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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 Hiến pháp 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 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. Hiện tại, 

nhiều chủ thể cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ giám sát Hiến pháp với 

sự dàn trải từ Quốc hội, UBTVQH, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, 

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 Hiến pháp. 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 bảo đảm 

quyền con người (BĐQCN) nói riêng, từ đó, sớm thành lập cơ chế tài 

phán xử lý các hành vi vi phạm Hiến pháp. 

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 
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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. 

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:  

Thứ nhất, nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở lý luận về 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. 

Thứ hai, phân tích, đánh giá 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.  

Thứ ba, 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 tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

 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. 

Phạm vi nghiên cứu:  

- Phạm vi về nội dung: Luận án nghiên cứu việc GSTH các quy định 

của Hiến pháp về BĐQCN: bao gồm GSTH các quyền 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. 

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, 

TAND và Viện kiểm sát nhân dân. 
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- 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 phƣơng pháp nghiên cứu 

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.  

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là các phương 

pháp của triết học Mác - Lênin, trọng tâm là phương pháp kết hợp lý luận 

và thực tiễn, phân tích và tổng hợp, lịch sử và lôgic. Ngoài ra, luận án còn 

sử dụng một số phương pháp của các khoa học chuyên ngành như phương 

pháp của lý thuyết hệ thống, phương pháp so sánh, phương pháp chuyên 

gia, tọa đàm khoa học.  

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 cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về 

bảo đảm quyền con người ở Việt Nam. 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. Luận án phân tích thực trạng các quy định của Hiến pháp về bảo 

đảm quyền con người; 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. Đồng thời, 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  

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. 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 



 5 

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.  

Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

 

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƢỚC  

1.1.1. Nhóm công trình nghiên cứu các quy định của Hiến pháp 

về bảo đảm quyền con ngƣời 

Có thể kể đến những công trình sau: 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;  Một số vấn đề cơ 

bản của Hiến pháp các nước trên thế giới  của Phan Trung Lý; Sự hạn chế 

quyền lực nhà nước của Nguyễn Đăng Dung;  Thực hiện các quyền hiến 

định trong Hiến pháp năm 2013 do Trịnh Quốc Toản, Vũ Công Giao chủ 

biên; Luận văn Thạc sĩ luật học Bảo đảm quyền con người trong Hiến 

pháp Việt Nam của Hoàng Lan Anh.  

1.1.2. Các công trình nghiên cứu về cơ chế pháp lý  

Có thể kể đến các công trình sau: Cuốn sách Hoàn thiện CCPL đảm 

bảo chức năng giám sát của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam của Trương Thị Hồng Hà; Luận án Tiến sĩ Luật học Cơ chế pháp 

lý giám sát hoạt động tư pháp ở Việt Nam của Nguyễn Chí Dũng; 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; Cơ chế pháp lý đảm bảo giải 
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quyết tranh chấp hành chính ở Việt Nam của Trần Quang Hiển; 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. 

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

pháp lý giám sát thực hiện Hiến pháp 

Những công trình về về giám sát Hiến pháp và cơ chế pháp lý giám 

sát thực hiện Hiến pháp được khảo cứu bao gồm: Cơ chế bảo vệ Hiến 

pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Tào Thị 

Quyên, Mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiến pháp ở một số 

nước trên thế giới năm 2013 của Ban Biên tập sửa đổi Hiến pháp năm 

1992; 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; Ấn phẩm Báo cáo kết quả các nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi 

Hiến pháp năm 1992 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", 

Bảo hiến trong Nhà nước pháp quyền của Nguyễn Mậu Tuân; Xây dựng 

các cơ chế Nhà nước bảo vệ Hiến pháp ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam của Trịnh Phương Thảo; 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 của 

Nguyễn Hoàng Anh; 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 … 

1.1.4. Các công trình nghiên cứu về giám sát thực hiện Hiến pháp 

từ cách tiếp cận quyền con ngƣời 

Có thể kể đến các công trình sau: Đặng Dũng Chí, Hoàng Văn Nghĩa, 

Cơ chế bảo hiến và quyền con người: Kinh nghiệm Cộng hòa Liên bang 

Đức và Việt Nam; Bảo hiến với việc BVQCN theo mô hình bảo hiến phi tập 

trung - Nghiên cứu trường hợp Hoa Kỳ của Đặng Minh Tuấn; Kỷ yếu Hội 

thảo quốc tế Bảo đảm quyền con người thông qua Nhà nước pháp quyền 

và nền tư pháp độc lập do Viện Nghiên cứu Quyền con người tổ chức… 
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1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở NƢỚC NGOÀI  

1.2.1 Các công trình nghiên cứu về giám sát thực hiện Hiến pháp 

Có thể kể đến các công trình sau: Cuốn sách Constitutional review 

của Dr Arne Mavcic; The nature and Function of Judicial Review (Bản 

chất và chức năng của Giám sát Hiến pháp) của D Rousseau; 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; 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; 

Constitutional Review in the Netherlands: A Joint Responsibilit (Giám sát 

Hiến pháp ở Hà Lan: Trách nhiệm chung) của Jurgen C.A. de Poorter; Why 

do countries adopt constitutional review (Tại sao các quốc gia thành lập cơ 

chế giám sát hiến pháp) của Tom Ginsburg, Mila Versteeg. 

