậy, nội dung chính của GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN 
là bảo đảm tuân thủ các quy định này trong toàn bộ hoạt động của Nhà nước, mà đầu 
tiên là việc ban hành VBQPPL phù hợp với các quyền hiến định này. Hình thức thực 
hiện quyền giám sát Hiến pháp của Quốc hội được thông qua một hệ thống các cơ 
quan theo sự phân công, phân nhiệm. Về cơ bản, Quốc hội chỉ tập trung giám sát đối 
với văn bản có nội dung liên quan đến QCN của các cơ quan nhà nước cấp cao 
(UBTVQH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TANDTC, 
VKSNDTC) và thông qua các cơ cấu của mình giám sát đến các cơ quan đặc thù 
(như UBTVQH giám sát HĐND cấp tỉnh). Vì vậy, khi xem xét hoạt động giám sát 
của Quốc hội, trước hết là nói đến việc giám sát chính hoạt động của Quốc hội và các 
cơ quan của Quốc hội. Theo cơ chế "phân công, phân nhiệm", các cơ quan nhà nước 
khác cũng thực hiện trách nhiệm GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN theo 
danh nghĩa "ủy quyền" thông qua vai trò của Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND và 
VKSND cũng như của HĐND các cấp đối với các cơ quan, tổ chức theo quy định. 
Các cơ quan này chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động đó [26]. 

Một điểm đáng lưu ý nữa đó là Quốc hội giao một phần quyền GSTH các quy 
định của Hiến pháp về BĐQCN của mình cho một hoặc một số cơ quan thực hiện, đó là 
đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, UBTVQH, và các cơ quan thuộc Quốc hội.  

Đối với đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội: Đoàn đại biểu Quốc 
hội thực hiện giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương, giám sát VBQPPL của 
HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, giám sát việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của công dân, tham gia đoàn giám sát của UBTVQH, Hội đồng 
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dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tại địa phương khi có yêu cầu để đảm bảo các văn 
bản đó, hoạt động đó phù hợp với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. 

Đại biểu Quốc hội thực hiện quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc 
hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh 
án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; giám sát VBQPPL, giám sát việc thi hành 
pháp luật ở địa phương và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.  

Đối với UBTVQH: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thực hiện chương 
trình giám sát của Quốc hội, điều chỉnh chương trình giám sát của Quốc hội trong 
thời gian Quốc hội không họp và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc 
hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; giám sát hoạt động của Chính phủ, 
TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành 
lập. (Điều 50, Luật Tổ chức Quốc hội). Phương thức giám sát của UBTVQH bao 
gồm xem xét báo cáo công tác của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC trong thời 
gian giữa hai kỳ họp; xem xét VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
TANDTC, VKSNDTC; xem xét việc trả lời chất vấn của người bị chất vấn trong 
thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội; xem xét báo cáo hoạt động của UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương. 

Đối với các cơ quan thuộc Quốc hội (Hội đồng dân tộc, Ủy ban pháp luật, Ủy 
ban tư pháp, Ủy ban kinh tế, Ủy ban tài chính, ngân sách, Ủy ban quốc phòng và an 
ninh, Ủy ban văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Ủy ban về các vấn 
đề xã hội, Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường, Ủy ban đối ngoại) đều có 
những hình thức GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN phù hợp với chức 
năng, thẩm quyền của mình. Hình thức giám sát chủ yếu thông qua phương thức thẩm 
tra các báo cáo, dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, UBTVQH; xem xét 
VBQPPL của các đối tượng chịu sự giám sát và tổ chức các đoàn giám sát. Đối với 
đại biểu quốc hội thì chất vấn là công cụ giám sát chủ yếu và hiệu quả nhất. 

Nghiên cứu một cách hệ thống các quy định của pháp luật, có thể thấy các 
phương thức chủ yếu để Quốc hội thực hiện thẩm quyền giám sát của mình như sau: 

Thứ nhất, xem xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước, UBTVQH, Chính 
phủ, TANDTC, VKSNDTC (tại các kỳ họp cuối năm hoặc giữa năm), Kiểm toán 
Nhà nước, Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan khác do Quốc hội thành lập. 
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Thứ hai, xem xét báo cáo của UBTVQH về tình hình thi hành các quy định 
của Hiến pháp về BĐQCN, luật, nghị quyết của Quốc hội. 

Thứ ba, bãi bỏ VBQPPL của Chủ tịch nước, UBTVQH, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC có dấu hiệu trái với các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN, luật, Nghị quyết của Quốc hội.  

Thứ tư, xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án 
TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao. 

Thứ năm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội 
bầu hoặc phê chuẩn.  

Đối với Chủ tịch nước: Hình thức được Chủ tịch nước sử dụng để GSTH các 
quy định của Hiến pháp về BĐQCN chính là xem xét VBQPPL, xem xét báo cáo 
hoạt động. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước còn giám sát hoạt động của UBTVQH và 
Chính phủ thông qua việc tham dự các phiên họp của cơ quan này. Tuy nhiên, quy 
trình, thủ tục để Chủ tịch nước thực hiện các hình thức giám sát này lại không được 
quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật.  

Đối với VKSND: Viện kiểm sát giám sát hoạt động điều tra thông qua xem 
xét các quyết định khởi tố bị can có đủ căn cứ hay không, kiểm sát các hoạt động 
điều tra và chỉ đạo các hoạt động điều tra của cơ quan điều tra. Đối với những vấn 
đề cần xác minh làm rõ, Viện kiểm sát sẽ chủ động nhằm giải quyết đúng đắn vụ án. 
Bên cạnh đó, Viện kiểm sát còn lập hồ sơ điều tra các vụ án hình sự; giải quyết các 
tranh chấp về thẩm quyền điều tra. 

Đối với hoạt động xét xử, Viện kiểm sát giám sát thông qua việc lập hồ sơ 
xét xử các vụ án hình sự. Thực hành quyền công tố trước TAND cùng cấp, xác minh 
những vấn đề cần làm sáng tỏ nhằm giải quyết đúng đắn các vụ án hình sự. Tham gia 
các vụ án dân sự mà VKSND đã khởi tố hoặc kháng nghị. Đồng thời, VKSND có thể 
tham gia tố tụng vào bất cứ giai đoạn nào của vụ án dân sự nếu thấy cần thiết. 

Đối với hoạt động thi hành án, VKSND giám sát thông qua yêu cầu các 
TAND, cơ quan thi hành án cùng cấp và cấp dưới phải tự kiểm tra việc thi hành án 
và báo cáo cho VKSND. Bên cạnh đó, VKSND trực tiếp kiểm sát việc tuân theo 
pháp luật của cơ quan thi hành án, nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 
với việc thi hành án.  
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Đối với hoạt động giam giữ, cải tạo: VKSND giám sát trực tiếp tại nhà tạm 
giữ, trại tạm giam và trại cải tạo theo chế độ thường kỳ hoặc bất thường. Kiểm tra 
hồ sơ tài liệu của cơ quan đơn vị có trách nhiệm quản lý, giáo dục người chấp hành 
án phạt tù cùng cấp hoặc cấp dưới, gặp hỏi người bị giam, giữ và cải tạo. 

Từ các quy định pháp luật về hình thức và phương pháp giám sát của các chủ 
thể GSTH các quy định của Hiến pháp về bảo đảm QCN, có thể nhận thấy các quy 
định về vấn đề này của các chủ thể khá mờ nhạt hoặc không được quy định, ngoại trừ 
Quốc hội. Điều này phù hợp với vai trò chủ đạo của Quốc hội trong hoạt động giám 
sát. Tuy nhiên, một số hình thức và biện pháp pháp lý chưa được quy định cụ thể, chi 
tiết, một số biện pháp mang tính tùy nghi nên tính khả thi còn hạn chế [70, tr.179]. 
Điều đó gây khó khăn cho các chủ thể thực hiện công việc giám sát của mình. 

3.2.3. Thực trạng trình tự, thủ tục pháp lý giám sát thực hiện các quy 
định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người  

Tương tự như hình thức và phương pháp giám sát, trình tự và thủ tục pháp lý 
GSTH Hiến pháp về BĐQCN của các chủ thể cũng chủ yếu được ghi nhận đối với 
Quốc hội, còn các chủ thể giám sát khác thì pháp luật không ghi nhận cụ thể, thể 
hiện ở những nội dung sau: 

Đối với trình tự, thủ tục pháp lý GSTH các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN của Quốc hội: Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền thông qua Hiến 
pháp và sửa đổi Hiến pháp, thông qua luật và sửa đổi luật. Điều 84 Hiến pháp 2013 
quy định: Chủ tịch nước, UBTVQH, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Chính 
phủ, Toà án nhân dân tối cao, VKSNDTC, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức thành viên của Mặt 
trận có quyền trình dự án luật trước Quốc hội, trình dự án pháp lệnh trước 
UBTVQH. Cơ quan trình dự án luật phải chuẩn bị, xây dựng, hoàn chỉnh và trình 
bày trước Quốc hội dự án đó để Quốc hội xem xét. Trình tự thảo luận và thông qua 
dự án luật được quy định và phân tích kỹ khi giới thiệu về các kỳ họp của Quốc hội.  

Theo quy định tại Điều 49 và 50 Luật Tổ chức Quốc hội, UBTVQH tự mình 
hoặc theo đề nghị của Chủ tịch nước, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Hội đồng 
dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ 
quan trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận hoặc kiến nghị của đại biểu 
Quốc hội quyết định việc giải thích các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, luật, 
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pháp lệnh. Tùy theo tính chất, nội dung của vấn đề cần được giải thích, UBTVQH 
giao Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC hoặc Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc 
hội xây dựng dự thảo nghị quyết giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh trình 
UBTVQH xem xét, quyết định. Dự thảo nghị quyết giải thích Hiến pháp, luật, pháp 
lệnh phải được Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội thẩm tra về sự phù hợp của 
dự thảo nghị quyết giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh với tinh thần và nội dung 
quy định được giải thích của Hiến pháp, luật, pháp lệnh. 

Trình tự, thủ tục mà Quốc hội sử dụng chủ yếu để GSTH các quy định của 
Hiến pháp về BĐQCN bao gồm: thủ tục chất vấn, thủ tục báo cáo và xem xét báo 
cao, thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm, thủ tục thành lập và xét báo cáo của ủy ban lâm thời 
của quốc hội, thủ tục biểu quyết. Trình tự để thực hiện các thủ tục đó là: trình tự 
chuẩn bị, quyết định chương trình giám sát (trình tự chuẩn bị dự kiến chương trình 
giám sát, trình tự xem xét, quyết định chương trình giám sát, trình tự triển khai thực 
hiện chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH, các ủy ban của Quốc hội, đoàn 
đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội); trình tự xem xét báo cáo, trình tự giám sát 
VBQPPL, trình tự chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, trình tự giám sát 
hoạt động ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, trình tự tổ chức đoàn giám 
sát, trình tự thành lập Ủy ban lâm thời của Quốc hội, trình tự xem xét việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, trình tự tổ chức đoàn công tác để khảo sát, 
nghiên cứu nắm tình hình địa phương.  

Về thủ tục chất vấn: Chất vấn là một hình thức giám sát các quy định của 
Hiến pháp về BĐQCN của Quốc hội, được Quốc hội áp dụng để giám sát hoạt động 
của các cơ quan và các quan chức Nhà nước có trách nhiệm BĐQCN. Nhiều nước 
trên thế giới cũng áp dụng thủ tục này đối với các cơ quan lập pháp nhằm thực hiện 
thẩm quyền của mình. Mục đích của chất vấn là làm rõ trách nhiệm BĐQCN của các 
cơ quan và các quan chức Nhà nước được giao quyền. Theo thủ tục chất vấn, người bị 
chất vấn phải trả lời được các câu hỏi: Người bị chất vấn có biết về những vi phạm 
QCN không? Tại sao lại để nó xảy ra? Hướng xử lý như thế nào? Cần phải rút kinh 
nghiệm ở đâu? Chế độ trách nhiệm ra sao? Một người có thể chất vấn nhiều lần về một 
vấn đề, cho đến khi vấn đề đó được xử lý mới chấm dứt. Thông qua chất vấn, năng lực 
nắm bắt và điều chỉnh lĩnh vực phân công được kiểm tra, giám sát. Để có một cuộc 
chất vấn đạt chất lượng và hiệu quả, thủ tục chất vấn chặt chẽ do pháp luật quy định là 
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rất quan trọng. Ở Việt Nam, thủ tục chất vấn được quy định diễn ra trong phiên họp 
toàn thể của Quốc hội và cũng có thể diễn ra trong phiên họp của UBTVQH. 

Tại phiên họp toàn thể của Quốc hội, thủ tục chất vấn và trả lời chất vấn 
được bắt đầu bằng việc yêu cầu chất vấn. Quy trình chất vấn cũng được quy định rõ 
tại Luật Hoạt động giám sát Quốc hội và HĐND. Theo đó quy trình chất vấn về 
những vấn đề QCN cần phải giải quyết bao gồm 5 bước giống như quy trình thông 
thường, đó là:  

Thứ nhất, đại biểu Quốc hội ghi rõ vấn đề liên quan đến QCN cần được chất 
vấn, người bị chất vấn vào phiếu ghi chất vấn và gửi đến Chủ tịch Quốc hội để 
chuyển đến người bị chất vấn. Đoàn thư ký kỳ họp giúp Chủ tịch Quốc hội tổng hợp 
các chất vấn của Đại biểu Quốc hội để báo cáo UBTVQH.  

Thứ hai, UBTVQH dự kiến danh sách những người có trách nhiệm trả lời 
chất vấn tại kỳ họp và báo cáo Quốc hội quyết định. 

Thứ ba, việc trả lời chất vấn tại phiên họp toàn thể Quốc hội được tiến hành 
theo bước sau đây: 1) người bị chất vấn trả lời trực tiếp, đầy đủ nội dung các vấn đề 
mà đại biểu quốc hội đã chất vấn và xác định rõ trách nhiệm, biện pháp khắc phục; 
2) đại biểu Quốc hội có thể nêu lên câu hỏi liên quan đến nội dung đã chất vấn để 
người bị chất vấn trả lời 

Thứ tư, sau khi nghe trả lời chất vấn nếu đại biểu Quốc hội không đồng ý với 
nội dung trả lời thì có quyền đề nghị Quốc hội tiếp tục thảo luận tại phiên họp đó, 
đưa ra thảo luận tại phiên họp khác của Quốc hội hoặc kiến nghị Quốc hội xem xét 
trách nhiệm đối với người bị chất vấn. Quốc hội ra nghị quyết về việc trả lời chất 
vấn và trách nhiệm của người bị chất vấn nếu xét thấy cần thiết. 

Thứ năm, người đã trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, tại phiên họp của 
UBTVQH hoặc đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội bằng văn bản có trách 
nhiệm báo cáo với các đại biểu Quốc hội bằng văn bản về việc thực hiện những vấn 
đề đã hứa khi trả lời chất vấn tại kỳ họp tiếp theo. 

Quốc hội Việt Nam kết hợp hai hình thức chất vấn là câu hỏi miệng và câu 
hỏi viết. Câu hỏi viết thường được gửi trước cho những người có liên quan và có 
trách nhiệm trả lời chất vấn. Câu hỏi miệng được hỏi trực tiếp tại các phiên trả lời 
chất vấn. Mỗi kỳ họp Quốc hội thường dành 2 đến 3 ngày cho người đứng đầu các 
bộ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. 
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Thủ tục xem xét việc trả lời chất vấn về những vấn đề liên quan đến QCN 
còn được tiến hành tại phiên họp của UBTVQH đối với những chất vấn được Quốc 
hội quyết định cho trả lời tại phiên họp UBTVQH và những chất vấn bằng văn bản 
gửi đến UBTVQH thời gian giữa hai kỳ họp. Thủ tục xem xét việc trả lời chất vấn 
tại phiên họp UBTVQH được quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và 
HĐND và được tiến hành theo ba bước: 1) Chủ tịch Quốc hội nêu vấn đề chất vấn 
của đại biểu Quốc hội; 2) người bị chất vấn trả lời trực tiếp, đầy đủ nội dung các 
vấn đề mà đại biểu Quốc hội đã chất vấn và xác định rõ trách nhiệm, biện pháp khắc 
phục; 3) đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến, nếu không đồng ý thì có quyền đề nghị 
UBTVQH đưa ra thảo luận tại kỳ họp Quốc hội. Như vậy, những chất vấn nêu ra tại 
phiên họp UBTVQH được thực hiện dưới hai hình thức: chất vấn bằng văn bản và 
chất vấn bằng miệng. 

Những quy định về thủ tục chất vấn các vấn đề liên quan đến QCN của Quốc 
hội là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác 
GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của Quốc hội. 

Thứ hai, thủ tục xem xét, thảo luận báo cáo công tác của Quốc hội 
Các báo cáo thuộc thẩm quyền xem xét của Quốc hội bao gồm: Báo cáo công 

tác hằng năm của UBTVQH, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính 
phủ, TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội 
thành lập; Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, UBTVQH, Hội đồng dân 
tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán nhà 
nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập; Báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã 
hội; Báo cáo của Chính phủ về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách 
nhà nước; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết 
của Quốc hội; Báo cáo của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC về việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; 
Báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo của Chính 
phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Báo cáo của Chính 
phủ về công tác thi hành án; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu 
quốc gia về bình đẳng giới; Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh 
vực khác theo quy định của pháp luật; Báo cáo khác theo nghị quyết của Quốc hội 
hoặc theo đề nghị của UBTVQH. (Điều 13, Luật Giám sát hoạt động của Quốc hội). 
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Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận báo cáo nói chung, trong đó có những nội 
dung liên quan đến QCN theo trình tự sau đây:  

Bước 1: Người đứng đầu cơ quan có báo cáo trình bày báo cáo; 
Bước 2: Chủ tịch Hội đồng dân tộc hoặc Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội 

trình bày báo cáo thẩm tra; 
Bước 3: Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về báo cáo; trường hợp cần thiết, báo 

cáo có thể được đưa ra thảo luận tại Tổ đại biểu Quốc hội; 
Bước 4: Người đứng đầu cơ quan có báo cáo có thể trình bày bổ sung những 

vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm; 
Bước 5: Quốc hội xem xét, quyết định việc ra nghị quyết về công tác của cơ 

quan có báo cáo. 
Thủ tục Quốc hội xem xét VBQPPL của UBTVQH, Chủ tịch nước, Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC có dấu hiệu trái với những quy 
định của Hiến pháp về BĐQCN, luật, nghị quyết của Quốc hội.  

Tính phù hợp với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN là nhân tố hàng 
đầu bảo đảm cho sự thống nhất của toàn bộ hệ thống pháp luật, đòi hỏi tất cả các 
VBQPPL trong hệ thống pháp luật không được trái hoặc mâu thuẫn với các quy 
định này. Tính hợp hiến không chỉ được xác định trên cơ sở những quy định cụ thể 
của Hiến pháp mà còn trên cơ sở tinh thần, nguyên tắc của Hiến pháp. Tính hợp 
pháp được hiểu là VBQPPL được ban hành phù hợp với pháp luật, không trái với 
pháp luật. Để đảm bảo tính hợp pháp, VBQPPL phải được ban hành đúng thẩm 
quyền, đúng nội dung, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL và phải phù 
hợp với quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày VBQPPL. 

Trong quy trình xây dựng và ban hành VBQPPL có nội dung BĐQCN, thẩm 
định là một giai đoạn bắt buộc nhằm xem xét đánh giá về tính phù hợp với các quy 
định của Hiến pháp, tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của VBQPPL, đảm bảo 
chất lượng, nội dung, hình thức của dự thảo trước khi trình cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền xem xét, ban hành. Trách nhiệm của cơ quan thẩm định là phải xem xét 
VBQPPL gửi thẩm định có trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN không? 
Có phù hợp với tinh thần của Hiến pháp không? Kiểm soát về tính hợp pháp trong 
hoạt động thẩm định thể hiện ở việc cơ quan thẩm định xem xét dự thảo VBQPPL 
được soạn thảo có đúng thẩm quyền về nội dung, thẩm quyền về hình thức theo quy 
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định của Luật ban hành VBQPPL, các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, 
các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý 
chuyên ngành có liên quan và các chủ thể có thẩm quyền ban hành VBQPPL. 

Theo quy định của Khoản 2 Điều 14 Luật hoạt động Giám sát của Quốc hội 
và HĐND, Quốc hội xem xét VBQPPL có dấu hiệu trái với các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN, luật, nghị quyết của Quốc hội theo trình tự sau đây: 

Bước 1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước trình bày tờ trình; 
Bước 2: Đại diện cơ quan thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra; 
Bước 3: Người đứng đầu cơ quan đã ban hành văn bản báo cáo, giải trình; 
Bước 4: Quốc hội thảo luận; 
Bước 5: Quốc hội ra nghị quyết về việc xem xét VBQPPL. 
Nghị quyết của Quốc hội phải xác định VBQPPL trái hoặc không trái với các 

quy định của Hiến pháp về BĐQCN, luật, nghị quyết của Quốc hội; trường hợp 
VBQPPL trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, luật, nghị quyết của 
Quốc hội thì quyết định bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản đó. 

Thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm:  
Nhằm đảm bảo việc GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN hiệu 

quả, bỏ phiếu tín nhiệm là một trong những hình thức pháp lý quan trọng nhằm 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; giúp người được lấy 
phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn 
đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Đó cũng đồng thời là 
công cụ kiểm soát quyền lực mạnh mẽ.  

Trình tự, thủ tục và cách tiến hành việc bỏ phiếu tín nhiệm được quy định 
trong Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và 
HĐND 2015. Điều 4 Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội quy định các nguyên 
tắc bỏ phiếu tín nhiệm như sau: 

1. Bảo đảm quyền của đại biểu Quốc hội trong việc bỏ phiếu tín nhiệm; tôn 
trọng quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. 

