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Tóm tắt. Bài viết đề cập đén đến bản chất và các đặc trưng của Hiến pháp, vai trò, chức năng của 
Hiến pháp trong đời sống xã hội và quốc gia, hành trình cùa chủ nghĩa lập hiến hiện đại và các mò 
hình Hiến pháp, mức độ và phương pháp điều chỉnh của Hiến pháp. Trên cơ sờ đó, tác giả đề cập 
đén các hình thức và phương thức soạn thảo và sừa đổi Hiến pháp, cũng như nhừng tiêu chí khả thi 
cho vẩn đề này.

1. Hiến pháp và ý nghĩa của H icn pháp trong 
đòì sống xã hội và quốc gia

I . I .  Bủn chất và các đặc tnm g cùa Hiến pháp

Các nhà Hién pháp học trên ửiế giới đều có 
chung quan điểm là khái niệm hiện đại về Hiến 
pháp ra đời ừong giai đoạn ủiế ki X V II - X V IIl, 
ửiời kỳ chuẩn bị cho các cuộc cách mạng tư sàn ở 
châu Âu. Các nhà tư tường lúc bấy giờ đã định 
nghĩa Hiến pháp như một văn bản có sứ mệnh xác 
lập chế độ mỏã ửiay ứié chế độ cũ và coi nó như là 
một bản khế ước xà hội cùa mọi người, về sau 
này, người ta còn nói đó là bàn khế ước cùa nhừng 
ngưòã bj ứ-ị. Nhừng tư tường lớn lúc đó đều nhằm 
hướng tới mục tiêu ghi nhận và đề cao các quyền 
lự nhiên cùa con ngưòà, bài bò chế độ chuyên che 
cùa vua chúa phong Idén và xác định giới hạn của 
quyền lực nhà nước, hình thành nhũng nguyên tắc 
tồ chức quyền lực mới. Vì vậy, mặc dù đã qua 
hàiig ưăm nảm nhưng nhừng tư tường đó vẫn tiếp
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tục ửiể hiện sức sống mành liệt và trờ ửiành lài sản 
chung cùa nhân loại.

Hiến pháp cùa IIợp chùng quốc Hoa K ỳ năm 
1787 được coi là bản Hiến pháp tliànli văn đầu tiên 
trong lịch sử lập hiến hiện đại. Trước đó là các bàn 
hién ước của một số tiểu bang và đặc biệt là Tuyên 
ngôn độc lập cùa nước M ỹ ngày 4 ửiáng 7 năm 
1776. Chính vì vậy mà từ đó nguòã ta tìiưỏrng gắn 
Hiến pháp với lập quốc và coi Hiến pháp là biểu 
tượng cùa nền độc lập. Đó cũng là cách hiểu về 
Hiến pháp của người sáng lập ra Nhà nước Việt 
Nam Dân chù Cộng hòa (DCCH), Nhà nước dân 
chù nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Hồ Chủ tịch 
đã nói: ‘Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ 
chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ ửiực dân không 
kém phần chuyên chế, nên nước ta không có Hiến 
pháp, nhân dân ta không được hưỏng quyền tự do 
dân chù. Chủng ta phải có một Hiến pháp dân 
chủ” . Việc ban hành Hién pháp cùa nưỏfc V iệt Nam 
DCCH vào ngày 9 tìiáng 11 năm 1946 không lâu 
sau ngày Tuyên ngôn độc lặp ngày 2 ửiáng 9 nảm 
1945 là sự khẳng định mành mẽ về mặt pháp lý  chủ 
quyền quốc gia của nhàn dân V iệt Nam, sự độc lập 
và toàn vẹn lãnh ứiồ của nước V iệt Nam DCCỈÌ.
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Xét về bản chắt Hiến pháp vừa ià văn bản 
phảp lý  của Nhá nưóc, vừa là bản khế ước mang 
ữt)ng minh nỏ ý  chí chung cùa x3 hội. Vì vậy, khi 
nói đến Hién pháp, chúng ta phải nhin nhận ờ cả hai 
mặt - bản chất phảp lỷ  và bản chấi xâ hội của nó.