1.2.2. Các công trình nghiên cứu về giám sát thực hiện Hiến pháp 

từ cách tiếp cận quyền con ngƣời 

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; 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; Rights-Based Constitutional 

Review in France (Giám sát Hiến pháp dựa trên quyền ở Pháp) của Marie-

Luce Paris; 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; 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… 

Có thể nhận thấy, vấn đề giám sát Hiến pháp và CCPL GSTH các 
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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. 

1.3. NHỮNG NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CÓ Ý NGHĨA 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 ý nghĩa 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. Đó là  các  phân tích, đánh giá nội dung bảo đảm QCN trong Hiến 

pháp Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử; 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; 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; những bất cập về mặt lý luận và thực tiễn của CCPL 

GSTH Hiến pháp ở Việt Nam và lý do sự cần thiết phải hoàn thiện cơ chế 

pháp lý giám sát thực hiện Hiến pháp.  

1.3.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án 

Từ tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, tác giả 

xác định những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, 

những câu hỏi nghiên cứu mà luận án cần trả lời trên cả 3 phương diện về lý 

luận, thực tiễn và quan điểm giải pháp hoàn thiện CCPL GSTH Hiến pháp 

về BĐQCN ở Việt Nam 

Kết luận chƣơng 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 
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biệt, chưa có nghiên cứu nào tập trung kết nối hai vấn đề GSTH Hiến pháp 

và bảo đảm QCN trong Hiến pháp. 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.  

Chƣơng 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 NGƢỜI 

 

2.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC 

QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƢỜI 

2.1.1. Khái niệm bảo đảm quyền con ngƣời 

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 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 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. 

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. 

2.1.2. Khái niệm giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp 

về bảo đảm quyền con ngƣời 

Để làm rõ khái niệm GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN, 

luận án đã phân biệt giám sát hiến pháp (Constitutional Review), bảo vệ 

Hiến pháp - Bảo hiến (Constitutional Protection) và Tài phán Hiến pháp 

(Judicial Review).  
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Từ việc nghiên cứu các quan niệm khác nhau về GSTH Hiến pháp, 

tác giả nhận thấy quan niệm khái quát hơn cả đó là: GSTH 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. Giám sát 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. 

Luận án rút ra kết luận: 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 ngƣời 

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).  

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.  

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. 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 
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về BĐQCN có đối tượng chính như sau: Thứ nhất, các VBQPPL có liên 

quan đến QCN có hiệu lực thấp hơn Hiến pháp; 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; 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…  

2.1.3.3. Về khách thể giám sát 

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.  

2.2. KHÁI NIỆM, CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VÀ VAI TRÕ 

CỦA CƠ CHẾ PHÁP LÝ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH 

CỦA HIẾN PHÁP VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƢỜI  

2.2.1. Khái niệm cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định 

của Hiến pháp về bảo đảm quyền con ngƣời 

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. 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. 

Từ sự phân tích khái niệm CCPL, nghiên cứu sinh phân tích 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 
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Hiến pháp về BĐQCN quy định hình thức, phương pháp giám sát, trình tự 

thủ tục giám sát, 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; Thứ ba, tính liên hệ chặt chẽ của các yếu tố cấu thành 

CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN; Thứ tư, tính hợp 

pháp của CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN; Thứ năm, 

CCPL GSTH Hiến pháp về BĐQCN có những đặc điểm của một cơ chế 

nói chung.  

Từ sự phân tích trên đây, 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 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 ngƣời  

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 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 
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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. 

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. 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.  

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  

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.  

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  

Hậu quả pháp lý là kết quả cuối cùng mà hoạt động GSTH các quy 

định của Hiến pháp hướng tới thông qua những trình tự, thủ tục theo quy 
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định của pháp luật. Đó là những quyết định của các chủ thể giám sát đối 

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. 

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 ngƣời 

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 hiến pháp về BĐQCN góp phần đảm bảo 

QCN, quyền công dân.  

Thứ ba, CCPL GSTH hiến pháp về BĐQCN góp phần bảo đảm thực 

hiện yêu cầu của Nhà nước pháp quyền.  

2.3. CƠ CHẾ PHÁP LÝ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC QUY 

ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƢỜI Ở 

MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ GIÁ TRỊ THAM KHẢO 

CHO VIỆT NAM 

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

BĐQCN ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Đức, Pháp. Đây là ba quốc 

gia tiêu biểu cho ba mô hình giám sát thực hiện các quy định của Hiến pháp 

về BĐQCN trên thế giới. Từ đó rút ra một số giá trị tham khảo cho Việt 

Nam trong việc hoàn thiện CCPL GSTH hiến pháp về BĐQCN hiện nay: 

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.  