2. Công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; bảo đảm đánh giá đúng thực 
chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 
sống của người được bỏ phiếu tín nhiệm. 
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3. Đề cao trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; bảo đảm tiêu 
chuẩn của người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; bảo đảm sự 
ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng trong 
công tác cán bộ. 

Theo quy định của Nghị quyết 35/2012/QH13, UBTVQH (hoặc thường trực 
HĐND) trình Quốc hội (hoặc HĐND) bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp trong các 
trường hợp sau:  

a) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị (đối với Quốc hội); 
b) Có kiến nghị bằng văn bản của ít nhất 20% tổng số đại biểu Quốc hội 

(hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu HĐND) 
c) Có kiến nghị của Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội (Đối với 

Quốc hội); 
d) Người được lấy phiếu tín nhiệm có trên hai phần ba tổng số đại biểu Quốc 

hội (hoặc HĐND) đánh giá "tín nhiệm thấp"; 
đ) Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc (hoặc 

HĐND) hội đánh giá "tín nhiệm thấp" trong 02 năm liên tiếp. 
Như vậy, quyền đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội được trao cho nhiều 

chủ thể hơn (UBTVQH đề nghị; có kiến nghị của Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban 
của Quốc hội). Quy định mới này được xây dựng để tích hợp với sự triển khai quy 
định về "lấy phiếu tín nhiệm" được quy định trong Nghị định này của Quốc hội.  

Trình tự đầu tiên của thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm là xác định người nào trong 
số những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn ra bỏ phiếu tín nhiệm. 
Khi có kiến nghị của ít nhất hai mươi phần trăm (20%) tổng số đại biểu Quốc hội 
hoặc kiến nghị của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, UBTVQH trình Quốc 
hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 
Sau đó, người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm trình bày ý kiến của mình tại phiên 
họp toàn thể của Quốc hội. Quốc hội tiến hành thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm. 

Thủ tục thành lập và xét báo cáo của Ủy ban lâm thời của Quốc hội 
Ủy ban lâm thời của Quốc hội được thành lập để điều tra các vụ việc cụ thể, 

trong đó có các vụ việc liên quan đến QCN, là một hình thức giám sát cần thiết và 
hữu hiệu nhằm đảm bảo việc thực thi các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Luật 
Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND hiện hành có hai điều quy định về việc 
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thành lập Ủy ban lâm thời của Quốc hội để điều tra một số vấn đề nhất định. Theo 
đó khi xét thấy cần thiết thì UBTVQH tự mình hoặc theo đề nghị của Chủ tịch 
nước, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, đại biểu Quốc hội... trình Quốc hội 
quyết định thành lập Ủy ban lâm thời. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban lâm thời do 
Quốc hội quyết định, chủ nhiệm Ủy ban lâm thời trình bày báo cáo kết quả điều tra, 
sau đó Quốc hội thảo luận và ra nghị quyết về vấn đề được điều tra. Thủ tục thành 
lập Ủy ban lâm thời của Quốc hội được tiến hành theo các bước như sau: 

Thứ nhất, trình Quốc hội đề nghị thành lập Ủy ban lâm thời. Quyền trình đề 
nghị do UBTVQH thực hiện. 

Thứ hai, Quốc hội ra quyết định thành lập Ủy ban lâm thời, trong đó quy 
định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban. 

Thứ ba, Ủy ban lâm thời tiến hành điều tra vấn đề được giao. 
Thứ tư, Chủ nhiệm Ủy ban lâm thời trình bày báo cáo kết quả điều tra. 
Sau khi thực hiện báo cáo kết quả điều tra trước Quốc hội, thủ tục xét báo 

cáo của Ủy ban lâm thời được Quốc hội thực hiện thông qua trình tự thảo luận. 
Thông qua thảo luận, các vấn đề của báo cáo sẽ được làm rõ hơn và làm căn cứu để 
Quốc hội ra nghị quyết về vấn đề được điều tra. 

Từ các quy định pháp luật về trình tự và thủ tục pháp lý của các chủ thể GSTH 
các quy định của Hiến pháp về bảo đảm QCN, có thể rút ra một số nhận xét như sau: 

Thứ nhất, cũng giống như quy định về hình thức và phương thức giám sát, 
pháp luật quy định chủ yếu trình tự và thủ tục pháp lý GSTH các quy định Hiến 
pháp về BĐQCN đối với chủ thể là Quốc hội. Các chủ thể khác được quy định về 
vấn đề này rất mờ nhạt hoặc không được đề cập. Các quy định pháp luật hiện hành 
bổ sung thêm trình tự, thủ tục giám sát các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của 
Quốc hội đó là: xem xét báo cáo giám sát chuyên đề, xem xét báo cáo của Ủy ban 
lâm thời, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do 
Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; xem xét báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về 
kiến nghị giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của 
Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.  

Thứ hai, pháp luật cũng quy định rõ chủ thể có thẩm quyền trình Quốc hội 
xem xét VBQPPL có dấu hiệu trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, 
luật, nghị quyết của Quốc hội; chủ thể có quyền kiến nghị, đề nghị về VBQPPL có 
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dấu hiệu trái với các quy định đó, luật, nghị quyết của Quốc hội. Bổ sung thêm thẩm 
quyền giám sát của Quốc hội đối với các hoạt động của Tổng kiểm toán Nhà 
nước, Hội đồng bầu cử quốc gia. 

Thứ ba, thủ tục xét báo cáo của Ủy ban lâm thời được Quốc hội thực hiện 

mang tính hình thức. Bởi lẽ, cho đến nay, hình thức giám sát này cho đến nay chưa 

được Quốc hội thực thi. Nguyên nhân chính là ở việc thiếu quy trình cụ thể để thực 

hiện và có điểm chưa được làm rõ. "Vấn đề nhất định" mà Quốc hội phải thành lập 

Ủy ban lâm thời để điều tra là vấn đề thuộc loại nào, cơ chế để phát hiện và xác 

định "vấn đề nhất định" đó ra sao. Hai là thẩm quyền đề xuất "một vấn đề nhất 

định" đó gồm UBTVQH, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các ủy ban của 

Quốc hội, đại biểu Quốc hội là còn quá chung chung. Ba là thẩm quyền trình và 

quyết định thành lập Uỷ ban lâm thời không được quy định trong Hiến pháp. Bốn là 

nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của Uỷ ban lâm thời không được xác định cụ thể.  

3.2.4. Thực trạng hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát thực hiện các 

quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người 

3.2.4.1. Hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát thực hiện các quy định 
của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người của Quốc hội 

Hậu quả pháp lý là yếu tố có quan hệ chặt chẽ với ba yếu tố của CCPL GSTH 

các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của Quốc hội như: các quy định pháp luật về 

thẩm quyền và chức năng GSTH Hiến pháp về BĐQCN, phương pháp, hình thức 

pháp lý, trình tự và thủ tục pháp lý. Hậu quả pháp lý của hoạt động GSTH các quy 

định của Hiến pháp về BĐQCN của Quốc hội là khâu cuối cùng giúp Quốc hội thể 

hiện thái độ của mình bằng những biện pháp cụ thể tùy vào trình tự, thủ tục giám sát. 

Đối với thủ tục xem xét báo cáo công tác: Theo quy định, sau khi xem xét, 

thảo luận báo cáo công tác của Chủ tịch nước, UBTVQH, Chính phủ, TANDTC, 

VKSNDTC, nếu xét thấy cần thiết, Quốc hội, UBTVQH ra nghị quyết về công tác 

của cơ quan báo cáo. Trong quá trình xem xét, thẩm tra báo cáo của Chính phủ, 

TANDTC, VKSNDTC do Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội thực hiện 

thông qua các phiên họp xem xét, thẩm tra thì chủ tọa phiên họp có quyền ra quyết 

định. Như vậy, kết luận cũng được xem là hậu quả pháp lý của hoạt động GSTH 

hiến pháp về BĐQCN của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. 
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Đối với thủ tục xem xét tính hợp hiến của VBQPPL:  
Theo Điều 51 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, việc đình 

chỉ, bãi bỏ văn bản của cơ quan nhà nước ở trung ương được thực hiện như sau: 
1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đình chỉ hoặc theo đề nghị của Hội đồng dân 

tộc, Ủy ban của Quốc hội hoặc đại biểu Quốc hội đình chỉ việc thi hành văn bản của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, cơ quan khác do Quốc 
hội thành lập trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội 
quyết định việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ họp gần nhất. 

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội bãi bỏ hoặc theo đề nghị của Hội đồng dân 
tộc, Ủy ban của Quốc hội hoặc đại biểu Quốc hội bãi bỏ văn bản của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, cơ quan khác do Quốc hội thành lập 
trái với pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH. 

Thứ nhất, đình chỉ, đề nghị, yêu cầu và ra nghị quyết về tính phù hợp với các 
quy định của Hiến pháp về BĐQCN và tính hợp pháp của VBQPPL.  

Đối với những văn bản của cơ quan Nhà nước ở Trung ương có nội dung trái 
với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, UBTVQH đình chỉ hoặc theo đề nghị 
của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội hoặc đại biểu Quốc hội đình chỉ việc thi 
hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, cơ 
quan khác do Quốc hội thành lập trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, 
luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định việc bãi bỏ văn bản đó 
tại kỳ họp gần nhất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội bãi bỏ hoặc theo đề nghị của Hội 
đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội hoặc đại biểu Quốc hội bãi bỏ văn bản của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, cơ quan khác do Quốc 
hội thành lập trái với pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH [67, Điều 51]. 

Đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị UBTVQH, Chủ tịch nước sửa đổi hoặc 
hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản đó. Đại biểu Quốc hội cũng có quyền yêu 
cầu UBTVQH trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất nếu không 
đồng ý với trả lời của UBTVQH, Chủ tịch nước. Quốc hội ra Nghị quyết về việc 
VBQPPL không trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, quyết định bãi bỏ 
một phần hoặc toàn bộ văn bản trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN; 
đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ VBQPPL trái với các quy định của 
Hiến pháp về BĐQCN và trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.  
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Thứ hai, hủy bỏ, đình chỉ việc thi hành và trình Quốc hội xem xét. 
Trong trường hợp xem xét các VBQPPL có dấu hiệu trái với các quy định 

của Hiến pháp về BĐQCN, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 
của UBTVQH, UBTVQH có quyền ra nghị quyết về việc văn bản quy phạm pháp 
luật đó không trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, luật, nghị quyết của 
Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH. Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 
quyền quyết định hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật có 
một phần hoặc toàn bộ trái với pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH. Nếu VBQPPL 
có một phần hoặc toàn bộ nội dung trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, 
luật, nghị quyết của Quốc hội thì UBTVQH có quyền đình chỉ một phần hoặc toàn 
bộ VBQPPL đó và trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.  

Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm phát hiện văn bản có 
dấu hiệu trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN và kiến nghị cơ quan đã 
ban hành văn bản thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản đó; trường hợp cơ 
quan đã ban hành văn bản không thực hiện kiến nghị thì Hội đồng, Ủy ban có quyền 
kiến nghị Quốc hội, UBTVQH xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Thẩm quyền cụ thể 
của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội được quy định tại Điều 37 Luật hoạt 
động giám sát của Quốc hội và HĐND như sau: 

1. Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, TANDTC, VKSNDTC ban 
hành VBQPPL để hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, 
nghị quyết của UBTVQH đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.  

2. Khi nhận được VBQPPL do cơ quan hữu quan gửi đến, Hội đồng dân tộc, 
Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét nội dung văn bản đó.  

3. Trong trường hợp phát hiện VBQPPL có dấu hiệu trái với các quy định 
của Hiến pháp về BĐQCN, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 
của UBTVQH thì Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
xem xét, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ 
văn bản đó. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan, 
tổ chức, cá nhân phải thông báo cho Hội đồng, Ủy ban biết việc giải quyết; quá thời 
hạn nói trên mà không trả lời hoặc giải quyết không đáp ứng với yêu cầu thì Hội 
đồng, Ủy ban có quyền:  
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a) Đề nghị UBTVQH xem xét, quyết định việc đình chỉ thi hành VBQPPL 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC có dấu hiệu trái với 
các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình 
Quốc hội xem xét, quyết định;  

b) Đề nghị UBTVQH xem xét, quyết định hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ 
VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC có dấu hiệu 
trái với pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; quyết định bãi bỏ một phần hoặc toàn 
bộ nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với các quy 
định của Hiến pháp về BĐQCN, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của UBTVQH.  

c) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bãi bỏ hoặc đình chỉ 
việc thi hành một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có dấu hiệu trái với các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH, nghị 
quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;  

d) Kiến nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, quyết 
định bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ VBQPPL liên tịch 
giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị- xã hội có dấu 
hiệu trái với VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên. 

Ủy ban pháp luật có trách nhiệm thẩm tra kiến nghị của Hội đồng dân tộc, 
Ủy ban của Quốc hội, đề nghị của Chủ tịch nước, Chính phủ, TANDTC, 
VKSNDTC, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương 
của tổ chức thành viên của Mặt trận hoặc của đại biểu Quốc hội về văn bản có dấu 
hiệu trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN Hiến pháp để trình Quốc hội, 
UBTVQH xem xét, xử lý theo thẩm quyền. 

Như vậy, có thể thấy, Quốc hội thực hiện quyền GSTH Hiến pháp về 
BĐQCN thông qua thủ tục giám sát các văn bản pháp luật có dấu hiệu trái với các 
quy định của Hiến pháp về BĐQCN, luật, nghị quyết của Quốc hội thông qua việc 
xem xét, theo dõi, đánh giá các văn bản này; đồng thời tiến hành xử lý thông qua 
các biện pháp bãi bỏ, hủy bỏ, đình chỉ thi hành VBQPPL. 

Đối với thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm: Hậu quả pháp lý mà Quốc hội sử dụng 
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sau khi bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê 
chuẩn có thể là: miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức. 

Khi người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm không được quá nửa tổng số đại 
biểu Quốc hội tín nhiệm, các biện pháp pháp lý này có thể được áp dụng. Trong 
trường hợp đó, cơ quan hoặc người đã giới thiệu để bầu hoặc đề nghị phê chuẩn 
người đó có trách nhiệm trình Quốc hội xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi 
nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức người đó [67, Điều 11]. 

Nghiên cứu kỹ quy phạm này, ta thấy rằng việc thực hiện nó là rất khó, bởi 
vì cho dù người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc 
bỏ phiếu "không tín nhiệm", thì việc miễn nhiệm, bãi nhiệm vẫn phải được quyết 
định của Quốc hội. Trong khi đó, vấn đề này không đơn giản thuộc thẩm quyền 
quyết định của Quốc hội. Pháp luật cũng không quy định rõ thời hạn Quốc hội phải 
xem xét, quyết định vấn đề này. 

Đối với thủ tục thành lập và xét báo cáo của Ủy ban lâm thời của Quốc hội 
Hậu quả pháp lý của thủ tục này là Quốc hội ra nghị quyết về vấn đề Ủy ban 

xem xét. Tuy nhiên, quy định, Quốc hội ra nghị quyết khi "xét thấy cần thiết" còn 
mơ hồ, chung chung, do không có quy định nào xác định thế nào là cần thiết, khi 
nào là cần thiết. Vì thế quy định này ít có giá trị thực thi trong thực tiễn.  

3.2.4.2. Hậu quả pháp lý giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp 
về bảo đảm quyền con người của Chủ tịch nước 

Đối với các đối tượng chịu sự tác động của hoạt động GSTH Hiến pháp, Chủ 
tịch nước có thẩm quyền ra các biện pháp pháp lý như sau: đề nghị Quốc hội bãi 
nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng 
VKSNDTC, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ 
tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; đề nghị UBTVQH xem xét 
lại pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày pháp 
lệnh hoặc nghị quyết được thông qua; miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án, Thẩm 
phán TANDTC, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên VKSNDTC.  

Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định bãi bỏ một 
phần hoặc toàn bộ luật, nghị quyết của Quốc hội trái với các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN hoặc VBQPPL của UBTVQH trái Hiến pháp, luật, nghị quyết của 
Quốc hội. 
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3.2.4.3. Hậu quả pháp lý giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp 
về bảo đảm quyền con người của Chính phủ 

Quyền GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN được tiến hành thông 
qua người đứng đầu cơ quan hành pháp là Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ vào kết 
quả giám sát, Thủ tướng Chính phủ có thể ra một trong những chế tài giám sát như 
sau: phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm và quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đình chỉ việc thi hành 
hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, UBND, Chủ tịch 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với các quy định của Hiến pháp 
về BĐQCN, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; đình chỉ việc thi hành 
nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với các quy định 
của Hiến pháp về BĐQCN, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, đồng 
thời đề nghị UBTVQH bãi bỏ (khoản 3 Điều 98 Hiến pháp 2013). 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực, khi phát 
hiện VBQPPL do mình ban hành có nội dung trái với những quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN thì phải tự mình bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản 
khác thay thế. Đồng thời, có quyền kiến nghị với bộ, cơ quan ngang bộ khác đã 
ban hành văn bản về ngành, lĩnh vực do mình phụ trách, bãi bỏ hoặc đình chỉ thi 
hành một phần hoặc toàn bộ văn bản đó, nếu kiến nghị không được chấp nhận thì 
trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 
có quyền kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đình chỉ thi hành những nghị quyết 
của HĐND cấp tỉnh trái với VBQPPL của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc bộ, cơ quan ngang bộ về ngành lĩnh vực 
mình phụ trách; đình chỉ việc thi hành về đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 
những quyết định, chỉ thị của UBND cấp tỉnh trái với VBQPPL về ngành, lĩnh vực 
mình phụ trách. 

3.2.4.4. Hậu quả pháp lý giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp 
về bảo đảm quyền con người của Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân 

Đối với hoạt động giám sát, điều tra: VKSND có thể phê chuẩn hoặc không 
phê chuẩn các quyết định của cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật, quyết 
định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn, hủy bỏ các quyết định 
trái pháp luật của cơ quan điều tra. Đồng thời, yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục 
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các vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra; quyết định truy tố bị can, đình chỉ 
hoặc tạm đình chỉ điều tra. Kiến nghị với các cơ quan tổ chức và đơn vị hữu quan 
áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm.  

Đối với hoạt động xét xử, VKSND có thể kháng nghị các bản án hình sự sơ 
thẩm. Tòa án cấp trên phải xét xử phúc thẩm các bản án sơ thẩm khi có kháng nghị 
của VKSND. VKSND kháng nghị các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực 
pháp luật để các bản án và quyết định đó của Tòa án phải được giải quyết theo trình 
tự giám đốc thẩm và tái thẩm.  

Đối với việc thi hành án, VKSND kháng nghị, yêu cầu TAND, cơ quan thi 
hành án, chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm trong việc thi 
hành án. VKSND ra quyết định trả tự do cho người bị tạm giam, tạm giữ, người 
đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật. 

Từ các quy định pháp luật về hậu quả pháp lý của các chủ thể GSTH các quy 
định của Hiến pháp về bảo đảm QCN, có thể rút ra một số nhận xét như sau: 

Thứ nhất, các chủ thể GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN đã thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và đưa ra nhiều kết luận có ý nghĩa thực tiễn. 
Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng, các kiến nghị sau giám sát tính hiệu quả không 
cao và không có tính pháp lý. Sau kiến nghị, các cơ quan của Quốc hội không giám 
sát chặt chẽ việc thực hiện kiến nghị đến đâu. Hơn nữa, trong thực tiễn, chưa có 
nghị quyết của Quốc hội về việc giám sát VBQPPL để xác định VBQPPL nào 
không trái hoặc trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, luật, nghị quyết 
của Quốc hội [29, tr.311].  

Thứ hai, pháp luật quy định Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội xem 
xét, quyết định bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ luật, nghị quyết của Quốc hội trái với 
các quy định của Hiến pháp về BĐQCN hoặc VBQPPL của UBTVQH trái Hiến 
pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, trong thực tiễn, Chủ tịch nước chưa 
thực hiện đề nghị nào với Quốc hội để xem xét bãi bỏ các văn bản đó. Vì thế, quy 
định pháp luật này mang tính hình thức. 

Thứ ba, mặc dù hình thức, phương pháp giám sát, trình tự và thủ tục giám sát 
của chủ thể là VKSND và TAND không được quy định rõ ràng, nhưng hậu quả 
pháp lý của việc GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN lại được chủ thể 
này thực hiện khá hiệu quả, thông qua các quyết định được ban hành trong các giai 
đoạn tố tụng, nhằm đảm bảo tốt hơn QCN, quyền công dân. 
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3.3. THỰC TRẠNG SỰ VẬN HÀNH CỦA CƠ CHẾ PHÁP LÝ GIÁM SÁT 
THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON 
NGƯỜI Ở VIỆT NAM 

3.3.1. Kết quả của sự vận hành của cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các 
quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam và nguyên nhân 

3.3.1.1. Kết quả 
Thứ nhất, giám sát kiểm tra sự phù hợp với các quy định của Hiến pháp về 

BĐQCN của các văn bản pháp luật 
Theo quy định của Hiến pháp 2013 và Luật Hoạt động giám sát Quốc hội và 

HĐND, chủ thể có quyền giám sát VBQPPL bao gồm: Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, 
các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Trong quá trình thực hiện giám sát, 
các chủ thể này đã tập trung vào xem xét tính phù hợp với các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN của VBQPPL. Tuy nhiên, có thể thấy, hoạt động này được thực 
hiện chủ yếu bởi Quốc hội và UBTVQH. Điều này góp phần hạn chế các văn bản có 
một phần hoặc toàn bộ nội dung trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, 
đảm bảo một hệ thống pháp luật đồng bộ. Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát của 
Quốc hội qua 10 năm thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và hoạt động 
giám sát của HĐND số 832/BC-UBTVQH13 ngày 28/02/2015 đã đánh giá hoạt 
động giám sát việc ban hành VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, VKSNDTC, Toà án nhân dân tối cao. Thông qua hoạt động 
này, Quốc hội đã kiến nghị Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ kịp thời hủy bỏ những văn bản không còn phù hợp, ban 
hành kịp thời văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị 
quyết phù hợp với tình hình thực tiễn. Đây cũng chính là hoạt động được chú trọng 
trong các chương trình nghị sự của UBTVQH [84, tr.2]. 