Bản chất pháp lý  của li iế n  pháp đưực thể 
hiện ở vị ỉr í của nổ V(n tính cách là Luật cơ bản 
của Nhà nước

Tính cơ hảrt của ỉỉiề n  pháp ứuóc hết ứiể hiện 
ờ chỗ Hiến pháp khòng điều chinh mọi loại quan 
hệ xă hội hiện hữu mà chi điểu chinh những quan 
hệ chù đạo nhất, chính yếu nhấi, có tinh nguyên tắc 
và tính nèĩi tảng nhất. Nói khác đi. Hiến pháp phảỉ 
phàn ánK bảo dảm \ ' i  bảo vệ nhừng lợi ich song 
còn cùâ cảc tực lượng xã hộí làm nền táng pháp lý 
cho đường lối chinh trị chủ đạo nhẳm phái triền đất 
nước và xă hội.

Xem xét Hién pháp cùa các nước trén ihế giới 
cho ửiấy các quan hệ xâ hội chủ đạo mà Hiến pháp 
điều chinh bao gồm: chc độ xâ hội và chể độ nhà 
nước, v j trí pháp lý  cùa con người, cùa công dân, vị 
trí cùa quổc gia trong cộng đồng quốc le,

Ngoài những điểm chung và phổ biển nhấu 
mỗi một quốc gia sỗ xác định cho minh quan hệ xâ 
hội nào là quan hệ mang tinh nền tảng và cơ bản. 
Cỏ thể. n\ộị loại qiian hệ đưọc coi là nền táng, !ả cơ 
bản và ưở thành đổi tượng diềư chinh cùa Hién 
pháp ở một nuóc náy lại khòng được coí là cơ bản 
và nển tảng ởm ột nước khác.

Tính cơ bản của Hiến pháp cũng có ý  nghĩa 
răng. H ìc t pháp là nền tàng pháp lý. căn cứ  chù 
đọo đo i với việc ban hành i()àn bộ các văn bcữi 
pháp ỉỷ  khác cùa Nhà nước, là cơ sở djnh hưóng 
hoạt động cùa tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ 
chức chính tri - xâ hội cung như hành v i và ý  ửìức 
pháp luật của công dân. V ì vậy, Hiến pháp là văn 
bản có giá ữi pháp lý  cao nhầl, tất cả các văn bảĩì 
khảc đểu phải phù họp với Hiến pháp. MỘI văn bàn 
khỏng phìi hợp VÓI lỉ ié n  pháp bị coi là v ị hiến và 
mất hjệu lực. Đó chinh lả lý  do cho việc ra đời cơ 
chế báo hỉến nhầm mục đích giám sát và báo dám 
sự tuan ihú Hien pháp.

Do tính chắt pháp lý  đặc biột đó cùa Hiốn pháp 
mà Hiển pháp có útìh ón định cao nhai so với lầt cả 
các vãn bản pháp lý  khác. Viộc ban hành, sửa đổi

Hién pháp luôn luôn đòi hòi những thủ tục CÌÌỘI chẽ 
nhổi, bảo đảm sự thận trọng nhải.

Bản chất xâ hội của H iến pháp: Chù nghĩa 
Mác - Lê nin  quan niệm vể bản chất cùa pháp luật 
nói chung cũng như của Miến pháp nỏi riêng trẽn 
cơ sở nhìn nhận bân chất giai cấp của nó: Hién 
pháp !à của ai? Phục vụ cho lợi ích cúa giai cấp 
(hoặc các giai cấp) nào? 1 lién pháp được lạo ra vì 
một trật lự  xă hội ử)QO định hướng giai cấp nào? 
Đ ó chinh là quaiì điềm phương pháp luận của C3C 

nhà kinh điền của chú nghĩa Mác - Lẽnừì mà các vị 
ẩy đẫ sử dựng khi đánh giả về các bản ỉỉiến  pháp 
đương thời. Theo đỏ, mọi Hiến pháp đểu là sàn 
phẩm của đấu ti'anh giai cấp. đều lả cõng cụ mà 
giai cấp hoặc liên minh chính tr i sử dựng đế khăng 
định và duy tri sự thống trị cùa minh 11 ].

Quan điểm  giai cấp vể Hién pháp của C.Mác 
và Ãng-ghen đưực Ph.Lassal, nhả cảch mạng xà 
hội Đức (1825 • 1864) liep thu trên cơ sờ dối chicu 
gĩữa bản tính pháp lý  và bản tính thực tế cùa Hicn 
pháp, 'ĩheo ông, bản chắt xà hội cúa Hiép pháp là ờ 
cái bàn lính ứiực lế cùa nó, nói cách khác, đỏ là sự 
phản ảnh sSự tương quan của các lực lưọng xã hộì. 
M ột bản Hiến phảp ihànli văn chi có sự vìmg chẳc 
và cỏ ý  nghĩa khi nó là sự phản ảnh chinh xác nìối 
arcmg quan ihực lể cúa các lực lượng xâ hội I2Ị.