 15 

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. 

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. 

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 đảm 

và bảo vệ quyền, tự do hiến định của con người. 

Kết luận chƣơng 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. 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. 

Chƣơng 3 

THỰC TRẠNG CƠ CHẾ PHÁP LÝ  

GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP 

 VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƢỜI Ở VIỆT NAM 

3.1. THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VỀ 

BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƢỜI 

3.1.1. Các quy định pháp luật ghi nhận quyền con ngƣời trong 

Hiến pháp Việt Nam 

Quyền con người là một nội dung quan trọng trong các bản Hiến 

pháp Việt Nam. Đặc biệt, Hiến pháp sửa đổi 2013 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.  



 16 

3.1.2. Các quy định phân quyền nhằm đảm bảo quyền con ngƣời 

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" . 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. 

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 NGƢỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

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 ngƣời  

GSTH các quy định của Hiến pháp về BĐQCN được giao cho nhiều 

chủ thể. Ngoài các chủ thể có tính chất Nhà nước được Hiến pháp ghi 

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. Trong phạm vi Luận án, 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  

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 

3.2.1.3. Quy định pháp luật về chức năng, thẩm quyền giám sát 
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thực hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người của 

Chính phủ 

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 

3.2.2. Thực trạng hình thức và phƣơng pháp giám sát thực hiện 

các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con ngƣời 

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. 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 ngƣời  

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.  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.  

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. 

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.  

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 ngƣời 
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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 

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 

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 

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 

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 NGƢỜI 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 ngƣời 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 

Thứ hai, giám sát thực hiện các quyền hiến định trong thực tế 

Thứ ba, thể chế hóa các quyền hiến định trong các văn bản pháp luật  

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.  

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 

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. 
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- 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 ngƣời 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.  

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. 

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 nghị đề xuất và thực hiện kịp thời.  

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.  

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. 

Thứ ba, Hiến pháp Việt Nam không được áp dụng trực tiếp.  

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.  

Thứ năm, các quy định pháp luật về GSTH các quy định của Hiến 

pháp về BĐQCN còn nhiều hạn chế 

Kết luận chƣơng 3 

Từ cơ sở các điều khoản hiến định trong Hiến pháp 2013, 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 
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BĐQCN còn nhiều hạn chế. Đây 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.  

 

Chƣơng 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 NGƢỜI 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 NGƢỜI 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 ngƣời phải đảm bảo sự lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

4.1.2. Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định 

của Hiến pháp về bảo đảm quyền con ngƣời trên nguyên tắc quyền lực 

Nhà nƣớc thuộc về nhân dân 

4.1.4. Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định 

của Hiến pháp về bảo đảm quyền con ngƣời hƣớng tới đảm bảo tốt 

hơn quyền con ngƣời, quyền công dân 

4.1.5. Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định 

của Hiến pháp về bảo đảm quyền con ngƣời phải xuất phát từ thực 

tiễn Việt Nam kết hợp với tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của một số 

nƣớc trên thế giới với một lộ trình thích hợp, đảm bảo tính khả thi 

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 NGƢỜI 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 ngƣời  

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).  

Thứ hai, phổ biến, tuyên truyền về các quy định BĐQCN trong Hiến 

pháp một cách thường xuyên.  

Thứ ba, thành lập Hiệp hội Hiến pháp Việt Nam, nòng cốt là các nhà 

nghiên cứu, các chuyên gia trên lĩnh vực Hiến pháp.  

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 ngƣời hiệu quả 

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. 

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. 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.  

Ba là, tăng số lượng đại biểu chuyên trách.  

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.  

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, phƣơng pháp giám sát 

thực hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con ngƣời 

Hoàn thiện các quy định về hình thức và phương pháp pháp lý trong 
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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.   

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 ngƣời 

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.  

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 ngƣời 

4.2.6. Xây dựng phƣơng án thành lập thiết chế chuyên trách giám 

sát thực hiện các quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con ngƣời 

Thứ nhất, nghiên cứu thành lập cơ quan quốc gia về quyền con người 

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 về cơ sở pháp lý, mô hình 

tổ chức, chức năng nhiệm vụ. 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 

Hiện tại, các nhà nghiên cứu đề xuất 03 phương án thành lập cơ quan 



 23 

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 

Thứ hai, trao quyền bảo vệ Hiến pháp cho Tòa án tối cao 

Thứ ba, thành lập Hội đồng bảo hiến hoặc Tòa án Hiến pháp độc lập 

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. 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. 

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. 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 

+ Cơ cấu, tổ chức của Tòa án Hiến pháp 

+ Thẩm quyền của Tòa án Hiến pháp  

+ Trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp, vi phạm Hiến pháp 

Kết luận chƣơng 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, đồng thời dành một phần quan trọng nghiên 

cứu về các giải pháp hoàn thiện CCPL GSTH các quy định của Hiến pháp 

về BĐQCN. 
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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; 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 và 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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