Việc giám sát tính phù hợp với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của 
các văn bản pháp luật trong lĩnh vực hành pháp có sự chặt chẽ hơn. Theo Báo cáo 
của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về tình hình thực hiện cải 
cách hành chính theo nghị quyết của Quốc hội tại cuộc họp báo của Văn phòng 
Chính phủ ngày 2/11/2000, tính đến thời điểm đó đã phát hiện trong 7000 văn bản 
pháp luật của Chính phủ và các bộ có 2000 văn bản cần huỷ bỏ, trên 1000 văn bản 
cần bổ sung, sửa đổi; trong số 54.000 văn bản của chính quyền địa phương cấp tỉnh, 
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thành phố trực thuộc Trung ương có 10.000 văn bản cần huỷ bỏ và khoảng 1.300 
văn bản cần bổ sung, sửa đổi [8].  

Theo Báo cáo số 401/UBTVQH11 ngày 6/10/2005, từ đầu nhiệm kỳ Quốc 
hội khóa XI đến ngày 30/4/2005, để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp 
quy định, Chính phủ cần phải ban hành 196 VBQPPL, nhưng Chính phủ chỉ ban 
hành được 120 văn bản, đạt tỷ lệ 61%, còn tới 76 văn bản (chiếm 39%) chưa được 
ban hành [83]. Kết quả báo cáo gần đây của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp 
luật (Bộ Tư pháp) cho thấy, so với năm 2016, tổng số văn bản được kiểm tra theo 
thẩm quyền năm 2017 tăng 45% và số văn bản phát hiện trái pháp luật về nội dung, 
thẩm quyền tăng 20,5%. Con số này phần nào phản ánh công tác kiểm tra, xử lý văn 
bản ngày càng hiệu quả hơn. Tuy nhiên cũng cảnh báo tình trạng ban hành văn bản 
trái pháp luật vẫn còn nhiều, thậm chí có chiều hướng gia tăng [41]. Báo cáo số 
106/BC-BTP ngày 16/05/2016 của Bộ Tư pháp về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, 
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và giai đoạn 2011-
2015; định hướng công tác giai đoạn 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 
2016 cũng đã khẳng định tiếp tục công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật phù 
hợp với Hiến pháp 2013 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Bộ Tư pháp và 
Công văn số 11/BTP-KTrVB ngày 29/01/2015 của Bộ Tư pháp gửi các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ và địa phương về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ. Trên cơ sở thông tin, báo cáo của các cơ quan và địa phương, Bộ Tư 
pháp đã và đang chủ động theo dõi tình hình cập nhật kết quả rà soát và thực hiện 
việc xử lý kết quả rà soát văn bản bảo đảm phù hợp với Hiến pháp [14]. 

Bên cạnh việc ban hành VBQPPL trái với các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN, việc không ban hành văn bản để các quy định của Hiến pháp đi vào cuộc 
sống cũng còn tồn tại, nhưng lại ít bị phát hiện hoặc chỉ rõ. Việt Nam không áp dụng 
trực tiếp các quy định của Hiến pháp mà cần phải có luật cụ thể quy định hoặc văn 
bản hướng dẫn thi hành. Những con số trên về việc không ban hành VBQPPL chứng 
tỏ các hành vi vi hiến vẫn còn tồn tại mà chưa có cơ sở phân tích nguyên nhân. 

Kết quả trên thể hiện rằng hoạt động giám sát VBQPPL của Quốc hội, các cơ 
quan của Quốc hội đã có đóng góp tích cực trong việc phát hiện những sai trái, bất 
cập của VBQPPL do các cơ quan trung ương cũng như địa phương ban hành nhằm 
nâng cao chất lượng của VBQPPL. Tuy nhiên, cần khách quan chỉ ra rằng, hoạt 
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động này tiến hành còn chưa thường xuyên, liên tục và định kỳ, còn mang tính hình 
thức nên hiệu quả chưa cao. Từ năm 2002 đến nay, Quốc hội mới giám sát một lần 
tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XI (năm 2005) đối với VBQPPL của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, TANDTC, VKSNDTC mà chưa giám 
sát VBQPPL của Chủ tịch nước. Trên thực tế, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của 
Quốc hội cũng như Đoàn đại biểu Quốc hội có tiến hành giám sát đối với VBQPPL 
nhưng hầu như chưa có tính chủ động. 

Hội đồng dân tộc cũng có thẩm quyền trong việc giám sát tính phù hợp với 
các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của các văn bản pháp luật. Báo cáo tổng 
kết hoạt động giám sát của Quốc hội qua 10 năm thực hiện Luật hoạt động giám sát 
của Quốc hội và hoạt động giám sát của HĐND số 832/BC-UBTVQH13 ngày 
28/02/2015 đã đánh giá: trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách, Hội 
đồng dân tộc, Ủy ban đã tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền ban 
hành VBQPPL để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc 
hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH cả về nội dung và thời hạn ban hành theo 
quy định của pháp luật. 

Thông qua hoạt động giám sát VBQPPL, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của 
Quốc hội đã kịp thời phát hiện việc ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành không bảo đảm tiến độ, không đúng thẩm quyền hoặc văn bản có 
những nội dung trái với quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của UBTVQH kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền khắc phục tình trạng 
chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết; sửa đổi, bổ 
sung văn bản có dấu hiệu sai trái. Đồng thời cũng phát hiện và kiến nghị sửa đổi 
những quy định trong các luật, pháp lệnh không còn phù hợp, góp phần hoàn thiện 
hệ thống pháp luật bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất trong cả nước, 
BBDQCN, quyền công dân. Tuy nhiên, việc giám sát VBQPPL chỉ mới tập trung 
vào tiến độ và số lượng ban hành VBQPPL quy định chi tiết, nội dung chủ yếu là 
kết hợp với giám sát chuyên đề mà chưa đi sâu vào nội dung cụ thể vào những vấn 
đề liên quan đến QCN của tất cả các văn bản đã được ban hành thuộc lĩnh vực Hội 
đồng, Ủy ban phụ trách. Do đó kết quả phát hiện và xử lý còn hạn chế [84]. 

Trong phạm vi thẩm quyền của mình, Chính phủ cũng có thẩm quyền giám 
sát các văn bản pháp luật nhằm kiểm tra tính phù hợp với các quy định của Hiến 
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pháp về BĐQCN. Với tư cách là Bộ có thẩm quyền chuyên môn, Bộ Tư pháp được 
Chính phủ giao nhiệm vụ thẩm định các dự thảo VBQPPL của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ. Những dự thảo luật có nội dung vi phạm quyền con người sẽ bị 
Bộ Tư pháp "tuýt còi" để Quốc hội chưa thông qua. Trong Báo cáo số 192/BC-BTP 
ngày 18 tháng 8 năm 2013 về nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
tại Phiên họp thứ 20 của UBTVQH, Bộ trưởng Hà Hùng Cường tổng kết con số 
giám sát các văn bản pháp luật như sau: 

Bộ Tư pháp đã thẩm định 426 dự thảo VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, trong đó có 257 nghị định của Chính phủ, 169 quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ [16]. Qua thẩm định, các quy định không đúng thẩm quyền, mâu thuẫn, 
chồng chéo với các quy định hiện hành, thiếu tính hợp lý, ảnh hưởng đến lợi ích của 
người dân đều được Bộ Tư pháp phát hiện và kiến nghị kịp thời với cơ quan soạn thảo. 
Ví dụ: tại Văn bản thẩm định ngày 07/11/2011, Bộ Tư pháp cho rằng việc Ngân hàng 
Nhà nước dự kiến soạn thảo Nghị định quy định về hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh trong hoạt động ngân hàng là không cần thiết vì đã có đầy đủ văn bản hướng dẫn 
Luật cạnh tranh điều chỉnh vấn đề có liên quan. Hoặc Bộ Tư pháp đã có ý kiến với Bộ 
Tài chính (Văn bản thẩm định ngày 17/4/2013) rằng việc soạn thảo Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát 
sinh trước ngày 01/7/2007 là không đúng thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, bởi lẽ 
thẩm quyền này thuộc Chính phủ; Bộ Tài chính đã tiếp thu và đã đưa nội dung có liên 
quan vào quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý 
thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thay vì trình dự thảo 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ [13]. Đây là những hành động cụ thể của các chủ 
thể GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN trong việc thực hiện những trình tự, 
thủ tục quy định để thực hiện chức năng, thẩm quyền của mình. 

Thứ hai, giám sát thực hiện các quyền hiến định trong thực tế 
Hiến pháp là đạo luật gốc, có giá trị tối cao trong đời sống thực tiễn. Tuy 

nhiên, việc viện dẫn Hiến pháp như một văn bản có giá trị áp dụng trực tiếp lại chưa 
được chú trọng. Điều này dễ nhận thấy từ hai phía: Đối với người dân, khi quyền 
hiến định của họ bị vi phạm, không nhiều người trong số họ khiếu kiện hoặc có ý 
thức đòi quyền lợi. Còn bản thân các cơ quan nhà nước cũng không viện dẫn Hiến 
pháp khi giải quyết khiếu kiện của công dân, mà chỉ viện dẫn văn bản pháp luật. 
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Thực tiễn này cho thấy Hiến pháp không được đề cập trực tiếp trong suy nghĩ và 
thực tiễn hành động của cả công dân và chủ thể có thẩm quyền [76]. 

Mặt khác, nhiều quy định về BĐQCN trong Hiến pháp chưa được thực thi 
hoặc thực thi một cách hạn chế trên thực tế. Ví dụ quyền biểu quyết khi Nhà nước 
tổ chức trưng cầu dân ý, quyền được thông tin, quyền tự do xuất bản, quyền tự do 
lập hội, quyền tự do báo chí… Hạn chế này xuất phát từ vấn đề nhiều quyền hiến 
định không có Luật để thực hiện. Việt Nam hiện nay chưa có Luật trưng cầu ý dân, 
Luật về Hội, Luật Biểu tình, hay chưa có Nhà xuất bản tư nhân… Trong khi đó, các 
quy định của Hiến pháp lại không được áp dụng trực tiếp. Điều đó dẫn đến những 
khó khăn khi người dân muốn thực hiện các QCN cơ bản của mình. Một số quy 
định của Hiến pháp chưa đi vào cuộc sống. Ví dụ, thể thức trưng mua, trưng dụng 
tài sản do luật định đã được ghi nhận trong Điều 23 của Hiến pháp 1992. Nhưng từ 
đó đến nay, việc giải tỏa đền bù tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức lại theo thể 
thức do nghị định của Chính phủ và quyết định của UBND cấp tỉnh quy định. Mãi 
đến ngày 3-6-2008, Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản mới được Quốc hội thông 
qua và chỉ có hiệu lực từ 1/1/2009. 

Đối với quyền tiếp cận thông tin: Đây là một quyền cơ bản của người dân. 
Họ muốn được tiếp cận các thông tin công khai hoặc cơ quan có thẩm quyền cung 
cấp khi người dân yêu cầu. Tuy nhiên, họ lại không được tạo điều kiện hoặc không 
được tiếp cận với nhiều lí do. Năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin mới được ban 
hành, sau 17 năm Hiến pháp ghi nhận về quyền này.  

Những năm qua, đã tồn tại nhiều văn bản pháp luật, nhiều Thông tư, Nghị 
định có những điều khoản trái với các quy định của Hiến pháp. Ví dụ: Luật đầu tư 
nước ngoài được Quốc hội thông qua ngày 29/12/1987 cho phép tổ chức, cá nhân 
nước ngoài được thành lập xí nghiệp 100% vốn nước ngoài. Luật Công ty, Luật 
Doanh nghiệp tư nhân được Quốc hội thông qua ngày 21/12/1990 quy định: "Nhà 
nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của doanh nghiệp tư nhân, thừa nhận 
sự bình đẳng trước pháp luật của doanh nghiệp tư nhân với các doanh nghiệp khác", 
"chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự do kinh doanh". Trong khi đó, Hiến pháp 
năm 1980 khẳng định: "Nhà nước tiến hành cách mạng về quan hệ sản xuất, hướng 
dẫn, sử dụng và cải tạo các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa, thiết lập và 
củng cố chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất nhằm thực hiện một nền 
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kinh tế quốc dân chủ yếu có hai thành phần: thành phần kinh tế quốc doanh thuộc 
sở hữu toàn dân và thành phần kinh tế hợp tác xã thuộc sở hữu tập thể của nhân dân 
lao động". Quy định này của Hiến pháp 1980 vẫn có hiệu lực trong bối cảnh các 
quy định của Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân có những quy định khác. 
Không thể phủ nhận rằng, đây là quy định có lợi cho dân, có tác dụng trong việc 
phát huy mọi tiềm năng để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trong Nhà nước pháp 
quyền, với vai trò tối thượng của Hiến pháp, việc ban hành một đạo luật, một văn 
bản nào cũng phải trên tinh thần các quy định của Hiến pháp. 

Một số quyền hiến định còn bị "cắt xén" bởi những văn bản pháp luật vi 
hiến. Thông tư số 02/2003/TT-BCA ngày 13/1/2003 của Bộ Công an quy định 
mỗi người được đăng ký 01 mô tô hoặc xe máy. Quy định này rõ ràng trái với 
Điều 52 Hiến pháp 1992: "Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của 
cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất…". Phải hai năm sau, khi 
người dân kêu ca, phàn nàn và báo chí lên tiếng, Bộ Công an mới tự hủy bỏ quy 
định vi hiến này. 

Các chủ thể có thẩm quyền GSTH Hiến pháp về BĐQCN cũng chính là các 
chủ thể thực hiện quyền. Trong chức năng, thẩm quyền và hoạt động thực tiễn của 
mình, các chủ thể này đều đạt được một số kết quả nhất định nhằm đảm bảo các 
quyền hiến định được thực thi trong thực tiễn. 

Thứ ba, thể chế hóa các quyền hiến định trong các văn bản pháp luật  
Trên lĩnh vực dân sự - chính trị: Với bản Hiến pháp năm 2013 được ban 

hành, rất nhiều đạo luật sau đó như các luật tổ chức đến các luật về thủ tục tố tụng 
tại toà án, các cơ quan tiến hành tố tụng, hoặc các luật liên quan đến quyền kinh 
doanh, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Hộ tịch… đều đi theo một xu thế chung đó là 
ngày càng trao nhiều quyền dân sự và chính trị cho người dân và bảo đảm các điều 
kiện để họ thực hiện nó một cách thuận tiện nhất. Nhằm đảm bảo các QCN trong 
lĩnh vực dân sự - chính trị, Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật cụ thể: Luật Bầu cử 
đại biểu Quốc hội năm 1997, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2002; Luật 
Bầu cử đại biểu HĐND năm 1994, được sửa đổi vào năm 2003. Để thực hiện quy 
chế dân chủ cơ sở, UBTVQH đã ban hành các nghị quyết về quy chế dân chủ ở xã, 
phường, thị trấn (năm 1998); quy chế dân chủ trong hoạt độngc ủa doanh nghiệp 
Nhà nước (năm 1998), quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan (năm 1998); 
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pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường (năm 2007). Gần đây nhất, Quốc hội 
đã ban hành nhiều Bộ luật nhằm đảm bảo các quyền dân sự - chính trị được thực thi 
trên thực tế. Đó là các đạo luật: Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng Dân sự; Luật Tố 
tụng hành chính; Luật căn cước công dân; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo; Luật Báo chí; Luật Trẻ em, Luật An toàn thông tin mạng và các 
văn bản pháp luật khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân. 

Trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, việc ban hành nhiều đạo luật chứng tỏ 
nỗ lực của Quốc hội và UBTVQH để cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, như 
Luật Giáo dục năm 1998 được thay thế bằng Luật Giáo dục năm 2005, Luật Bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 1991, được thay thế bằng Luật Trẻ em năm 2016; 
Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân (năm 1989); Bộ luật Lao động năm 1994, được sửa 
đổi bổ sung vào các năm 2002, 2006 và 2007; Luật Dạy nghề (năm 2006); Luật 
Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (năm 2006); 
Luật Phòng chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở người 
HIV/AIDS (năm 2006); Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (năm 2007); Luật 
Bình đẳng giới (năm 2006); Luật Nhà ở (năm 2005); Luật Xây dựng (năm 2003); 
Pháp lệnh về người tàn tật (năm 1998) được thay thế bằng Luật người khuyết tật 
năm 2010; Pháp lệnh người cao tuổi (năm 2000) được thay thế bằng Luật người cao 
tuổi năm 2009… 

Thứ tư, coi trọng việc xây dựng và hoàn thiện các thiết chế nhà nước nhằm 
đảm bảo các quyền hiến định trên thực tế. Các quy định về tổ chức bộ máy trong 
Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức 
TAND, Luật Tổ chức VKSND, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND 
… đều có những quy định thể hiện việc hoàn thiện tổ chức bộ máy nhằm bảo đảm 
vận hành hiệu quả, bảo đảm thực hiện các quyền cơ bản của công dân. 

Thứ năm, triệt để áp dụng các phương pháp GSTH các quy định của Hiến 
pháp về ĐBQCN hiệu quả trong điều kiện hiện có 

Để bảo đảm thực hiện các QCN trên thực tế, bên cạnh việc ban hành các đạo 
luật cũng như hoàn thiện tổ chức bộ máy, còn cần những hoạt động cụ thể biến 
những quy định đó thành hiện thực và chỉ đạo giám sát việc thực hiện các quy định 
đó. Quốc hội Việt Nam ngày càng chú trọng thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề 
như giám sát việc thi hành Nghị quyết 388 của UBTVQH về bồi thường thiệt hại 
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cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra; 
giám sát công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tạo việc làm cho người dân có đất bị 
thu hồi; giám sát việc thực hiện cổ phần hóa trong các doanh nghiệp nhà nước và 
bán cổ phiếu cho người lao động; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về 
phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn; giám sát việc thực hiện các chương 
trình, mục tiêu quan trọng quốc gia, xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc ít người và 
miền núi; giám sát việc di dân tái định cư tại công trình thủy điện Sơn La, giám sát 
về giáo dục phổ thông, về trường phổ thông dân tộc nội trú, giám sát tình trạng ô 
nhiễm ở một số địa phương… [4, tr.41]. Quốc hội cũng đã chú trọng vào việc giải 
quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân nhằm đảm bảo các quyền lợi có liên quan. Từ 
ngày 16/8/2016 đến 15/8/2017, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc 
UBTVQH, các Đoàn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội nhận được tổng số 
42.855 đơn thư, tăng so với cùng kỳ 167 đơn. Sau khi nghiên cứu, Quốc hội đã 
chuyển 7.121 đơn đến các Bộ, ngành, UBND, VKSND, TAND các cấp để giải 
quyết (đạt tỷ lệ 48%) và đã nhận được 3.591 văn bản trả lời, đạt tỷ lệ 50,4% [96]. 
Nội dung khiếu nại về hành chính chủ yếu vẫn tập trung vào lĩnh vực đất đai như 
thu hồi đất, việc áp giá bồi thường, tái định cư và hỗ trợ khi giải phóng mặt bằng, 
việc giải quyết tranh chấp nhà đất; về chính sách ưu đãi người có công; về việc thực 
hiện chính sách nhà, đất trước ngày 01/7/1991; tố cáo cán bộ lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn để vụ lợi, vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai, thu chi tài chính, đầu 
tư xây dựng cơ bản...; khiếu nại về tư pháp chủ yếu là đề nghị xem xét theo thủ tục 
giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.  

Nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội đã xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát; 
tổ chức giám sát chuyên đề về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết 
các vụ việc cụ thể; thực hiện giám sát thông qua nghe báo cáo về công tác giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của địa phương; lồng ghép nội dung giám sát việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trong triển khai giám sát các chuyên đề về kinh tế - xã hội. Theo 
báo cáo, có 10 Đoàn tổ chức được 12 cuộc giám sát chuyên đề về việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; 32 Đoàn báo cáo tiến hành giám sát lồng ghép với các chuyên đề 
thuộc lĩnh vực khác; 14 Đoàn có văn bản đôn đốc đối với 274 vụ việc; có 23 Đoàn 
đại biểu Quốc hội tổ chức giám sát được 79 vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể (Trà 
Vinh (12 vụ), Cần Thơ (9), Bạc Liêu (8), Đồng Nai (7), Ninh Bình (5), Đà Nẵng và 
thành phố Hồ Chí Minh (4), Đăk Lăk và Thừa Thiên - Huế (3), Bình Định, Cà Mau, 
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Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Thuận, Phú Yên và Thái Nguyên (2), Bình Thuận, Gia Lai, 
Hà Tĩnh, Nam Định, Quảng Nam và Quảng Trị (1), giảm 9 vụ việc so với cùng kỳ 
[85, tr.5]. Công tác nghiên cứu, đánh giá văn bản trả lời việc giải quyết của cơ quan 
có thẩm quyền đã được các Đoàn đại biểu Quốc hội chú trọng hơn, bước đầu đã 
phát huy hiệu quả hoạt động giám sát. Theo báo cáo của 20 Đoàn (20 Đoàn đại biểu 
Quốc hội có Báo cáo chi tiết số liệu đánh giá văn bản trả lời), trong số 1.529 văn 
bản trả lời, có 349 vụ việc đang được giải quyết (chiếm 23%), 400 vụ việc không có 
cơ sở giải quyết (chiếm 26%), 773 vụ việc đã tiến hành giải quyết xong (chiếm 
51%), đang xem xét lại 7 vụ việc Hà Tĩnh (5 vụ), Quảng Ngãi (2 vụ) (chiếm 0,5%). 
Trong số 773 vụ việc được trả lời giải quyết xong ở trên, có 15 vụ việc (chiếm 2% 
số vụ việc) được các Đoàn kiến nghị xem xét, giải quyết lại An Giang (9 vụ), Ninh 
Thuận (3), Hà Nam (2), Điện Biên (1) [85, tr.6]. 

Qua giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giám sát việc giải 
quyết khiếu nại tố cáo, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội đã phát 
hiện nhiều tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có 
thẩm quyền ở địa phương như: chưa đảm bảo đúng trình tự, thủ tục thụ lý, thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình trạng chậm giải quyết, ban hành công văn, 
thông báo thay thế cho quyết định giải quyết khiếu nại còn xảy ra ở nhiều nơi; việc 
áp dụng pháp luật, thời điểm áp dụng chưa đúng... Qua đó, đã có nhiều kiến nghị 
với các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương, chấn chỉnh, khắc phục sai phạm, nâng 
cao trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo 
vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. 

3.3.1.2. Nguyên nhân của kết quả 
- Bảo vệ QCN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đồng thời dành được 

sự quan tâm thích đáng của Nhà nước và xã hội. 
- Yêu cầu hoàn thiện pháp luật nói chung, hoàn thiện pháp luật về GSTH các 

quy định của Hiến pháp về BĐQCN ngày càng có được xác định là nhiệm vụ trọng 
tâm của cải cách hệ thống pháp luật. 

- Mặc dù CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN còn nhiều 
bất cập do nhiều lí do, tuy nhiên các cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát đều nỗ 
lực thực hiện thẩm quyền của mình, hướng đến việc tôn trọng, bảo vệ, thực hiện 
QCN ngày càng hiệu quả. 



 113

- Chiến lược cải cách hoạt động của các cơ quan Nhà nước, hướng đến bảo 
vệ QCN, quyền công dân được triển khai thực chất, từ đó cơ chế hoạt động được 
vận hành đồng bộ. 

3.3.2. Hạn chế trong vận hành cơ chế pháp lý giám sát thực hiện Hiến 
pháp về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam và nguyên nhân 

3.3.2.1. Hạn chế trong vận hành cơ chế pháp lý giám sát thực hiện Hiến 
pháp về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam 

Thứ nhất, hoạt động giám sát của Quốc hội đối với văn bản pháp luật về QCN 
còn nhiều bất cập. Thực tiễn cho thấy số lượng các văn bản mà Quốc hội và các cơ 
quan của Quốc hội phát hiện không phù hợp với các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN còn hạn chế và bãi bỏ rất ít. Vấn đề không phải là chất lượng các văn bản 
pháp luật mà Quốc hội ban hành không có nhiều sai trái. Tình trạng các văn bản do 
Quốc hội, UBTVQH ban hành chất lượng còn chưa cao, phải liên tục chỉnh sửa, bổ 
sung; các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan mà Quốc hội 
và các cơ cấu của Quốc hội có trách nhiệm giám sát trực tiếp như Toà án nhân dân, 
VKSND, HĐND cấp tỉnh có nhiều sai sót như: nội dung quy định vượt thẩm quyền, 
sai về hình thức văn bản... mà chưa được phát hiện và xử lý kịp thời còn nhiều [24].  

Thứ hai, chất lượng thẩm định VBQPPL của các cơ quan có thẩm quyền tuy 
đã được cải thiện một bước nhưng tinh thần và nội dung thẩm định vẫn còn nặng về 
tính pháp lý; một số trường hợp còn thiếu tính bao quát, chưa chú trọng đúng mức 
đến tính khả thi, tính hợp lý của các quy định trong dự thảo văn bản; một số quy định 
về thủ tục hành chính chưa được kiểm soát chặt chẽ. Chẳng hạn, Bộ Tư pháp đã 
không phát hiện ra những điểm bất hợp lý của quy định tại Nghị định số 
105/2012/NĐ-CP về việc không lắp kính trên nắp áo quan, không rải vàng mã trên 
đường đi, không mang theo vòng hoa đi viếng trong việc tổ chức lễ tang cho cán bộ, 
công chức. Trong một số trường hợp, tuy đã phát hiện ra "vấn đề" nhưng Bộ Tư pháp 
chưa thuyết phục được cơ quan soạn thảo chỉnh lý; chẳng hạn như các quy định của 
Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về việc tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải 
đăng ký sản xuất rượu với chính quyền địa phương và đề nghị chính quyền địa 
phương xác nhận việc sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp [13].  

Thứ ba, một số quy định của Hiến pháp vẫn chưa được thực thi trên thực tế 
nhưng các chủ thể GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN vẫn chưa có kiến 
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nghị đề xuất và thực hiện kịp thời. Theo Điều 28 Hiến pháp 2013, công dân có 
quyền tham gia quản lý công việc nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề 
chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết 
khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. Thêm vào đó, theo quy định của Điều 25 
Hiến pháp hiện hành, công dân Việt Nam có quyền biểu tình. Tuy nhiên, cho đến 
nay, Việt Nam vẫn chưa có Luật Trưng cầu ý dân, cũng như chưa có Luật Biểu tình, 
nên việc thực hiện các quyền này vẫn còn bỏ ngỏ. 

Để thực hiện quyền tự do xuất bản, rào cản lớn cho công dân Việt Nam là hiện 
nay chúng ta mới chỉ có Nhà xuất bản nhà nước, chưa có nhà xuất bản tư nhân. Trong 
khi đó, quyền tự do báo chí phải được hiểu một cách đầy đủ là bao gồm cả sự hoạt động 
của báo chí tư nhân. Quyền tự do ngôn luận ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, tính phản biện của 
báo chí cũng sẽ bị giảm do ít nhiều bị ảnh hưởng bởi quan điểm của Nhà nước. 

Việc thực hiện một số quy định trong Hiến pháp còn gây lúng túng do không 
có cách giải thích rõ ràng. Đơn cử quy định về nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, xác định tính tập trung dân chủ 
không có thước đo rõ ràng, không có tiêu chí mang tính định lượng mà chỉ định 
tính. Ngoài ra, còn một số trường hợp cụ thể có những quy định và hành vi vi hiến, 
vi phạm các quyền hiến định của người dân: 

Trường hợp 1: Quyết định 33/2008 của Bộ Y tế qui định về tiêu chuẩn sức 
khỏe người điều khiển xe gắn máy bị Bộ Tư pháp "tuýt còi" vì trái thẩm quyền và 
có nhiều điểm vi hiến, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Bộ y tế đã ban hành 
quyết định này không đúng thẩm quyền, đưa ra quá nhiều tiêu chuẩn, đặc biệt là có 
những tiêu chuẩn cụ thể về chiều cao, cân nặng, số đo vòng ngực và một số tiêu 
chuẩn khác không phù hợp đã hạn chế quyền hiến định của công dân trong việc sử 
dụng tài sản - phương tiện giao thông. Vì thế, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp 
luật (Bộ Tư pháp) đề nghị Bộ Y tế tự kiểm tra, xử lý đối với Quyết định 33/2008 để 
đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và hợp lý của văn bản. Hậu quả pháp lý là văn bản 
này đã không được thực thi trong cuộc sống. Như vậy, có thể thấy, thông qua cơ chế 
vận hành giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con 
người, Bộ Tư pháp - cơ quan trực thuộc Chính phủ - đã thực hiện thủ tục giám sát 
theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo các văn bản pháp luật phải có nội dung 
thống nhất với Hiến pháp.  
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Trường hợp 2: Năm 2008, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra và 
phát hiện chỉ có 12 tòa án các quận huyện nhận đơn kiện của người dân vào đủ các 
ngày làm việc trong tuần. Còn lại chỉ nhận đơn kiện một số ngày, hoặc một số buổi 
trong tuần. Cá biệt, có tòa nhận đơn kiện của người đi kiện chỉ... một buổi chiều. 
Bên cạnh đó, một số tòa án bố trí cán bộ có năng lực yếu làm người tiếp nhận đơn 
khởi kiện, hướng dẫn lòng vòng khiến người khởi kiện mất thời gian bổ sung đơn. 
Việc các tòa án qui định chỉ nhận đơn kiện vào một số ngày trong tuần thay vì lẽ ra 
phải nhận đơn vào tất cả những ngày làm việc hành chính là hoàn toàn trái với qui 
định của Hiến pháp, hạn chế quyền nộp đơn - chính là quyền khởi kiện, quyền bảo 
vệ quyền lợi - của người dân. Sự việc này sau đó đã được Chánh án TAND thành 
phố Hồ Chí Minh Bùi Hoàng Danh có văn bản gửi TAND 24 quận, huyện trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu phải nhận đơn kiện của người dân vào tất cả 
các ngày làm việc trong tuần. Đồng thời phân công lãnh đạo hoặc thẩm phán có 
kinh nghiệm trực để giải quyết việc tiếp nhận đơn kiện khi cần thiết, tránh trường 
hợp buộc người khởi kiện phải bổ sung hồ sơ nhiều lần. Như vậy, qua trường hợp 
này có thể thấy các hành vi vi hiến rất đa dạng và xảy ra không ít trong thực tiễn 
cuộc sống. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thẩm quyền giám 
sát các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người, thông qua trình tự và 
phương thức giám sát, tuyên bố việc không được áp dụng các quy định trái với Hiến 
pháp, khoogn đảm bảo quyền và lợi ích của người dân.  

Trường hợp 3: Theo Quyết định 79/2007 (ban hành 7/2007) của UBND 
Thành phố Hà Nội, người dân Hà Nội muốn được cấp phép xây dựng phải có một 
trong 12 loại giấy tờ nhà, đất, trong đó có "sổ đỏ". Từ 1/1/2008, người dân buộc 
phải có "sổ đỏ" mới được cấp phép xây dựng. Nếu chưa có "sổ đỏ", người dân phải 
lập hồ sơ xin cấp "sổ đỏ" trước rồi xin phép xây dựng sau. Rõ ràng, quy định này 
mang tính "đánh đố" người dân, vi phạm quyền sở hữu đối với đất đai, nhà cửa của 
họ. Cục kiểm tra VBQPPL cho rằng nội dung Quyết định số 79 của UBND thành 
phố Hà Nội là "không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng, 
cần được xem xét, huỷ bỏ" và yêu cầu UBND thành phố Hà Nội hủy bỏ Quyết định 
số 79/2007. Hậu quả pháp lý của việc giám sát các quy định pháp luật này có phù 
hợp với các quy định của Hiến pháp hay không, dẫn đến việc hủy bỏ Quyết định số 
79/2007 minh chứng cho việc UBND thành phố Hà Nội đã thực hiện thẩm quyền 
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giám sát một cách hiệu quả trong trường hợp này.Như vậy, có thể thấy, hoạt động 
GSTH Hiến pháp về BĐQCN của các chủ thể cũng đã đạt được một số kết quả nhất 
định, nhưng hạn chế cũng không phải là nhỏ. Mỗi một thách thức trong việc thực 
hiện các quyền hiến định chính là thể hiện một quyền cụ thể của con người không 
có điều kiện hoặc bị hạn chế thực hiện trong thực tiễn. Điều đó đặt ra trách nhiệm 
của Nhà nước cần phải có biện pháp và thực thi một cách nghiêm túc, hoàn thiện 
từng yếu tố cấu thành của CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN 
nhằm đảm bảo thực hiện tối đa trách nhiệm của quốc gia trong việc bảo vệ QCN.  

3.3.2.2. Nguyên nhân của hạn chế  

Thứ nhất, thiếu một cơ quan chuyên trách GSTH các quy định của Hiến pháp 
về BĐQCN. Hiện tại, nhiều chủ thể cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ giám sát Hiến 
pháp nói chung với sự dàn trải từ Quốc hội, UBTVQH, Thủ tướng Chính phủ, Chủ 
tịch nước, UBND… dẫn đến tình trạng "cha chung không ai khóc". Việc xác định 
chức năng nhiệm vụ của các cơ quan này trong việc GSTH các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN không rõ ràng, cụ thể, thậm chí chồng chéo, dẫn đến các cơ quan 
đùn đẩy trách nhiệm, không có cơ chế đánh giá trách nhiệm. Hơn nữa, các cơ quan 
này cũng không có chuyên môn trong việc xem xét, giải quyết và ra phán quyết hợp 
lý với các loại vi phạm Hiến pháp. Việc thành lập một cơ quan chuyên trách sẽ khắc 
phục được những hạn chế này bằng việc các chuyên gia pháp lý, đặc biệt các chuyên 
gia luật Hiến pháp sẽ là những người tham gia xác định hành vi nào là vi phạm các 
quy định của Hiến pháp về BĐQCN và phán quyết thế nào là phù hợp.  

Thứ hai, thủ tục hoạt động và thẩm quyền thực tế của Quốc hội - với tư cách 
là chủ thể chính có thẩm quyền GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN - 
chưa phù hợp với quy định của Hiến pháp [75, tr.3]. Điều 69 Hiến pháp 2013 quy 
định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà 
nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, trong 
thực tiễn, nhiều vấn đề quan trọng của đất nước thì Quốc hội chỉ quyết định những 
vấn đề mà Đại hội Đảng toàn quốc hoặc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
ĐCSVN đã quyết định trước đó. Như vậy, thẩm quyền của Quốc hội với tư cách là 
cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất vẫn chưa được thể hiện một cách rõ ràng và 
hiệu quả. 
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Về thủ tục hoạt động: Đối với các chức danh mà Quốc hội bầu như Chủ tịch 
nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên 
UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng 
Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch Hội 
đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan khác do 
Quốc hội thành lập, có thể thấy mỗi chức danh chỉ có 1 ứng cử viên được giới thiệu. 
Như vậy, việc bầu cử và phê chuẩn dường như không có sự khác biệt [75, tr.3]. 

Về thủ tục xem xét báo cáo của Quốc hội: Các cơ quan, cá nhân chưa thực 
hiện nghiêm túc quy định về thời gian gửi báo cáo công tác đến đại biểu Quốc hội 
và các cơ quan của Quốc hội. Điều đó dẫn đến chất lượng công tác thẩm tra báo cáo 
sẽ bị hạn chế do thời gian xem xét báo cáo còn hạn chế. Hơn nữa, theo quy định, 
người đứng đầu cơ quan có báo cáo trình bày tại phiên họp thẩm tra. Tuy nhiên, 
việc thực hiện quy định này còn hạn chế, đặc biệt khi xem xét thẩm tra các báo cáo 
của Chính phủ. Một điểm hạn chế nữa đó là quy định mang tính tùy nghi về việc ra 
nghị quyết về công tác của cơ quan báo cáo khi xét thấy cần thiết [65, điểm c khoản 
3, Điều 99 và điểm e khoản 3 Điều 17]. Sự tùy nghi sẽ dễ đến đến sự tùy tiện trong 
hoạt động xem xét báo cáo do Quốc hội và UBTVQH tiến hành. Hậu quả thực tế đã 
chứng minh sự tùy nghi này sẽ dẫn đến hoạt động GSTH Hiến pháp về BĐQCN của 
Quốc hội và UBTVQH thông qua hình thức xem xét báo cáo công tác mang tính 
hình thức và thiếu triệt để [70, tr.168]. 

Về thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội: Quốc hội không có quyền chủ 
động lựa chọn biện pháp pháp lý để xử lý với người không được đa số đại biểu 
Quốc hội tín nhiệm mà chỉ lựa chọn một trong các biện pháp do cơ quan hoặc người 
đã giới thiệu trình. Quy định này dẫn đến hoạt động GSTH Hiến pháp về BĐQCN 
của Quốc hội mang tính hình thức và kém hiệu quả. 

Thứ ba, Hiến pháp Việt Nam không được áp dụng trực tiếp. Khi quyền và lợi 
ích hợp pháp của mình bị vi phạm, người dân thường viện dẫn các VBQPPL chứ 
không viện dẫn Hiến pháp. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết khiếu 
kiện của người dân cũng ít viện dẫn Hiến pháp. Hoặc các quy định của Hiến pháp nếu 
chưa có luật cụ thể thì chưa được thực hiện. Vì vậy, một số QCN, quyền công dân 
được Hiến pháp ghi nhận, nhưng trong thực tế chưa có cơ sở pháp lý để bảo đảm thực 
hiện, ví dụ quyền lập hội, quyền biểu tình…[43]. Vì thế, bảo vệ nghiêm các giá trị 
của Hiến pháp chưa trở thành văn hóa pháp lý phổ biến trong xã hội. 
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Thứ tư, chưa có cơ chế giám sát hoạt động của Quốc hội và giám sát tính 
hợp hiến của các đạo luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành cũng như giải quyết 
hậu quả pháp lý khi luật, nghị quyết của Quốc hội trái với các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN. GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN là bảo đảm quán 
triệt và tuân thủ nguyên tắc tính tối cao và bất khả xâm phạm của các quy định này 
đối với cả hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tuy nhiên, hiện tại, chỉ mới 
hoạt động hành pháp và tư pháp chịu sự giám sát của cơ chế này thông qua Quốc 
hội. Còn bản thân hoạt động lập pháp của Quốc hội còn bỏ ngỏ, do khó cơ cơ chế 
hữu hiệu của việc tự kiểm soát, tự đánh giá các văn bản do chính mình ban hành. 
Pháp luật hiện hành không có quy định về giám sát đối với VBQPPL (luật, nghị 
quyết) của Quốc hội. Như vậy kể cả Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 
2001); Luật Ban hành VBQPPL năm 2008 cũng như Luật Hoạt động giám sát Quốc 
hội đều bỏ ngỏ đối tượng này. Do đó, Quốc hội có thẩm quyền giám sát đối với 
VBQPPL của các cơ quan do Quốc hội thành lập, còn VBQPPL do chính Quốc hội 
ban hành lại không được thực hiện. Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng 
luật, nghị quyết được ban hành không đảm bảo tính khả thi. Bên cạnh đó, kể cả 
những quy định về trình tự, thủ tục, phương thức giám sát đối với VBQPPL còn rất 
chung chung. Thực tế cũng chưa có trường hợp nào Quốc hội tuyên bố văn bản 
pháp luật do mình ban hành là không phù hợp với các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN. Trong khi không phải bất cứ văn bản luật nào của Quốc hội đều có những 
quy định phù hợp với Hiến pháp. Và như vậy, chừng nào Quốc hội vẫn là cơ quan 
quyền lực nhà nước cao nhất, được thực hiện tất cả các quyền lập hiến, lập pháp, 
hành pháp, tư pháp và quyền nào cũng là cao nhất hay tối cao thì chưa thể nói tới 
GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN đúng nghĩa [60, tr.382]. Như vậy, 
quy định về thẩm quyền giám sát các văn bản pháp luật do Quốc hội thông qua 
được giao cho "tự mình" Quốc hội. Hơn nữa, quy định này lại được ghi nhận trong 
một văn bản pháp luật chứ không phải là trong Hiến pháp [57, tr.149]. 

Thứ năm, các quy định pháp luật về GSTH các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN còn nhiều hạn chế. Luật HĐGSQH và HĐND không phân định rõ ràng sự 
giám sát của Quốc hội, nhất là giữa UBTVQH với Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban 
của Quốc hội. Sự chồng lấn này có thể bảo đảm sự hỗ trợ lẫn nhau trong nội bộ của 
Quốc hội khi tiến hành giám sát, nhưng không thể xác định rõ trách nhiệm giữa các 
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cơ quan của Quốc hội khi có chung đối tượng chịu sự giám sát của Quốc hội. Bên 
cạnh đó, chưa có căn cứ pháp lý vững chắc để các chủ thể giám sát khác thực hiện 
thẩm quyền của mình hiệu quả. Ví dụ đối với chủ thể Chủ tịch nước, thẩm quyền 
của chủ thể này là đề nghị, xem xét lại văn bản nên mặc dù không tán thành với sự 
xem xét lại thì chế tài pháp lý giám sát của Chủ tịch nước là phải chờ kỳ họp gần 
nhất trình Quốc hội quyết định. Cũng chưa có quy định pháp luật nào đề cập về chế 
tài giám sát, hậu quả giám sát khi Chủ tịch nước tham dự các phiên họp của 
UBTVQH. Do đó, mặc dù là chủ thể có quyền giám sát nhưng hiệu quả giám sát 
của Chủ tịch nước chưa cao. 

Các quy định về hoạt động giám sát tính hợp hiến của các VBQPPL còn 

chưa có sự thống nhất, cụ thể, khó thực hiện trong thực tiễn. Cụ thể: nhiều chủ thể 

có thẩm quyền tham gia giám sát, xử lý các VBQPPL của các cơ quan Nhà nước 

trái với Hiến pháp. Nhưng với các VBQPPL liên tịch giữa các cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa các cơ quan đó với các tổ chức chính trị-xã hội 

trái pháp luật, hiện nay chưa có quy định cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết.  

Với những đối tượng là những VBQPPL trước khi được ban hành, hành vi 

của những cán bộ cao cấp trong bộ máy nhà nước…, cho đến nay, chưa có quy định 

nào điều chỉnh việc giám sát tính hợp hiến. Các quy định này nằm rải rác trong 

nhiều các VBQPPL, từ Hiến pháp, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, Luật hoạt 

động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật ban hành VBQPPL… 

Như vậy, có thể thấy, GSTH Hiến pháp về BĐQCN ở Việt Nam còn nhiều 

hạn chế, ít có khả năng xử lý với các dạng vi phạm. Điều đó đặt ra một yêu cầu khách 

quan, cần thiết nhằm hoàn thiện cơ chế này, thành lập một cơ quan chuyên trách, có đủ 

thẩm quyền để hoạt động bảo vệ các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. 

Kết luận chương 3 
Hiến pháp 2013 đã ghi nhận QCN, quyền công dân với nhiều điểm mới, tiến 

bộ. Việc BĐQCN trong Hiến pháp Việt Nam hiện hành không chỉ thể hiện ở các 

quy định các QCN cụ thể mà còn thông qua các chức năng, nhiệm vụ của các thiết 

chế trong bộ máy Nhà nước với những quy định phân quyền. 

Chương 3 của Luận án đã phân tích các điều khoản hiến định về QCN. Đây 

cũng chính là cơ sở pháp lý đánh giá hoạt động GSTH các quy định của Hiến pháp 
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về BĐQCN của các chủ thể. Các quy định này đã thể hiện nhận thức về tầm quan 

trọng của vấn đề QCN, quyền công dân của Đảng và Nhà nước ta.  

Từ cơ sở các điều khoản hiến định, chương 3 của Luận án đã phân tích 
CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của các chủ thể: Quốc hội, 
Chính phủ, Chủ tịch nước, VKSND và TAND. Có thể thấy, hoạt động GSTH các 
quy định của Hiến pháp về BĐQCN còn nhiều hạn chế, do thiếu một cơ quan 
chuyên trách GSTH Hiến pháp; thủ tục hoạt động và thẩm quyền thực tế của Quốc 
hội chưa phù hợp với quy định của Hiến pháp; cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà 
nước bằng giám sát tối cao của Quốc hội đối với các quyền hành pháp và tư pháp 
còn nhiều bất cập; Hiến pháp Việt Nam không được áp dụng trực tiếp; chưa có cơ 
chế giám sát hoạt động của Quốc hội và giám sát tính hợp hiến của các đạo luật, 
nghị quyết do Quốc hội ban hành cũng như hậu quả pháp lý khi luật, nghị quyết của 
Quốc hội trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN; các quy định pháp luật 
về giám sát Hiến pháp còn nhiều hạn chế.  

Phân tích thực trạng CCPL GSTH Hiến pháp về BĐQCN chính là cơ sở 
khoa học để luận án nghiên cứu các quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế, góp 
phần đề xuất mô hình một thiết chế hợp lý nhằm GSTH các quy định của Hiến pháp 
về BĐQCN một cách hiệu quả.  
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Chương 4 
QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ  

GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP  
VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM 

 

4.1. QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ GIÁM SÁT THỰC 
HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI Ở 
VIỆT NAM 

4.1.1. Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định của 
Hiến pháp về bảo đảm quyền con người phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của một quốc gia quy định về những quan hệ xã 
hội liên quan đến việc tổ chức bộ máy nhà nước, thể hiện sâu sắc đường lối chính 
sách của Đảng trong mỗi giai đoạn phát triển đất nước. Vai trò của ĐCSVN trong 
việc định hướng xây dựng CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN là 
không thể phủ nhận. Sự lãnh đạo của Đảng góp phần đảm bảo cho hoạt động của cơ 
chế này vận hành một cách đồng bộ, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong các đường lối, chủ trương của Đảng ta từ trước 
đến nay, tôn trọng và đề cao Hiến pháp, bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật là 
nội dung được thể hiện một cách nhất quán trong các bản Hiến pháp.  

Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược 
xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng 
đến năm 2020 xác định: "hoàn thiện pháp luật về giám sát tối cao của Quốc hội, cơ 
chế bảo vệ luật và hiến pháp" [11]. Ngay sau đó, ĐCSVN đã đưa nội dung tài phán 
Hiến pháp vào các văn kiện của Đảng. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X 
xác định: "Xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp 
trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền..., xây dựng cơ chế 
phán quyết về những vi phạm hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư 
pháp". Trong quan điểm này của Đảng, từ "tài phán Hiến pháp" không được dùng 
trực tiếp, nhưng cơ chế pháp quyết những vi phạm Hiến pháp chính là cơ chế tài phán 
Hiến pháp mà các Nhà nước pháp quyền xây dựng và thực hiện. Đồng thời Đảng ta 
còn chú trọng tăng cường, củng cố thêm hoạt động bảo vệ Hiến pháp do các cơ quan 
nhà nước ta thực hiện từ trước tới nay. Trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng Nhà 
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nước pháp quyền, nội dung này của Văn kiện Đảng chính là sự bổ khuyết tư duy 
thành lập cơ chế tài phán hiến pháp mà trước đó cũng đã tồn tại một cách gián tiếp. 
Đó là cơ chế phòng hiến thông qua hoạt động thẩm định tính hợp hiến của các dự 
thảo nghị định, thông tư và thẩm tra tính hợp hiến đối với các dự thảo luật, pháp lệnh. 
Đồng thời sự tồn tại của cơ chế giám sát phi tư pháp đối với hoạt động hành pháp và 
tư pháp, được thực hiện chủ yếu thông qua hoạt động của các cơ quan đại diện 
(HĐND, Quốc hội). Quan điểm xây dựng cơ chế phán quyết về những vi phạm hiến 
pháp chính là định hướng GSTH Hiến pháp rất mới mẻ, mở đường cho tư duy lập 
pháp đưa nội dung xây dựng cơ chế bảo hiến vào dự thảo Hiến pháp 2013. 

Gần đây nhất, Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục xác định: 
Nghiên cứu xây dựng, bổ sung các thể chế, cơ chế vận hành cụ thể để đảm bảo 
nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Tiếp tục xây dựng từng 
bước hoàn thiện cơ chế, kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt 
động và quyết định của các cơ quan công quyền. Từ những định hướng, quan điểm 
trên của Đảng có thể khẳng định, xây dựng CCPL GSTH hiến pháp phải xuất phát 
từ yêu cầu đảm bảo sự lãnh đạo của ĐCSVN và tiếp tục hoàn thiện phương thức 
lãnh đạo của Đảng với Nhà nước và xã hội.  

Trong hệ thống chính trị của Việt Nam, ĐCSVN vừa là một bộ phận của hệ 
thống chính trị, vừa là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị. Đảng hoạt động trong 
khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định 
hướng về chính sách và chủ trương lớn 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 và đại diện. Việc xây dựng một mô hình giám sát hiến pháp phải phù hợp 
với đặc điểm mang tính đặc thù của hệ thống chính trị, phản ánh bản chất quyền lực 
nhà nước thuộc về nhân dân. Vì thế, đảm bảo sự lãnh đạo của ĐCSVN trong việc tổ 
chức và vận hành CCPL GSTH Hiến pháp là một yêu cầu quan trọng trong bối cảnh 
xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Bối cảnh, yêu cầu đó đòi hỏi phải 
thành lập một cơ quan chuyên trách GSTH Hiến pháp, đảm bảo mọi hoạt động của 
các thiết chế chính trị và toàn xã hội tôn trọng và phù hợp với Hiến pháp. Cơ quan 
đó không gây khó khăn tới những hoạt động cũng như vai trò của Đảng. Điều đó đặt 
ra yêu cầu Đảng cũng phải tự đổi mới phương thức lãnh đạo, hoạt động phù hợp với 
Hiến pháp và pháp luật.  
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4.1.2. Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định của 
Hiến pháp về bảo đảm quyền con người trên nguyên tắc quyền lực Nhà nước 
thuộc về nhân dân 

Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước, nên Nhân dân phải kiểm 
soát được quyền lực nhà nước. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
ở nước ta (sửa đổi, bổ sung năm 2011) đã xác định kiểm soát quyền lực nhà nước là 
một nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước ở nước ta. Đây là sự bổ sung mới về 
nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước. Nguyên tắc này là cơ sở Hiến định để các 
cơ quan nhà nước về lập pháp, hành pháp và tư pháp phát huy đầy đủ vai trò, trách 
nhiệm, quyền hạn được nhân dân giao cho, đồng thời cũng là cơ sở đảm bảo cho 
quyền lực nhà nước thực sự thuộc về Nhân dân.  

Gần đây nhất, trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của 
Đảng có đoạn: Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì 
nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước 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, do ĐCSVN lãnh 
đạo. Quyền lực nhà nước 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 và tư pháp. 
Qua đó, Đảng ta đã khẳng định bên cạnh sự phối hợp phân công còn có sự kiểm 
soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lực này. Như vậy lần đầu tiên, 
yếu tố kiểm soát quyền lực nhà nước đã được Đảng ta chính thức đề cập tới trong 
Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.  

Theo nội dung và tinh thần của Hiến pháp năm 2013 thì quyền lực nhà nước 
thống nhất là ở Nhân dân. Tư tưởng này được thấm nhuần một cách đầy đủ trong 
chương Quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân của Hiến pháp 2013. 
Quan điểm này tiếp tục được thể hiện trong khi thiết kế mô hình tổ chức bộ máy 
nhà nước, từ chương Quốc hội đến chương Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát và 
Chính quyền địa phương. Điều đó cũng hợp với logic của tư tưởng đề cao nhân dân 
trong Cương lĩnh của Đảng. Các bản Hiến pháp trước đó cũng đã quy định "tất cả 
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân". Tuy nhiên, nhân dân không thực hiện 
quyền lực một cách trực tiếp mà trao quyền lực của mình cho Quốc hội để Quốc hội 
thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực. Sự phân định phạm vi quyền lực Nhà nước 
được nhân dân trao quyền cho Quốc hội còn hạn chế, hạ thấp vai trò dân chủ trực 
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tiếp của Nhân dân, thiếu sự kiểm soát quyền lực nhà nước giữa các cơ quan nhà 
nước. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ các cơ quan nhà nước lạm quyền của nhân dân, 
do nhân dân và xã hội không có sơ sở để đánh giá chất lượng hoạt động của quyền 
lực nhà nước.  

Theo Điều 70 Hiến pháp năm 2013, Nhân dân chỉ trao cho Quốc hội ba 
nhóm quyền hạn và nhiệm vụ: 1) Quyền hạn và nhiệm vụ về lập hiến, lập pháp; 2) 
Quyền hạn và nhiệm vụ về giám sát tối cao; 3) Quyền hạn và nhiệm vụ về quyết 
định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời điều 6 quy định Nhân dân thực 
hiện quyền lực nhà nước không những bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, 
HĐND và các cơ quan khác của nhà nước mà còn bằng dân chủ trực tiếp thông qua 
việc thực hiện quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, trong đó có 
trưng cầu ý dân về Hiến pháp (Điều 29 và Điều 120)… [15]. 

Cơ chế GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN được hợp thành bởi 4 
yếu tố như đã phân tích ở trên. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân 
phải được thể hiện trong các yếu tố này và đặt trong mối quan hệ với nguyên tắc 
đảm bảo hiệu lực tối cao của Hiến pháp. Cần phải nhận thức này, điều quan trọng 
để nguyên tắc đảm bảo hiệu lực tối cao của Hiến pháp được thể hiện đó là thông 
qua quy trình lập hiến và tư duy Hiến pháp là văn bản thể hiện ý chí của nhân dân, 
thể hiện quyền lực gốc của nhân dân. Chính quyền lực gốc và tối cao của nhân dân 
tổ chức nên nhà nước và phân công quyền lực cho các cơ quan nhà nước khác nhau, 
thiết lập những giới hạn quyền lực nhất định mà các cơ quan nhà nước này không 
thể vượt qua. Điều đó cho thấy nguyên tắc tính tối cao của Hiến pháp chỉ được xác 
lập một cách đầy đủ khi Hiến pháp là của nhân dân, thể hiện ý chí tối cao của nhân 
dân, hoạt động xây dựng, sửa đổi Hiến pháp phải đảm bảo nguyên tắc quyền lực 
nhà nước thuộc về nhân dân. Như vậy, quyền lập hiến là quyền của Quốc hội, 
nhưng phải đưa ra trưng cầu ý kiến nhân dân [70, tr.207]. Có như vậy, nguyên tắc 
tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mới bảo đảm được thực hiện đầy đủ, 
không hình thức. Nói tóm lại thống nhất quyền lực nhà nước được hiểu là toàn bộ 
quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, tập trung thống nhất ở Nhân dân, ở mục 
tiêu chính trị của đất nước chứ không phải tập trung ở Quốc hội. Mọi nhánh quyền 
lực đều có chung một nguồn gốc thống nhất là Nhân dân, đều do Nhân dân ủy 
quyền, giao quyền. 



 125

4.1.3. Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định của 
Hiến pháp về bảo đảm quyền con người phải đảm bảo nguyên tắc quyền lực 
Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc 
thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp 

Hiến pháp 2013 đã sửa đổi, bổ sung về chức năng nhiệm vụ quyền hạn, bảo 
đảm cho sự phân công, phối hợp và kiểm soát trong việc thực hiện các quyền lập 
pháp, hành pháp và tư pháp có hiệu lực và hiệu quả. Theo đó, Điều 69 Hiến pháp 
2013 quy định: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền 
lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội 
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 nước. Chủ tịch nước là người 
đứng đầu nhà nước, thay mặt nhà nước về đối nội, đối ngoại, thống lĩnh các lực 
lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Chính phủ được Hiến 
pháp 2013 bổ sung, không chỉ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, cơ quan 
chấp hành của Quốc hội mà còn là cơ quan thực hiện quyền hành pháp. TAND theo 
Hiến pháp 2013 xác định là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Việc khẳng định TAND thực hiện quyền tư 
pháp là bổ sung mới so Hiến pháp sửa đổi 1992. Quy định như vậy thể hiện sự phân 
công quyền lực nhà nước một cách rõ ràng đồng thời đề cao trách nhiệm của Tòa án 
trong việc thực hiện quyền tư pháp.  

Viện kiểm sát nhân dân theo Hiến pháp sửa đổi 2013 khẳng định là cơ quan 
thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp (khoản 1, Điều 107) và 
VKSND có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, BVQCN, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã 
hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 
cá nhân... (khoản 3, Điều 107). Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động 
tư pháp, Kiểm sát viên tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng 
VKSND (khoản 2, Điều 109). Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước lần 
đầu tiên được thể chế hóa trong Hiến pháp nước ta với tư cách là các thiết chế Hiến 
định và được quy định trong một chương riêng của Hiến pháp. Việc thiết lập hai 
thiết chế này trong Hiến pháp 2013 là tiếp tục phát huy dân chủ, thực hiện nguyên 
tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, nhà nước ta do Nhân dân làm chủ, 
tạo điều kiện và cơ chế để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình 
trong bầu cử và kiểm soát quyền lực nhà nước.  
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Trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp được giao cho Quốc hội, các cơ quan của 
Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND, VKSND, các cơ quan khác của Nhà 
nước và toàn thể Nhân dân. Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định (khoản 2, Điều 
119); mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý (khoản 1, Điều 119).  

Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng cũng xác định: "Nghiên cứu xây dựng, 
bổ sung các thể chế, cơ chế vận hành cụ thể để đảm bảo nguyên tắc tất cả quyền lực 
Nhà nước thuộc về nhân dân và nguyên tắc quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự 
phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập 
pháp, hành pháp và tư pháp". Như vậy, việc xây dựng CCPL GSTH Hiến pháp về 
BĐQCN phải đảm bảo hai nguyên tắc nền tảng, đó là: bảo đảm tất cả quyền lực 
Nhà nước thuộc về nhân dân, quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, 
phối hợp với kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành 
pháp và tư pháp. So sánh với CCPL GSTH Hiến pháp về BĐQCN trong các nhà 
nước tư sản, vận hành theo nguyên tắc tam quyền phân lập thì việc phối hợp, hỗ trợ 
nhau cùng thực hiện quyền lực Nhà nước là đặc trưng cơ bản của CCPL GSTH 
Hiến pháp về BĐQCN trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Việc phân định chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp một cách rõ ràng 
sẽ tránh được sự chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn giữa các cơ quan quyền lực nhà 
nước. Phòng ngừa, hạn chế vi phạm, lạm quyền từ các cơ quan nhà nước đối với 
QCN, quyền công dân không những là cách thức BVQCN mà còn là phương thức 
quan trọng để bảo vệ Hiến pháp. Để CCPL GSTH Hiến pháp về BĐQCN thực hiện 
một cách hiệu quả, trước hết phải xem xét hiệu lực các văn bản pháp luật quy định 
các QCN, quyền công dân. Điều 14 Hiến pháp 2013 quy định: "Ở nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các QCN, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, 
văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp 
luật". Quy định này đã khẳng định quyền và nghĩa vụ công dân phải được quy định 
trong Hiến pháp và luật. Quốc hội chính là cơ quan có thẩm quyền để ban hành 
những văn bản này. Các cơ quan Nhà nước khác không có thẩm quyền ban hành các 
văn bản quy định quyền và nghĩa vụ của công dân. Như vậy, nghị định của Chính 
phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các VBQPPL của TANDTC, 
VKSNDTC, các VBQPPL của chính quyền địa phương nếu quy định quyền và 
nghĩa vụ của công dân là không đúng thẩm quyền. Chính phủ chỉ có quyền ban 
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hành những văn bản dưới luật để hướng dẫn, cụ thể hóa việc thực hiện các quyền đã 
được ghi nhận trong Hiến pháp và luật. Trên thực tế, việc ban hành những văn bản 
không đúng thẩm quyền vẫn còn tồn tại. Việc thành lập một thiết chế độc lập GSTH 
Hiến pháp về BĐQCN là cần thiết nhằm xem xét, phán quyết về tính hợp hiến của 
các văn bản pháp luật này, nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân được 
thực thi hiệu quả trong thực tế. 

4.1.4. Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định của 
Hiến pháp về bảo đảm quyền con người hướng tới đảm bảo tốt hơn quyền con 
người, quyền công dân 

Theo pháp luật quốc tế, QCN được bảo đảm dưới 3 cấp độ: tôn trọng, bảo vệ và 
thực hiện. Việc ghi nhận các quyền trong Hiến pháp cũng như quy định các thiết chế có 
trách nhiệm BĐQCN thể hiện nỗ lực của Nhà nước trong việc thực hiện các cam kết 
quốc tế về QCN. Một thiết chế giám sát Hiến pháp độc lập chính là thiết chế lý tưởng 
giúp Nhà nước đảm bảo thực hiện các QCN một cách hiệu quả hơn trên thực tế, đồng 
thời là phương tiện giúp con người bảo vệ các QCN, quyền công dân của mình nếu bị 
nhà nước xâm hại, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng Hiến pháp và pháp luật.  

Để đảm bảo các QCN, Nhà nước phải ghi nhận các quyền đó trong Hiến 
pháp - văn kiện pháp lý cao nhất của quốc gia; đồng thời phải xây dựng cơ chế để 
xử lý các hành vi vi phạm QCN đối với các cá nhân, công dân. Một trong những cơ 
chế hữu hiệu chính là CCPL GSTH Hiến pháp, nhằm kiểm tra, kiểm soát quyền lực 
nhà nước, xuất phát từ mục đích BVQCN, quyền công dân trên cơ sở tinh thần của 
Hiến pháp và các đạo luật [55]. Để việc giám sát này đạt hiệu quả, thiết chế đó cần 
phải độc lập, với đầy đủ thẩm quyền nhằm thực hiện nhiệm vụ khá phức tạp, nhạy 
cảm, đặc thù với nhiều xung đột về quyền và lợi ích. Điều đó sẽ góp phần đảm bảo 
tốt hơn QCN, quyền công dân, do cơ chế giám sát đó đều hướng tới mục đích bảo 
vệ các QCN cơ bản.  

Khi xem xét hoàn thiện CCPL GSTH Hiến pháp về BĐQCN, cần phải xem 
xét các mô hình hiện có để tiếp thu một cách hợp lý, khoa học. Việc xem xét mô 
hình Tòa án xem xét tính hợp pháp của các đạo luật được coi là phương thức hiệu 
quả BVQCN, quyền công dân. Điều đó được lí giải bởi lẽ cá nhân công dân là 
những người trực tiếp yêu cầu được bảo vệ các quyền hiến định bị vi phạm trong 
một vụ việc cụ thể. Tòa án sẽ xem xét, và khi có đủ cơ sở cho thấy đạo luật đang có 
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hiệu lực vi phạm đến các quyền cơ bản sẽ dừng vụ việc đang giải quyết để xử lý đạo 
luật bị vi phạm.  

4.1.5. Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định của 
Hiến pháp về bảo đảm quyền con người phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam 
kết hợp với tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của một số nước trên thế giới với 
một lộ trình thích hợp, đảm bảo tính khả thi 

Thực tiễn Việt Nam là một bài toán được đặt ra khi xây dựng mô hình GSTH 
các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Trong hệ thống chính trị Việt Nam, 
ĐCSVN là tổ chức có vai trò lãnh đạo mọi hoạt động trong hệ thống chính trị. Quốc 
hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Khi xây dựng mô hình Tòa án Hiến 
pháp độc lập - một mô hình được đánh giá nhằm GSTH Hiến pháp hiệu quả nhất - 
thì cần phải xác định chức năng, thẩm quyền phù hợp để vẫn giữ được vai trò lãnh 
đạo của Đảng và không lấn sân Quốc hội. Điều đó cho thấy, việc đổi mới CCPL 
GSTH Hiến pháp về BĐQCN phải tính đến yếu tố đặc thù của thể chế chính trị một 
đảng cầm quyền, các yếu tố văn hóa, đạo đức, chính trị, kinh tế, trình độ dân trí và 
trình độ quản lý của cán bộ. Tuy nhiên, cần phải tìm hiểu, nghiên cứu và tiếp thu 
các yếu tố hợp lý trong mô hình GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của 
các nước trên thế giới. Việc tiếp thu này cần phải thực sự khoa học, không nóng vội, 
dập khuôn, máy móc, duy ý chí. Đó là nghiên cứu khoa học vấn đề ai giám sát, 
giám sát như thế nào, sự khác biệt cũng như ưu điểm của từng mô hình giám sát và 
áp dụng một mô hình hợp lý với Việt Nam.  

Với những yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn, việc đổi mới và xây dựng thiết chế 
GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN là một đòi hỏi tất yếu khách quan. 
Quá trình này phải được tiến hành một cách mạnh mẽ và đồng bộ để đáp ứng những 
yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và chủ trương 
hội nhập quốc tế sâu rộng, trong đó có việc đảm bảo thực thi các điều ước quốc tế 
về QCN mà Việt Nam là quốc gia thành viên. Quá trình đổi mới này còn góp phần 
khắc phục tình trạng bất cập, yếu kém, không đồng bộ của các yếu tố hiện có trong 
CCPL GSTH Hiến pháp ở Việt Nam. Tuy nhiên, không vì sự cấp thiết của vấn đề 
mà nhanh vội, bởi lẽ việc đổi mới cơ chế này đòi hỏi phải xem xét, cân nhắc nhiều 
yếu tố: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp lý; xác định từng giai đoạn với 
những trọng tâm cụ thể trên cơ sở xem xét những yếu tố hợp lý của cơ chế GSTH 
các quy định của Hiến pháp về BĐQCN hiện có. 
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4.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ GIÁM SÁT THỰC 
HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI Ở 
VIỆT NAM 

4.2.1. Nâng cao nhận thức về vai trò của Hiến pháp và việc thực hiện các 
quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người  

Muốn Hiến pháp của một quốc gia được GSTH có hiệu quả, bản thân Hiến 
pháp phải được nhận thức đúng vị trí và vai trò của nó trong hệ thống pháp luật. 
Một trong những điều kiện cơ bản đảm bảo cho hiến pháp được tôn trọng, tuân thủ, 
được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày chính là hiệu lực của hiến pháp: hiệu lực 
pháp lý cao nhất và hiệu lực áp dụng trực tiếp. Cả hai cấp độ hiệu lực này của hiến 
pháp cần phải được xác định trong hiến pháp. Đặc trưng cơ bản của thực hiện hiến 
pháp chính là quyền hiến định của người dân được viện dẫn quy định hiến pháp để 
bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của mình. Nhà nước có trách nhiệm phải tôn 
trọng, bảo vệ và thực hiện các quyền và tự do cá nhân đó. Việc áp dụng trực tiếp các 
quy định của Hiến pháp sẽ làm thay đổi căn bản tư duy Hiến pháp bị hòa tan vào các 
ngành luật khác khi các quy định của Hiến pháp phải chờ các văn bản pháp luật cụ 
thể ban hành để thực hiện. Hiến pháp chờ luật, luật chờ nghị định, nghị định chờ 
thông tư, thông tư chờ thông tư liên tịch; thông tư liên tịch chờ quyết định của cơ 
quan địa phương… Sự chờ đợi đó làm giảm tính áp dụng trực tiếp. Ví dụ những 
nguyên tắc BVQCN, những lĩnh vực mà QCN, quyền công dân có thể bị hạn chế thì 
cũng được nâng lên thành hiến định. Quyền, tự do của con người, hiến pháp phải có 
hiệu lực trực tiếp chứ không chỉ dừng lại ở hiệu lực pháp lý cao nhất. Chỉ trong điều 
kiện nhà nước pháp quyền, nơi nhà nước có trách nhiệm thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ 
và bảo đảm các quyền, tự do của con người, hiến pháp mới có thể có và phải có hiệu 
lực trực tiếp. Đấy là một nguyên tắc mà từ đó người dân có thể nêu vấn đề về vi hiến 
đối với các văn bản nếu trái với nguyên tắc quy định trong hiến pháp. Đây là điểm mà 
có thể làm người dân thấy Hiến pháp gắn với quyền của người dân, gắn với cuộc 
sống của người dân, làm cho người dân tích cực tham gia và đóng góp thiết thực.  

Ngay từ thói quen cũng như tập quán pháp luật, các thẩm phán, luật sư khi 
viện dẫn những quy định pháp luật để giải quyết các vụ việc vi phạm cần hình thành 
thói quen viện dẫn Hiến pháp. Ý nghĩa thượng tôn của Hiến pháp trong đời sống xã 
hội được thể hiện ở chỗ các Tòa án không thể từ chối việc xem xét các đơn kiện của 
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người dân khi các quyền và tự do hiến định bị vi phạm với lí do chưa có luật quy 
định. Nguyên tắc: tất cả các quy định hiến pháp cần phải được xem xét đến như là 
quy phạm có hiệu lực áp dụng trực tiếp cần phải được áp dụng triệt để. Hiệu lực 
trực tiếp của hiến pháp cũng không có nghĩa là không cần đến sự cụ thể hóa các quy 
định hiến pháp bằng các văn bản pháp luật khác để thực hiện. Mà ngược lại, chính 
bản chất là luật cơ bản của hiến pháp đòi hỏi phải khẳng định nguyên tắc là: sự 
thiếu vắng văn bản pháp luật cụ thể hóa thì cũng không được coi là lý do để không 
áp dụng các quy phạm hiến pháp trong thực tiễn. 

Cơ chế GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN muốn được thiết lập 
thì phải có quan niệm đúng về Hiến pháp: đó là một bản văn giới hạn quyền lực của 
Nhà nước, một bản văn kiểm soát sự lạm quyền của công quyền và bảo vệ các 
quyền tự nhiên của con người [71]. Khoa học pháp lý đã chỉ ra rằng: Hiến pháp ra 
đời nhằm đảm bảo các quyền tự do của con người bằng việc ghi nhận các quyền cơ 
bản. Các nhánh quyền lực, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phải bảo vệ các 
quyền đó. Việc phân quyền cũng như tổ chức cấu trúc nhà nước cũng nhằm thực 
hiện việc bảo vệ quyền của công dân. Khi nhánh lập pháp và hành pháp xâm phạm 
các quyền, thì tư pháp - với tư cách là nhánh quyền lực ít "nguy hiểm" với người 
dân sẽ có trách nhiệm phải giám sát, kiềm chế và xử lý các vi phạm, nhằm đảm bảo 
các giới hạn quyền được ghi nhận trong Hiến pháp được thực hiện. Ở Việt Nam, 
Hiến pháp chưa được coi là công cụ giới hạn quyền lực Nhà nước, vì vậy các hình 
thức như phủ quyết, bất tín nhiệm Chính phủ, giám sát Hiến pháp bằng tư pháp,… 
vẫn chưa được thể hiện trong Hiến pháp Việt Nam với tư cách là công cụ giới hạn 
quyền lực Nhà nước. Vì vậy, một quan niệm đúng đắn hơn về Hiến pháp là hoàn 
toàn cần thiết, góp phần tạo lập một nhu cầu thực sự thành lập cơ quan giám sát 
Hiến pháp độc lập. 

Về ý thức tôn trọng Hiến pháp các quy định của Hiến pháp về BĐQCN: 
Nghiên cứu các mô hình giám sát Hiến pháp trên thế giới cho thấy, các cơ quan 
giám sát thực hiện các quy định này không ra đời ngay sau khi hình thành tổ chức 
bộ máy nhà nước. Yêu cầu giám sát các quy định của Hiến pháp về BĐQCN chỉ đặt 
ra, hình thành và phát triển khi xã hội phát triển đến một trình độ nhất định, văn hóa 
pháp lý với tư cách là sự tổng hợp những giá trị vật chất và tinh thần được hình 
thành trong hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật được định hình trong xã hội. 
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Sự hình thành văn hóa pháp lý trong mỗi cá nhân và cả cộng đồng làm cho tính 
nhân văn, nhân đạo được bồi đắp, phát huy không ngừng, trở thành những giá trị 
phổ biến trong xã hội [76, tr.136].  

Nhìn vào thực tiễn, quá trình sửa đổi Hiến pháp 2013 có thể đánh giá là 
thành công. Thành công này được ghi nhận một phần ở câu chữ, quy định Hiến 
pháp, nhưng quan trọng hơn, những cuộc thảo luận về nội dung hiến pháp nói 
chung và các quyền hiến định nói riêng với sự tham gia rộng rãi của người dân đã 
góp phần nâng tầm của hiến pháp lên với sự nhận thức của người dân về hiến pháp 
và các quyền con người trong hiến pháp. Vì thế, việc đề xuất thành lập một cơ quan 
chuyên trách giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về BĐQCN cần phải 
biến thành nhu cầu của hơn 90 triệu dân Việt Nam. Nhận thức về Hiến pháp, về 
quyền hiến định của người dân tăng lên thì buộc các cơ quan nhà nước phải tuân thủ 
các quy định này. Nước Anh không có Tòa án Hiến pháp nhưng ở đó vẫn tồn tại 
hợp hiến do nhận thức truyền thống 400 năm lịch sử dân chủ của Anh không chấp 
nhận hành vi vi phạm hiến pháp. Khi có nhận thức đúng đắn của hàng triệu dân thì 
không ai làm trái vì nếu trái lòng dân, các nhà lãnh đạo sẽ phải trả giá về mặt chính 
trị và mất quyền lãnh đạo. Cơ chế giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN tồn tại nhưng nền tảng xã hội, nhận thức công chúng chưa sẵn sàng thì cơ 
chế đó chưa chắc đã hoạt động được. Vì vậy, cần phải xây dựng chủ nghĩa hợp hiến 
đại chúng, tức dùng sức mạnh của quần chúng để tạo nên thói quen tuân thủ hiến 
pháp. Để tạo nên chủ nghĩa hợp hiến đại chúng, cần xây dựng dựa trên nhu cầu của 
hơn 90 triệu người dân bằng việc xây dựng diễn đàn hiến pháp Việt Nam. Thông 
qua đó, hàng năm sẽ có cơ hội trao đổi về nội dung hiến pháp, coi đó là hoạt động 
định kỳ thường xuyên và phổ biến tới công chúng. Từ nhận thức về Hiến pháp, về 
các quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp của tinh hoa trí thức sẽ biến 
thành nhận thức của hơn 90 triệu dân. Lúc đó, chủ nghĩa hợp hiến thành công. 

Nhận thức về nội dung BĐQCN trong Hiến pháp không chỉ bao gồm những 
quy định trong Hiến pháp, mà qua đó, còn thấy được giá trị, ý nghĩa của Hiến pháp 
trong hệ thống pháp luật và đời sống xã hội, hình thành những hành vi xử sự phù 
hợp với Hiến pháp, góp phần hình thành tình cảm, lòng tin, thái độ đúng đắn đối với 
Hiến pháp. Để nâng cao nhận thức của mọi người về các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN, các biện pháp sau cần được chú trọng: 
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Thứ nhất, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân vào hoạt 
động xây dựng hiến pháp (constitutional building/constitutional making). Xây dựng 
hiến pháp là toàn bộ quy trình tạo nên một bản hiến pháp, từ khi lên kế hoạch, thảo 
luận, tư vấn, soạn thảo, xin ý kiến nhân dân cho đến khi văn kiện được thông qua và 
có hiệu lực trong thực tế. Quy trình lập hiến bao gồm các hoạt động xây dựng và ban 
hành hiến pháp, bổ sung hiến pháp, sửa đổi hiến pháp, bãi bỏ hiến pháp [88, tr.21]. 
Tại Hội nghị lần thứ II, Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN xác định một trong sáu 
quan điểm quan trọng chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 như sau: 
"Sửa đổi Hiến pháp là công việc hệ trọng cần được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa 
học, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có cơ chế bảo đảm sự tham gia của các chuyên gia, 
các nhà khoa học, các nhà quản lý và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân...". Kết luận 
của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN tháng 5/2012 cũng 
nêu tinh thần nhất quán tiếp tục yêu cầu lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, tham vấn ý 
kiến các chuyên gia, các nhà khoa học vào quá trình xây dựng hiến pháp. Điều này 
không chỉ thể hiện tinh thần của một xã hội dân chủ, mà nó còn xây dựng niềm tin, 
tinh thần trách nhiệm của nhân dân vào việc thi hành và bảo vệ hiến pháp.  

Thứ hai, phổ biến, tuyên truyền về các quy định BĐQCN trong Hiến pháp 
một cách thường xuyên. Xã hội ngày càng phát triển, trình độ dân trí ngày càng 
được nâng cao, tri thức pháp lý càng đòi hỏi phải được trang bị cho người dân đầy 
đủ. Hiến pháp là đạo luật gốc của một quốc gia. Việc tuyên truyền về các quy định 
của Hiến pháp về BĐQCN bao gồm cả những quy định cụ thể, cơ chế bảo đảm, 
trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân trong việc BĐQCN. 

Thứ ba, thành lập Hiệp hội Hiến pháp Việt Nam. Hiện nay, nhiều quốc gia 
trên thế giới đã thành lập Hiệp hội Hiến pháp như Mỹ, Anh, Niu Di Lân, Úc, Ả 
rập…Hiệp hội Luật Hiến pháp quốc tế cũng được thành lập năm 1981 với mục tiêu: 
1/ phát triển mạng lưới các nhà lập hiến từ các nước trên thế giới; 2/ cung cấp một 
diễn đàn để trao đổi kiến thức và thông tin về các hệ thống hiến pháp trên thế giới; 
3/ kiểm tra và so sánh các vấn đề và hiện tượng hiến pháp nói chung; 4/ cung cấp 
chuyên gia để kiểm tra và tư vấn về các vấn đề liên quan đến các Hiến pháp cụ thể. 
Mục tiêu quan trọng của IACL là cung cấp một diễn đàn trong đó các nhà lập hiến 
từ khắp nơi trên thế giới có thể bắt đầu hiểu các hệ thống của nhau, giải thích và tự 
phản ánh, và tham gia so sánh hiệu quả với nhiều mục đích khác nhau. Để đạt được 



 133

mục tiêu này, Hiệp hội nỗ lực để đảm bảo rằng các quy trình và hoạt động của nó 
phù hợp với tư cách thành viên đa dạng, đồng thời duy trì cách tiếp cận khoa học và 
học thuật dựa trên độ tin cậy của công việc.Tuy nhiên, cho đến nay, Việt Nam cũng 
chưa có thành viên nào tham gia Hiệp hội Luật Hiến pháp quốc tế. Việc thành lập 
Hiệp hội Hiến pháp Việt Nam cần được tham khảo các mô hình Hiệp hội của một 
số quốc gia trên thế giới, trên cơ sở đó, nhân sự nòng cốt được đề xuất là các nhà 
nghiên cứu, các chuyên gia trên lĩnh vực Hiến pháp. Hiệp hội sẽ hoạt động, thảo 
luận các vấn đề về Hiến pháp Việt Nam nói chung và những quy định về BĐQCN 
nói riêng. Trên cơ sở, tinh thần hiểu biết về Hiến pháp và các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN sẽ lan tỏa đến từng người dân trong xã hội, tạo thành văn hóa 
nghiên cứu và tìm hiểu Hiến pháp một cách thường xuyên 

4.2.2. Hoàn thiện, bổ sung các quy định pháp luật để các chủ thể thực 
hiện chức năng, thẩm quyền giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về 
bảo đảm quyền con người hiệu quả 

Trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam, việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của 
các cơ quan hiện có, đặc biệt là Quốc hội, thực hiện chức năng giám sát các quy 
định Hiến pháp về BĐQCN là một yêu cầu quan trọng. Nghiên cứu, tìm hiểu và 
thành lập các thiết chế mới giám sát Hiến pháp chỉ có hiệu quả khi bản thân các 
nhánh quyền lực cũng nhận thức rõ và không ngừng đổi mới chính mình. Vì thế, 
cần thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể sau: 

Thứ nhất, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quốc hội để thực hiện có hiệu 
quả giám sát việc thi hành các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. 

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà 
nước cao nhất. Hoạt động của Quốc hội có ảnh hưởng và chi phối đối với các lĩnh vực 
khác nhau của hoạt động Nhà nước và đời sống xã hội. Yêu cầu đặt ra là Quốc hội phải 
hoạt động thực chất, có hiệu lực, hiệu quả. Vì vậy, Quốc hội cần phải đổi mới tổ chức 
và hoạt động đáp ứng nhằm bảo đảm và nâng cao vai trò của Quốc hội là cơ quan đại 
biểu cao nhất của nhân dân; các đại biểu Quốc hội gắn bó một cách chặt chẽ và có 
trách nhiệm với cử tri, phản ánh kịp thời và đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri; bảo 
đảm các quyết định của Quốc hội thể hiện đầy đủ ý chí chung của nhân dân. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định nhiệm vụ tiếp tục đổi 
mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, theo đó cần "đổi mới tổ chức và 
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hoạt động của Quốc hội, bảo đảm cho Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất 
của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất". Việc tiếp tục đổi mới tổ chức 
và hoạt động của Quốc hội phải được tiến hành trên nguyên tắc tập trung dân chủ 
phù hợp với các nguyên tắc tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, 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 và tư pháp. 

Để đạt được yêu cầu đó, Quốc hội cần tập trung thực thiện những giải pháp sau: 
Một là, hoàn thiện cơ chế bầu cử đại biểu Quốc hội. Hiến pháp 2013 lần đầu 

tiên quy định Hội đồng bầu cử quốc gia là một thiết chế hiến định độc lập, thay cho 
Hội đồng bầu cử Trung ương (do UBTVQH thành lập). Hội đồng bầu cử quốc gia là 
cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, chỉ 
đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm các cuộc bầu 
cử được tiến hành theo đúng nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu 
kín. Quy định cụ thể, chi tiết hơn những nội dung của Hiến pháp 2013, Luật bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 đã quy định tiêu chuẩn của người 
ứng cử đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở các quy định của Luật, các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị được quyền giới thiệu người ra ứng cử đề cao trách nhiệm, giới thiệu những 
ứng cử viên tiêu biểu, có độ tuổi thích hợp, đủ đức, đủ tài để cử tri có điều kiện lựa 
chọn người đại diện xứng đáng. So với Luật bầu cử trước đây, hồ sơ ứng cử đại 
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND có bổ sung thêm bản kê khai tài sản, nhằm minh 
bạch về tài sản, thu nhập của ứng cử viên; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, 
công chức; góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng và có cơ sở để 
giải thích với cử tri khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, quy định về những trường hợp 
không được ứng cử đã có sửa đổi, bổ sung theo Luật xử lý vi phạm hành chính, bao 
gồm cả người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục 
bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
[69]. Theo quy định của Luật, số người trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội ở 
mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị 
bầu cử đó ít nhất là hai người. Trong trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất 
khả kháng thì Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định [69, khoản 6 Điều 57]. 
Việc hoàn thiện cơ chế bầu cử đại biểu Quốc hội này giúp cử tri lựa chọn và bầu 
những người thực sự tiêu biểu vào Quốc hội. Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc 
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hội, tăng hợp lý số lượng đại biểu chuyên trách; có cơ chế để đại biểu Quốc hội gắn 
bó chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri. 

Hai là, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội đòi hỏi họ phải là những 
người đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức và có năng lực giám sát. 
Để có những năng lực này, họ phải có những kiến thức về pháp luật, chính sách, 
hiểu biết thực tiễn, giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri. Đồng thời, họ phải là những 
người có khả năng phân tích, tổng hợp kiến nghị của cử tri để xử lý đúng thông tin, 
áp dụng đúng và triệt để các hình thức giám sát. Bên cạnh đó, hoạt động giám sát 
được đại biểu Quốc hội tiến hành theo nhu cầu và đòi hỏi của xã hội, của cử tri chứ 
không phải nhu cầu, lợi ích cá nhân của đại biểu Quốc hội. Điều đó góp phần đảm 
bảo yêu cầu về chất lượng giám sát do đại biểu Quốc hội thực hiện [29, tr.400]. 

Ba là, tăng số lượng đại biểu chuyên trách. Đây là vấn đề then chốt để tăng 
chất lượng đại biểu Quốc hội, nhằm xây dựng bộ máy Quốc hội mạnh, đủ tầm trí tuệ 
bàn việc nước, việc dân, đủ nhanh nhạy quyết đáp những việc hệ trọng của quốc 
gia. Đội ngũ này sẽ làm nòng cốt trong việc xây dựng luật, hoạt động giám sát và các 
hoạt động khác vì đại biểu Quốc hội chuyên trách hoạt động chuyên ngành nhiều 
hơn, trong khi đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm còn gắn với công việc cơ quan, liên 
quan đến thi đua khen thưởng của ngành nên không thể chuyên tâm dành cho Quốc 
hội được. Tuy nhiên, chuyên trách phải song hành với chuyên nghiệp, khắc phục tình 
trạng vẫn còn đại biểu chưa thực hiện tốt vai trò của mình, chưa nói lên tiếng nói của 
nhân dân. Chuyên trách mà không chuyên nghiệp cũng không có nghĩa gì, nhiều 
chuyên trách nhưng không chuyên nghiệp, thay đổi thường xuyên, không ổn định, 
đặc biệt là các địa phương, thay phó đoàn chuyên trách liên tục sẽ không hiệu quả. 

Nếu đại biểu chuyên trách ở Trung ương tăng cường về Đoàn đại biểu Quốc 
hội sẽ tổ chức được nhiều đoàn đi giám sát, nhiều cuộc giám sát trong một năm thì 
hiệu quả sẽ tốt hơn, tiếp cận với thực tiễn, đồng thời kiểm tra thực tiễn để từ đó có 
thể xây dựng chính sách. 

Thứ hai, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban 
của Quốc hội, nghiên cứu, giao quyền chất vấn cho Hội đồng Dân tộc và các ủy ban 
của Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc và các ủy 
ban của Quốc hội. Yêu cầu đặt ra với các thành viên này phải là những người có 
kinh nghiệm và trách nhiệm trong công việc, có sự hiểu biết về đời sống kinh tế- xã 
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hội và đồng bào dân tộc thiểu số. Coi trọng việc nâng cao năng lực của Chủ tịch Hội 
đồng dân tộc và chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, kiện toàn đội ngũ thường trực.  

Thứ ba, Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục thực hiện đổi mới, kiện toàn, sắp 
xếp tổ chức bộ máy theo hướng tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch, luật pháp, cơ chế, chính sách; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều 
hành và hiệu quả tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc 
chấp hành. Hoàn thiện và giám sát chặt chẽ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
Bộ, ban, ngành. Đổi mới công tác tiếp dân theo hướng hiệu quả và kịp thời. 

4.2.3. Hoàn thiện các quy định về hình thức, phương pháp giám sát thực 
hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người 

Hoàn thiện các quy định về hình thức và phương pháp pháp lý trong hoạt 
động giám sát các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của Quốc hội cần được đặc 
biệt nhấn mạnh, bởi lẽ Quốc hội là chủ thể quan trọng nhất và có vai trò chính trong 
cơ chế giám sát hiện tại. Việc đổi mới hình thức và phương pháp giám sát này được 
thực hiện ở nhiều hoạt động, trong đó tập trung vào đổi mới hình thức xem xét 
VBQPPL có dấu hiệu trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, luật, nghị 
quyết của Quốc hội; đổi mới hình thức và phương pháp xét báo cáo; đổi mới hình 
thức chất vấn và trả lời chất vấn; đổi mới hình thức tổ chức các đoàn đi giám sát tại 
địa phương của UBTVQH, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; đổi mới 
hình thức giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân; đổi mới 
hình thức và phương pháp thành lập ủy ban lâm thời để tiến hành điều tra và hoàn 
thiện hình thức bỏ phiếu tín nhiệm.  

Trong các hình thức và phương pháp giám sát của Quốc hội nêu trên, việc 
đổi mới hình thức xem xét VBQPPL có dấu hiệu trái với các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN, luật, nghị quyết của Quốc hội theo nghiên cứu sinh là quan trọng 
hơn cả. Hiện tại, hoạt động này của Quốc hội mang tính bị động và không thường 
xuyên, liên tục. Hơn nữa, mặc dù đã sửa đổi, bổ sung những quy định mới trong 
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, văn bản này vẫn thiếu hụt những 
phương pháp giám sát VBQPPL như phương pháp rà soát, phương pháp theo dõi, 
phương pháp so sánh, phương pháp phân tích… Bên cạnh đó, việc giám sát cần 
phải đặc biệt chú ý đến những nội dung của các quy định pháp luật mà trái hoặc 
mâu thuẫn với các quyền hiến định hiện hành. Một điểm mấu chốt là Quốc hội phải 
tự đổi mới hình thức giám sát nhằm đảm bảo thực hiện hoạt động "tự giám sát". Đề 
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xuất này tuy mang tính cải lương, không thực tế, nhưng vẫn là một giải pháp cần 
phải thực hiện. Đó là Quốc hội cần phải tăng cường khả năng phát hiện VBQPPL 
do Quốc hội ban hành có những quy định không phù hợp với tinh thần của các quy 
định của Hiến pháp về BĐQCN. Muốn vậy, Quốc hội phải hoàn thiện bộ máy để 
các Ủy ban của Quốc hội hoạt động nhịp nhàng, xây dựng mối liên kết thông tin và 
sự phản hồi trong quá trình thẩm tra các VBQPPL. 

Pháp luật cũng cần bổ sung các quy định về hình thức và phương pháp giám 
sát các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của các chủ thể khác như Chính phủ, 
Chủ tịch nước, TAND và VKSND. Hiện tại, các quy định về vấn đề này còn rất mờ 
nhạt, thậm chí không được ghi nhận. 

4.2.4. Hoàn thiện, bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục pháp lý giám 
sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người 

Nghiên cứu thực trạng các quy định về trình tự, thủ tục pháp lý GSTH GSTH 
các quy định của Hiến pháp về BĐQCN cho thấy việc quy định trình tự, thủ tục 
giám sát với các chủ thể còn rất mơ hồ, ngoại trừ chủ thể Quốc hội. Tuy nhiên, trình 
tự, thủ tục pháp lý GSTH GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của Quốc 
hội cũng cần hoàn thiện. Cụ thể, cần quy định rõ hơn về trình tự, thủ tục giám sát 
cho từng hình thức giám sát. Đồng thời, quy định cụ thể thời gian để đảm bảo sự 
phù hợp với nội dung và nhu cầu giám sát.  

Quy trình giám sát cũng cần được quy định cụ thể, từ giai đoạn dự kiến đến 
làm báo cáo và theo dõi việc thực hiện kết quả giám sát. Các quy định về BĐQCN 
nếu được giám sát thực hiện chặt chẽ sẽ đem lại hiệu quả xã hội tích cực, tăng 
cường tính dân chủ và niềm tin cho người dân vào bộ máy nhà nước.  

Bên cạnh việc hoàn thiện các quy định pháp luật về trình tự và thủ tục pháp 
lý GSTH GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN của Quốc hội thì việc bổ 
sung các quy định này với các chủ thể khác là rất cần thiết. Hiện tại, pháp luật quy 
định chủ thể Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND và VKSND có thẩm quyền GSTH 
các quy định của Hiến pháp về BĐQCN nhưng lại không có quy định cụ thể về 
trình tự và thủ tục giám sát.  

4.2.5. Sửa đổi, bổ sung quy định về hậu quả pháp lý của giám sát thực 
hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người 

Hậu quả pháp lý là kết quả cuối cùng mà hoạt động GSTH các quy định của 
Hiến pháp về BĐQCN hướng tới thông qua những trình tự, thủ tục theo quy định 
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của pháp luật. Đó là những quyết định của các chủ thể giám sát đối với đối tượng bị 
giám sát. Việc hoàn thiện các quy định về yếu tố này trong cơ chế sẽ góp phần đảm 
bảo tính hiệu quả của quá trình giám sát. Pháp luật cần bổ sung các quy định cụ thể 
các biện pháp, kiến nghị, ra nghị quyết về các báo cáo công tác của các cơ quan nhà 
nước, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, bãi bỏ một phần hay toàn bộ văn 
bản có nội dung trái với các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Việc thực hiện 
các kiến nghị này là bài toán nan giải với các chủ thể giám sát, đòi hỏi phải xây 
dựng chế độ chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo.  

Đối với những cá nhân có thẩm quyền có những hành vi trái với các quy định 
của Hiến pháp về BĐQCN, việc bãi nhiệm, miễn nhiệm cần công khai và theo một 
trình tự rõ ràng, khách quan theo luật định.  

Pháp luật hiện hành cũng cần quy định rõ hậu quả pháp lý GSTH GSTH các 
quy định của Hiến pháp về BĐQCN của các chủ thể khác. Nếu Luật Tòa án Hiến 
pháp được ban hành, hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát này cũng phải được 
xác định cụ thể. Đó là các phán quyết của Tòa án có giá trị thế nào, các bên có liên 
quan có được quyền kháng cáo hay không.  

4.2.6. Xây dựng phương án thành lập thiết chế chuyên trách giám sát 
thực hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người 

Từ thực trạng CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN cho 
thấy nhu cầu cần phải thành lập thiết chế chuyên trách GSTH các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn một số quốc gia, tác giả luận án 
nhận thấy có hai thiết chế quan trọng khi hoàn thiện CCPL GSTH các quy định của 
Hiến pháp về BĐQCN cần được cân nhắc nghiêm túc để thành lập, đó là: Cơ quan 
nhân quyền quốc gia và Tòa án Hiến pháp. 

Thứ nhất, nghiên cứu thành lập cơ quan quốc gia về quyền con người 
Theo định nghĩa của Liên hiệp quốc (LHQ), "cơ quan nhân quyền quốc gia" 

(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. "Cơ quan nhân 
quyền Quốc gia là một bộ phận trong hệ thống phức tạp, nhiều tầng nấc, được xây 
dựng vì mục đích thúc đẩy và BVQCN" [35]. 

Theo tuyên bố Viên và chương trình hành động thông qua năm 1993 tại Hội 
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nghị thế giới về QCN đã thừa nhận quyền của các quốc gia lựa chọn khuôn khổ 
thành lập một cơ quan nhân quyền phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Điều đó có 
nghĩa là cơ quan này cần phải có "tính phù hợp". Bên cạnh đó "tính hiệu quả" và 
"tính độc lập" cũng là những yếu tố quan trọng cần xem xét khi xây dựng một cơ 
quan nhân quyền quốc gia. Việc thành lập cơ quan nhân quyền ở các quốc gia đều 
dựa theo nguyên tắc Paris là những nguyên tắc chung, nền tảng về tổ chức và hoạt 
động của các cơ quan nhân quyền quốc gia, bao gồm: 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. 
Theo nguyên tắc này, các NHRIs phải được pháp luật quốc gia giao quyền và nhiệm 
vụ thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền càng rộng càng tốt. 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; 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 Hiệp Quốc; hợp tác với các cơ quan nhân quyền của Liên 
Hiệp 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 [119, tr.22]. Ở một số quốc gia, cơ quan 
nhân quyền được giao cả thẩm quyền tiếp nhận và xử lý những khiếu nại, tố cáo vi 
phạm nhân quyền, bao gồm 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. 

Trên cơ sở kinh nghiệm thành lập và hoạt động cơ quan nhân quyền quốc gia 
của các quốc gia trên thế giới, khi nghiên cứu thành lập cơ quan nhân quyền ở Việt 
Nam, cần lưu ý những vấn đề sau: 
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Về cơ sở pháp lý: Ủy ban nhân quyền quốc gia được thành lập trên cơ sở một 
đạo luật của Quốc hội. Tổ chức của Ủy ban trực thuộc Quốc hội hoặc UBTVQH. 

Về mô hình tổ chức: Việt Nam nên lựa chọn mô hình Ủy ban nhân quyền và 
việc thành lập ở giai đoạn đầu nên có sự tham gia đại diện của tất cả các nhánh 
quyền lực lập pháp (Quốc hội), hành pháp (Chính phủ) và Tư pháp (TANDTC) 
cũng như đại diện các các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức dân sự để tránh sự lệ 
thuộc vào một thiết chế nào (đảm bảo tính độc lập cho hoạt động của Ủy ban cũng 
như tuân thủ nguyên tắc Paris về tính đa dạng và sự đại diện phong phú của mọi 
thành phần trong xã hội). Các lựa chọn những người có kiến thức pháp luật, đặc biệt 
chuyên ngành luật nhân quyền, có uy tín xã hội và có bản lĩnh để bảo vệ lẽ phải, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. 

Về chức năng, nhiệm vụ: cơ bản dựa trên nguyên tắc Pari, tuy nhiên không 
nên có chức năng thẩm quyền bán tư pháp. Cụ thể, trong giai đoạn đầu, Ủy ban 
nhân quyền quốc gia Việt Nam có các chức năng, nhiệm vụ sau:  

- Xem xét việc ban hành luật và văn bản dưới luật có phù hợp với Hiến pháp hay 
không; việc thực thi nhân quyền của Chính phủ, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử có 
theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật và theo hướng bảo vệ công lý, BVQCN hay không. 

- Thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền thông qua việc tuyên truyền, giáo dục, 
nâng cao nhận thức của người dân về các chuẩn mực quốc tế và cả các quy định của 
quốc gia về QCN ở các cấp độ trong nước và khu vực;  

- Khuyến nghị với Chính phủ, các cơ quan Chính phủ về chính sách, pháp 
luật liên quan đến QCN, các vấn đề ảnh hưởng đến việc tuân thủ nhân quyền;  

- Khuyến nghị Chính phủ tích cực tham gia phê chuẩn và gia nhập các điều 
ước quốc tế về nhân quyền;  

- Hợp tác với các tổ chức nhân quyền của Liên hợp quốc, tổ chức nhân quyền 
khu vực và tổ chức nhân quyền của quốc gia khác;  

- Tiến hành các chương trình nghiên cứu, khảo sát thực tế về nhân quyền; 
GSTH các điều ước quốc tế về QCN mà quốc gia đã phê chuẩn hay gia nhập. 

- Xem xét báo cáo nhân quyền quốc gia, xem xét tính tương thích của pháp 
luật quốc gia với các quy định của công ước nhân quyền.  

Sau khi Ủy ban đi vào hoạt động, Ủy ban cần được bổ sung chức năng nhận 
và giải quyết đơn khiếu kiện; phát hiện bản chất vụ việc và đưa ra khuyến nghị với 
các cơ quan có thẩm quyền về cách thức giải quyết. 
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Mặc dù nguyên tắc Paris được xem xét khi thành lập cơ quan này, tuy nhiên, 
do đặc thù chính trị ở Việt Nam, hoạt động của cơ quan này cần đảm bảo tính độc 
lập tương đối nhưng không đối lập, đối trọng với Chính phủ, Quốc hội và các cơ 
quan tư pháp; hướng đến mục đích BVQCN, quyền công dân. 

Thứ hai, thành lập Tòa án Hiến pháp 
Mô hình giám sát thực hiện Hiến pháp đã tồn tại nhiều năm trên thế giới. 

Việc lựa chọn một mô hình cụ thể áp dụng vào một quốc gia nào đó đều được tính 
toán, cân nhắc và nghiên cứu, phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và 
pháp lý của từng quốc gia. Với tư cách là quốc gia đi sau, việc học tập kinh nghiệm 
là điều thuận lợi, tuy nhiên, cần phải xem xét những ưu nhược điểm cũng như sự 
phù hợp khi vận dụng vào Việt Nam. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đề xuất 03 
phương án thành lập cơ quan giám sát thực hiện Hiến pháp, trong đó có chức năng 
GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN như sau: 

Thứ nhất, Quốc hội thành lập Ủy ban giám sát Hiến pháp trực thuộc Quốc hội 
Ủy ban giám sát Hiến pháp trực thuộc Quốc hội, do Quốc hội thành lập. Ủy 

ban có chức năng giúp Quốc hội thực hiện việc giám sát Hiến pháp đối với các văn 
bản pháp luật được ban hành bởi Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
TANDTC, VKSNDTC, chính quyền địa phương.  

Ưu điểm của phương án này chính là sự ít xáo trộn về mặt tổ chức cũng như 
thẩm quyền của các cơ quan hiện hành. Vị thế là cơ quan quyền lực Nhà nước cao 
nhất của Quốc hội được giữ vững. Như vậy, Quốc hội tiếp tục thực hiện chức năng 
giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước, trong đó có giám sát tối 
cao đối với việc tuân theo hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội. Điều đó cũng 
đồng nghĩa với việc phương án này dễ được chấp nhận hơn. 

Tuy nhiên, việc thành lập cơ quan giám sát Hiến pháp theo phương án này 
bộc lộ những nhược điểm sau:  

Một là, Ủy ban giám sát Hiến pháp là cơ quan trực thuộc Quốc hội, do Quốc 
hội thành lập. Như vậy, Ủy ban chỉ có thẩm quyền giám sát những văn bản dưới 
luật hoặc những văn bản không do Quốc hội ban hành. Điều đó đặt ra một khoảng 
trống những văn bản do Quốc hội ban hành thì ai giám sát. Nếu lại do Quốc hội tự 
giám sát những văn bản chính mình ban hành thì rõ ràng không khách quan, không 
hiệu quả và hình thức như bao lâu nay vẫn tồn tại. Hoặc nếu trao cho Ủy ban thẩm 
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quyền giám sát cả những văn bản do Quốc hội ban hành, nhưng Ủy ban lại trực 
thuộc Quốc hội, thì vẫn nằm chung trong tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi kèn", 
không đem lại hiệu quả thực thi. Điều này cũng cho thấy việc quán triệt quan điểm 
của Đảng về xây dựng chế độ tài phán Hiến pháp chưa triệt để. Báo cáo chính trị 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ X của ĐCSVN nêu rõ: "Xây dựng cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến 
pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp". Cơ chế phán quyết ấy không 
thể được thực hiện bởi Ủy ban này. Điều đó rõ ràng là chưa thỏa đáng, là nửa vời và 
không triệt để. 

Hai là, chức năng của Ủy ban giám sát Hiến pháp trực thuộc Quốc hội là cơ 
quan tư vấn, giúp việc cho Quốc hội, không có thẩm quyền mang tính quyền lực. 
Bản thân thành viên của Ủy ban là các đại biểu Quốc hội được bầu theo thủ tục 
thông thường. Trong khi đó, để tiến hành ra được các phán quyết về các vi phạm 
các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, các thành viên của cơ quan này phải là 
những người có chuyên môn, am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư 
pháp. Thủ tục hoạt động của Ủy ban cũng sẽ nặng về tính hành chính hơn là tranh 
tụng công khai. Điều đó sẽ dẫn đến ảnh hưởng tính hiệu quả của hoạt động giám 
sát, sẽ không đổi mới nhiều so với sự vận hành của cơ chế hiện tại. 

Thứ hai, trao quyền bảo vệ Hiến pháp cho Tòa án tối cao 
Việc trao thẩm quyền giám sát Hiến pháp cho Tòa án tối cao có ưu điểm là 

Tòa án có chức năng tài phán với một trình tự tố tụng khách quan. Các thủ tục khởi 
kiện, thụ lý, xét xử, thi hành để phán quyết một văn bản hay một hành vi của cá 
nhân có thẩm quyền có vi phạm Hiến pháp hay không được tuân thủ chặt chẽ theo 
quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thực tiễn đặt ra những vấn đề sau cần giải đáp: 

Một là, theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối 
cao. Nếu tòa án tối cao giám sát, phán quyết tính hợp hiến của các đạo luật do Quốc 
hội ban hành thì có mâu thuẫn với quy định của Hiến pháp? Ở các nước theo mô 
hình giám sát Hiến pháp phi tập trung, Tòa án là nhánh quyền lực độc lập, có thẩm 
quyền và khả năng kiềm chế, đối trọng với nhánh hành pháp và lập pháp, tức 
nguyên tắc phân quyền được áp dụng một cách triệt để. Tuy nhiên, Việt Nam thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Hệ thống pháp luật được áp dụng theo thứ bậc: 
Hiến pháp, luật và các văn bản pháp quy. Như vậy, việc Tòa án tối cao ra phán 
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quyết một đạo luật của Quốc hội vô hiệu do vi phạm các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN là điều khó xảy ra và không phù hợp với thực tiễn Việt Nam.  

Hai là, để thực hiện thêm thẩm quyền bổ sung là giám sát Hiến pháp, Tòa án tối 
cao sẽ có nguy cơ quá tải so với chức năng thẩm quyền hiện có. Với khối lượng công 
việc đồ sộ hiện nay, Tòa án tối cao đã phải chịu nhiều áp lực để hoàn thành công việc. 
Nếu trao thêm thẩm quyền giám sát Hiến pháp, Tòa án tối cao sẽ phải cơ cấu lại số 
lượng, chất lượng, thành phần và phương thức bổ nhiệm đặc biệt đối với các thẩm 
phán; đồng thời giảm thiểu chức năng hiện hành và tập trung vào chức năng giám sát 
hiến pháp. Theo quy định của Luật Tổ chức TAND, Tòa án tối cao ở Việt Nam được 
chia thành các tòa chuyên trách theo các lĩnh vực: dân sự, hình sự, kinh tế, lao động và 
hành chính với khối lượng các vụ án rất lớn, án tồn đọng cũng nhiều. Trong khi đó, giải 
quyết các vi phạm Hiến pháp thường rất phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi quy trình bổ 
nhiệm và chất lượng thẩm phán phải cao hơn so với các Tòa án thường.  

Ba là, mô hình giám sát hiến pháp phi tập trung phù hợp hơn với các quốc 
gia áp dụng án lệ. Với đặc điểm của giám sát Hiến pháp phi tập trung, Tòa án sẽ 
không tuyên bố hủy bỏ một đạo luật mặc dù đạo luật đó bị coi là vi phạm các quy 
định của Hiến pháp về BĐQCN bởi lẽ phán quyết về tính hợp hiến của đạo luật chỉ 
có giá trị áp dụng đối với các bên tham gia vụ việc đó. Tuy nhiên, với các quốc gia 
áp dụng án lệ thì khi một đạo luật bị tuyên bố là vô hiệu, không áp dụng đối với các 
bên trong vụ việc cụ thể đó thì phán quyết này cũng sẽ được áp dụng tương tự cho 
những vụ việc sau này. Trong trường hợp Tòa án tối cao Việt Nam có thêm thẩm 
quyền giám sát Hiến pháp, các Tòa án có khả năng đưa ra các phán quyết không 
thống nhất về các vi phạm Hiến pháp do việc áp dụng án lệ còn rất mới mẻ và chưa 
trở thành văn hóa pháp lý ở Việt Nam. 

Thứ ba, thành lập Hội đồng bảo hiến hoặc Tòa án Hiến pháp độc lập 
Ở nhiều nước trên thế giới, việc thành lập cơ quan giám sát Hiến pháp độc 

lập không thuộc Quốc hội được lựa chọn dưới hình thức Tòa án Hiến pháp hoặc Hội 
đồng bảo hiến. Mô hình này đảm bảo được tính độc lập của cơ quan GSTH Hiến 
pháp, vì thế đảm bảo tính cân bằng trong quan hệ giữa các nhánh quyền lực.  

Đối với mô hình thành lập Hội đồng bảo hiến: Khi tiến hành sửa đổi Hiến 
pháp 1992, Hội đồng Hiến pháp là một nội dung được tranh luận để tìm giải pháp 
phù hợp với thể chế chính trị Việt Nam. Theo nội dung bản Dự thảo Hiến pháp, Hội 
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đồng Hiến pháp "kiểm tra tính hợp hiến của các VBQPPL" và có chức năng "kiến 
nghị Quốc hội xem xét lại các VBQPPL của mình khi phát hiện có vi phạm Hiến 
pháp" và "yêu cầu Chủ tịch nước, UBTVQH, Chính phủ… sửa đổi, bổ sung 
VBQPPL…". Đây là thiết chế mới, lần đầu tiên xuất hiện trong Hiến pháp nước ta 
(dù mới ở bản Dự thảo) với ý nghĩa là cơ quan kiểm soát việc thực hiện quyền lực 
nhà nước, bảo đảm sự đúng đắn và thượng tôn Hiến pháp. Quy định này đã tiệm cận 
cơ chế phân công quyền lực và kiểm soát quyền lực trong nhà nước pháp quyền mà 
các nước đã có từ nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, mô hình này trong thực tiễn đã 
không chứng minh tính hiệu quả do hoạt động mang yếu tố chính trị, chất lượng 
nhân sự không đảm bảo thực hiện chức năng, thẩm quyền giám sát. 

Đối với mô hình thành lập Tòa án Hiến pháp: Từ việc phân tích các mô hình 
cơ quan GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở các nước trên thế giới, có 
thể thấy, mô hình Tòa án Hiến pháp giám sát việc thực hiện các quy định của Hiến 
pháp về BĐQCN là tối ưu. Tòa án Hiến pháp có những quyền hạn như: Giám sát 
tính hợp hiến của các đạo luật, điều ước quốc tế và VBQPPL khác; Giải thích Hiến 
pháp; Giải quyết khiếu nại đối với văn bản, hành vi vi phạm Hiến pháp của cơ quan 
nhà nước, cá nhân có thẩm quyền; Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giữa các cơ 
quan nhà nước ở trung ương với nhau; giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương với 
các cơ quan địa phương. Bên cạnh đó, Tòa án Hiến pháp có quyền giải quyết tranh 
chấp trong các cuộc bầu cử và trưng cầu ý dân; Xem xét các vấn đề liên quan đến 
việc miễm nhiệm nghị sỹ và cách chức các quan chức cấp cao của Nhà nước; Tham 
gia luận tội các quan chức cấp cao của nhà nước… Việc nghiên cứu, xem xét để xây 
dựng mô hình này ở Việt Nam, góp phần đảm bảo thực sự hiệu quả các QCN là một 
vấn đề cần được nhận thức nghiêm túc và khoa học. Bởi lẽ đây là thiết chế hoàn 
toàn mới trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tính tối 
cao của Hiến pháp. Tòa án Hiến pháp là cơ quan độc lập, thực hiện nhiệm vụ giám 
sát Hiến pháp: giải quyết các vi phạm Hiến pháp, khắc phục được tình trạng nhiều 
cơ quan cùng thực hiện chức năng giám sát, dẫn đến tình trạng ỉ lại.  

Tuy nhiên, thành lập cơ quan Tòa án Hiến pháp phải đảm bảo tính độc lập 
với các nhánh quyền lực nhằm đảm bảo tính khách quan trong các phán quyết giám 
sát của Tòa án. Yêu cầu này đặt ra những băn khoăn cần được giải đáp: nếu thành 
lập cơ quan chuyên trách GSTH Hiến pháp thì Quốc hội có phải là cơ quan duy nhất 
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có quyền lập hiến, là cơ quan có quyền hủy bỏ VBQPPL vi hiến hay không? Quốc 
hội có còn quyền tự giám sát tính hợp hiến đối với những luật, nghị quyết của mình 
nữa hay không? Có quyền thực hiến quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt 
động của Nhà nước nữa hay không? Mối quan hệ giữa Tòa án Hiến pháp với các cơ 
quan Nhà nước khác như thế nào? Vai trò lãnh đạo của ĐCSVN? Luật Tòa án Hiến 
pháp được ban hành như thế nào?... 

Khi những băn khoăn này còn tồn tại, việc luận giải những đặc điểm của hệ 
thống pháp luật, văn hóa chính trị, văn hóa pháp lý của Việt Nam để thuyết phục 
cho sự phù hợp của việc thành lập Tòa án Hiến pháp là hoàn toàn cần thiết.  

Thứ nhất, việc thành lập cơ quan này phù hợp với quan điểm tiến bộ của Đảng 
về việc xây dựng một cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động 
lập pháp, hành pháp và tư pháp. Cơ chế có thể ra được những phán quyết độc lập, 
chính là Tòa án Hiến pháp chuyên trách, thực hiện theo thủ tục tố tụng Hiến pháp.  

Thứ hai, 75% các nước dân chủ trên thế giới đã lựa chọn mô hình này để 
kiểm soát sự vi phạm quyền lực, xử lý các hành vi vi phạm Hiến pháp đã minh 
chứng cho sự tiến bộ, nhân văn của mô hình này. Và vì thế, việc thiết lập các Tòa án 
Hiến pháp hay các định chế tương tự tiến trình nằm trong quá trình toàn cầu hóa. 
Điều này phản ánh sự quan tâm có tính chất toàn cầu về những giá trị nhân văn của 
con người [57, tr.210]. 

Thứ ba, các vi phạm các quy định của Hiến pháp về BĐQCN cần có sự phán 
quyết của Tòa án Hiến pháp nhằm đảm bảo sự nghiêm minh và hiệu lực mạnh mẽ. 
Điều đó giúp duy trì một nền tảng xã hội mà mọi tổ chức, cá nhân đều tuân thủ 
nghiêm túc các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Nếu không, sự tồn tại của các 
quy định này chỉ mang tính hình thức. Đồng thời, hạn chế việc xây dựng các văn 
bản vi phạm các quy định của Hiến pháp về BĐQCN. Một Tòa án Hiến pháp độc 
lập sẽ tạo ra một diện mạo mới hoàn toàn cho tài phán Hiến pháp, tách biệt so với 
diện mạo của hệ thống tòa án thường hiện nay. Bởi lẽ tài phán Hiến pháp hầu như 
không có cơ quan cưỡng chế thi hành nên việc tuân thủ phán quyết của nó phụ 
thuộc vào văn minh chính trị, uy tín của thẩm phán và sự tôn trọng của các chủ thể 
[57, tr.209]. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc đến tính phù hợp của nó với nguyên tắc 
quyền lực nhà nước thống nhất. Đồng thời, cần xây dựng một lộ trình với những 
bước đi thích hợp. 
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4.2.7. Nghiên cứu xây dựng Luật Tòa án Hiến pháp 
Tòa án Hiến pháp muốn được thành lập cần phải có cơ sở pháp lý rõ ràng. 

Khoản 2 Điều 119 Hiến pháp 2013 quy định: "Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, 
Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND, VKSND, các cơ quan khác của Nhà nước và 
toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do 
luật định". Như vậy, Hiến pháp đã để ngỏ khả năng Quốc hội sẽ ban hành văn bản 
quy định về cơ chế bảo vệ Hiến pháp. Mục đích của việc xây dựng Luật Tòa án 
Hiến pháp là cơ sở pháp lý để củng cố tính hợp hiến trong hoạt động của bộ máy 
Nhà nước, bảo đảm các quyền hiến định của công dân, bảo vệ về mặt pháp lý Hiến 
pháp và các giá trị của nó, nâng cao uy tín của Hiến pháp như là một bộ luật cơ bản 
của quốc gia. Luật Tòa án Hiến pháp cần quy định những vấn đề sau: 

+ Vị trí, tính chất của Tòa án Hiến pháp: Việc thành lập Tòa án Hiến pháp 
phải theo mô hình cơ quan hiến định độc lập, hoạt động theo cơ chế tài phán tư 
pháp không thuộc Quốc hội hay hệ thống Tòa án thường. Các thiết chế quyền lực, 
kể cả lập pháp, hành pháp và tư pháp đều được Tòa án Hiến pháp giám sát. Hiệu 
quả của cơ chế hoạt động độc lập của Tòa án Hiến pháp các nước trên thế giới đã 
minh chứng tính hiệu quả của thiết chế này trong việc BVQCN. Vì thế, khi thành 
lập Tòa án Hiến pháp ở Việt Nam, tính độc lập là yếu tố quan trọng nhất cần nghiên 
cứu cho phù hợp với bối cảnh thực tiễn. Phương án này sẽ làm hình thành nên 
nhánh quyền lực nhà nước thứ tư, đứng trên cả ba nhánh lập pháp, hành pháp và tư 
pháp vì cơ quan này có thẩm quyền xem xét tính hợp hiến của tất cả các văn bản 
pháp luật do cơ quan lập pháp, hành pháp ban hành, kể cả tính hợp hiến của các bản 
án do các tòa án khác tuyên.  

Để đảm bảo tính độc lập này, quy trình tuyển chọn thẩm phán cần do các cơ 
quan hành pháp, lập pháp, tư pháp phối hợp bổ nhiệm. Ví dụ như ở Đức, một nửa 
thẩm phán do Hạ viện lựa chọn, một nửa do nghị viện liên bang lựa chọn. Các cơ 
quan tư pháp chỉ tham gia vào việc sơ tuyển, chuẩn bị danh sách trình lên cho người 
đứng đầu hành pháp và nghị viện lựa chọn [32]. Có 4 nguồn cần được xem xét để 
tuyển chọn thẩm phán của Tòa án Hiến pháp: gồm các thẩm phán, các giáo sư luật 
học, các luật sư và các nhà chính trị gia nhiều kinh nghiệm. Tỷ lệ các thẩm phán 
theo các vùng miền cũng nên được cân nhắc. 

+ Cơ cấu, tổ chức của Tòa án Hiến pháp 
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Cơ cấu dự kiến của Tòa án Hiến pháp bao gồm: Hội đồng thẩm phán, Chánh 
an, Phó chánh án, Ban thư ký và các phòng ban nghiệp vụ khác. Hội đồng thẩm 
phán gồm các thành viên được bầu ra từ các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp; 
trong đó Quốc hội bầu 1/3 số thành viên, Chủ tịch nước bổ nhiệm 1/3 số thành viên, 
Chánh án Tòa án tối cao bổ nhiệm 1/3 số thành viên. 

+ Thẩm quyền của Tòa án Hiến pháp: Đây là vấn đề quan trọng nhất khi 
thành lập Tòa án Hiến pháp. Đó là xác định phạm vi thẩm quyền, qua đó Tòa án 
Hiến pháp sẽ hoạt động theo các quy định của pháp luật. Thẩm quyền của Tòa án 
Hiến pháp cần bao gồm những lĩnh vực sau: 

Thứ nhất, giám sát tính hợp hiến của các đạo luật, nghị quyết của Quốc hội; 
các VBQPPL của Chủ tịch nước, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC nhằm đảm bảo 
tính tối thượng của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật quốc gia. Việc giám sát tính 
hợp hiến này thực hiện cả với các đạo luật đã được áp dụng hoặc đang được áp 
dụng liên quan đến các khiếu kiện về việc vi phạm các quyền và tự do cơ bản của 
công dân đã được Hiến pháp quy định hoặc theo yêu cầu của Tòa án. 

Thứ hai, giải thích Hiến pháp. Việc trao thẩm quyền giải thích Hiến pháp cho 
Tòa án Hiến pháp như một nội dung của hoạt động phán xử với tư cách là một sự giải 
thích chính thức khi một quy định của Hiến pháp có những cách hiểu khác nhau.  

Thứ ba, giải quyết các tranh chấp về thẩm quyền hiến định giữa các cơ quan 
quyền lực nhà nước cao nhất ở trung ương, giữa chính quyền trung ương với chính 
quyền cấp tỉnh. Đồng thời, giải quyết tranh chấp về địa giới đơn vị hành chính giữa 
các tỉnh. Việc giải quyết các tranh chấp cũng góp phần bảo vệ sự toàn vẹn và thống 
nhất của nhà nước. 

Thứ tư, xác nhận kết quả bầu cử Quốc hội, kết quả trưng cầu ý dân. Tòa án Hiến 
pháp không có thẩm quyền xem xét lại kết quả của cuộc trưng cầu ý dân nhưng có 
quyền xem xét, đánh giá tính hợp hiến trong việc áp dụng thủ tục trưng cầu ý dân.  

Thứ năm, bảo vệ các quyền và tự do hiến định của công dân. Bảo vệ các 
quyền hiến định là một chức năng cơ bản nhất của Tòa án Hiến pháp. Chức năng 
này được hiểu là những hoạt động cơ bản của Tòa án Hiến pháp trong việc kiểm tra 
sự tuân thủ của các cơ quan công quyền, đặc biệt là cơ quan lập pháp trong việc 
thực thi các quy định trong Hiến pháp về QCN [79, tr.60]. Các quy định trong hiến 
pháp về QCN là cơ sở cho các phán quyết của Tòa án Hiến pháp. Một số quốc gia 
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trong khu vực như Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Malaisia… đều có những quy 
định xác định thẩm quyền của cơ quan giám sát hiến pháp trong việc bảo vệ các 
quyền và tự do hiến định của công dân. Hiến pháp năm 2007 của Thái Lan đã quy 
định mọi người có quyền khởi kiện trực tiếp ra Tòa án Hiến pháp khi thấy quyền 
của mình bị vi phạm. Tuy nhiên, số liệu thực tế cho thấy, Tòa án cũng tiếp nhận 
tương đối ít các đơn khiếu kiện trực tiếp của người dân (trung bình có khoảng từ 10-
20 vụ việc được gửi đến Tòa án Hiến pháp trực tiếp từ các công dân) [79, tr.123].  

+ Trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp, vi phạm Hiến pháp 
Phán quyết của Tòa án Hiến pháp có ý nghĩa tác động toàn diện, không chỉ 

tới đối tượng bị giám sát mà còn có giá trị tác động tới toàn xã hội. Vì vậy, trình tự, 
thủ tục giải quyết các tranh chấp, vi phạm Hiến pháp cần phải được xác định một 
cách nghiêm ngặt. Đó là thủ tục đề nghị xem xét tính hợp hiến của văn bản hoặc 
hành vi, thủ tục thụ lý hồ sơ, thu thập thông tin, chứng cứ, thủ tục xem xét vụ việc, 
biểu quyết thông qua quyết định, công bố quyết định và thủ tục xem xét lại vụ việc 
trong trường hợp cần thiết [76, tr.127]. Tòa án Hiến pháp chỉ mở thủ tục xem xét, 
giải quyết các vi phạm Hiến pháp khi có khởi kiện, không thực hiện tự mình và giải 
quyết các vụ việc. Sau khi thụ lý hồ sơ khởi kiện, các Thẩm phán sẽ tiến hành điều 
tra theo sự phân công của Chánh án. Sau đó, cơ quan sẽ quyết định mở phiên tòa để 
xem xét vụ việc. Đây là thủ tục giải quyết sơ thẩm, đồng thời là chung thẩm. Các 
phán quyết không bị kháng cáo, kháng nghị và có hiệu lực thi hành ngay. 

Thông thường, Tòa án Hiến pháp có hai loại thủ tục: Thủ tục chung và thủ 
tục đặc biệt. Thủ tục chung ở Tòa án Hiến pháp gồm có: Thủ tục đệ đơn lên Tòa án 
Hiến pháp; Xem xét sơ bộ về khả năng chấp nhận hay từ chối việc thụ lý đơn của 
chủ thể khiếu kiện; Tổ chức gặp gỡ đại diện của nguyên đơn và bị đơn; Tiến hành 
thu thập những thông tin, dữ liệu, chứng cứ cần thiết; Mời nhân chứng, tiến hành 
giám định; Tiến hành xem xét vụ việc, biểu quyết thông qua quyết định của Tòa án; 
Công bố quyết định của Tòa án; trong trường hợp cần thiết, tiến hành xem xét lại vụ 
việc; Giải quyết vấn đề liên quan đến án phí và một số vấn đề khác. 

Thủ tục đặc biệt liên quan đến các chủ thể theo quy định của Luật Tòa án 
Hiến pháp yêu cầu Tòa án Hiến pháp xem xét giải quyết một vấn đề nào đó thuộc 
thẩm quyền của Tòa án Hiến pháp, thủ tục xem xét vấn đề đó và hệ quả đặc thù 
trong phán quyết của Tòa án Hiến pháp [70, tr.245]. 
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Mặc dù không phải là một văn bản quy phạm pháp luật chuyên biệt dành cho 
GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, Luật Tòa án Hiến pháp chính là cơ 
sở pháp lý quan trọng để các quy định về BĐQCN - một bộ phận cấu thành quan 
trọng của Hiến pháp được giám sát thực hiện hiệu quả theo một hình thức, phương 
pháp, trình tự và thủ tục giám sát hợp lý. Đây cũng chính là giải pháp mang tính 
chiến lược lâu dài nhằm hoàn thiện CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về 
BĐQCN ở Việt Nam. 

Kết luận chương 4 
Trên cơ sở thực trạng CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, 

chương 4 của Luận án nghiên cứu quan điểm hoàn thiện CCPL GSTH Hiến pháp về 
BĐQCN, bao gồm: hoàn thiện phải đảm bảo sự lãnh đạo của ĐCSVN, hoàn thiện 
trên nguyên tắc quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, phải đảm bảo nguyên tắc 
quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan 
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, hướng tới đảm bảo 
tốt hơn QCN, quyền công dân và phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam kết hợp với 
tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của một số nước trên thế giới với một lộ trình 
thích hợp, đảm bảo tính khả thi.  

Chương 4 của Luận án dành một phần quan trọng nghiên cứu về các giải 
pháp hoàn thiện CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, bao gồm: 1/ 
Nâng cao nhận thức về vai trò của Hiến pháp và việc thực hiện các quy định của 
Hiến pháp về bảo đảm quyền con người; 2/ Hoàn thiện, bổ sung các quy định pháp 
luật để các chủ thể thực hiện chức năng, thẩm quyền giám sát thực hiện các quy 
định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người hiệu quả; 3/ Sửa đổi, bổ sung và 
cụ thể hóa quy định về hình thức, phương pháp giám sát thực hiện các quy định của 
Hiến pháp về bảo đảm quyền con người; 4/ Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy 
định về trình tự, thủ tục pháp lý giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về 
bảo đảm quyền con người; 5/ Sửa đổi, bổ sung quy định về hậu quả pháp lý của 
giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người; 6/ Xây 
dựng phương án thành lập thiết chế chuyên trách giám sát thực hiện các quy định 
của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người; 7/ Nghiên cứu xây dựng Luật Tòa án 
Hiến pháp. 
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KẾT LUẬN 

 
Cơ chế pháp lý GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN là phương 

thức tổ chức và vận hành của hệ thống các cơ quan, tổ chức và công dân theo những 

nguyên tắc, quy định của pháp luật và những phương tiện pháp lý khác, thông qua 

đó tác động đến các chủ thể GSTH Hiến pháp nói chung và các quy định của Hiến 

pháp về đảm bảo QCN nói riêng, đảm bảo hoạt động GSTH Hiến pháp theo đúng 

pháp luật, ngăn ngừa sự lạm dụng quyền lực và các tiêu cực khác, nâng cao trách 

nhiệm pháp lý của các cơ quan có thẩm quyền và các chủ thể trong việc GSTH các 

quy định của Hiến pháp về BĐQCN, góp phần nâng cao hiệu quả của việc tôn 

trọng, bảo vệ và thực hiện QCN trong thực tiễn. 

Luận án đã làm rõ cơ sở lý luận của CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp 

về BĐQCN ở Việt Nam: Phân tích các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, làm rõ 

nội hàm khái niệm CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN thông qua 

xác định chủ thể giám sát, đối tượng giám sát và khách thể giám sát; xác định bốn 

yếu tố cấu thành của CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN và mối 

quan hệ giữa các yếu tố đó. Đồng thời, luận án phân tích vai trò của CCPL GSTH 

các quy định của Hiến pháp về BĐQCN ở Việt Nam. Luận án đã rút một số bài học 

kinh nghiệm có thể vận dụng ở Việt Nam trên cơ sở phân tích, so sánh các CCPL 

GSTH Hiến pháp về BĐQCN ở một số quốc gia trên thế giới. 

 Luận án đánh giá thực trạng các yếu tố của CCPL GSTH các quy định của 

Hiến pháp về BĐQCN và thực trạng sự vận hành của cơ chế đó; chỉ rõ những ưu 

điểm, hạn chế của sự vận hành và nguyên nhân của những bất cập, chưa đồng bộ 

trong sự tương tác giữa các yếu tố và sự vận hành của toàn bộ CCPL GSTH các quy 

định của Hiến pháp về BĐQCN ở Việt Nam. 

Luận án xác định năm quan điểm hoàn thiện CCPL GSTH các quy định của 

Hiến pháp về BĐQCN ở Việt Nam: 1/ Bảo đảm quán triệt các quan điểm của Đảng 

Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về BĐQCN, quyền 

công dân; 2/ Quán triệt nguyên tắc quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; 3/ Đảm 

bảo nguyên tắc quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa 

các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; 4/ 
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Hướng tới bảo đảm tốt hơn QCN, quyền công dân; 5/ Cần phải xuất phát từ thực 

tiễn Việt Nam kết hợp với tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của một số nước trên 

thế giới với một lộ trình thích hợp, đảm bảo tính khả thi. 

Luận án nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện CCPL GSTH các quy 

định của Hiến pháp về BĐQCN; bao gồm: 1/ Nâng cao nhận thức về vai trò của 

Hiến pháp và việc thực hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con 

người; 2/ Hoàn thiện, bổ sung các quy định pháp luật để các chủ thể thực hiện chức 

năng, thẩm quyền giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền 

con người hiệu quả; 3/ Sửa đổi, bổ sung và cụ thể hóa quy định về hình thức, 

phương pháp giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con 

người; 4/ Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục pháp lý giám 

sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người; 5/ Sửa đổi, 

bổ sung quy định về hậu quả pháp lý của giám sát thực hiện các quy định của Hiến 

pháp về bảo đảm quyền con người; 6/ Xây dựng phương án thành lập thiết chế 

chuyên trách giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con 

người; 7/ Nghiên cứu xây dựng Luật Tòa án Hiến pháp. 
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