Cùng quan điểm với Ph.I^assal nhưng trực dỉện 
hơn, V .l.Lên in  đẵ viết: “ Bản chất cùa Hiến pháp là 
ở cho các đạo luặt cơ bản của nước nói chung 
và cảc đạo luật VC quyền bầu cử các cơ quan dại 
diện, về chức năng cùa các cơ quan đó v .v ... đều 
thể hiộn nìối tương quan Ihực te của các lực lượng 
trong đau tranh giai cấp (V .I.L in in , đâ dẫn).

Quan điểm giai cấp cùa C.Mác, Ph. Ảng-ghen, 
V .lL ẻ n in  và cùa các nhà cách mạng xã hội châu 
Âu đã phán áỉih đímg ứiực chất sự ra dời của các 
Hién pháp dương thòi. Đồng thời với quan điểm 
hếp cận mang tính giai cắp, các nhà sáng lập chủ 
nghĩa Mác cũng dă ửiấy rõ giá trị to lớn của những 
bàn Hiến pháp dân chủ lúc bây giờ trong quá irinh 
đấu tranh chống ché độ chuycn chế, đề cao phẩm 
giá con người, các quyền về tự do cả nhân. Uiến 
pháp năm 1787 cúa nưúc M ỹ lá sự ghi nhận việc 
giành chinh quyền cùa giai cấp tư sân vả các dân 
lộc ở m ộl thuộc địa từ chc độ quân chủ Anh Quốc. 
Hĩến pháp ! 789 của nước Pháp đa phản án sự cáo
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chung cùa các dặc quyển ứiuộc về lẳng lớp quý tộc 
và nha ửùT. lỉien  pháp năm 1918 cùa nước Nga 
Xù-V ic l dă !ập nen “nền chuyên chính của giai cắp 
vỏ sàn’\  Những bàn Hiến pháp vè sau này cũng là 
két quà cùa những cuộc đấu ưanh cách mạng 
chống lại ách áp bức cùa chủ nglìĩa thực đảỉì và ách 
ihống trj phong kién. Chinh Hiến phủp 1946 cùa 
V iệ i Nam trong Lời nói đẩu đă nói rẳt rồ dicu đó: 
‘*Sau tám mưíTi năm iranh đẩu, đàn tộc V iệ l Nam 
đă Uioát khỏi vòng áp bửc cùa chinh sách ừiục 
dân. đồng xhời đă gại bỏ chế độ vua quan. Nước 
nha Jà bước sang m ội quàng đường nuTi'*. “ Ọuốc 
hội nhận Ihấy rảng lỉié n  pháp Viựt Nam phải ghi 
lấy nhừng ihành tích vè vang cùa cách mạng".

Tuy nhicn, nhìn vào thực tiền cùa lịch sử lặp 
hiển irên ửié giới có ứìể nhặn thấy răng, \iệc  xác 
nhận bản chất xẫ hội của Hiến phảp chi từ góc độ 
lựi ich giai cấp lâ rất dùng dan, nhưng chưa dù. 
Hicn pháp ghi nhận và thể hiện những lợi ích cơ 
bản và sống còn cùa giai cấp Uìổng tr ị hoặc của 
mộl tầng lớp xâ hội nổi ừội nhất trong xâ hội. 
Nhưíìg Hién pháp, cQng như bản ửiân qưyền lực 
nhà nưòc. cũng luôn luôn ỉà cơ sở pháp lý của toàn 
xâ hội nhảm ghi nhận và ửiể hiện những lợ i ich 
tưoTìg hựp của các tằng lớp xã hội, lợi ích chưng 
cùa nhăn dãn. cúa dân tộc, đương nhiên õ dó luỏn 
luôn cò lính đưn và trẻn thực tể phái tính đcn lọ i ich 
và ỷ chí cùa tầng lóp, cùa giai cap là lực Iưọng xã 
hội chủ đạo trong tửng ửrà kỳ lịch sử nhất định. 
Củng v i ửiế mà nhũng khái niệm “ nhân dân’\  “ dân 
tộc’’ luỏn luỏn là những khải niộm mờ đầu cho các 
bàn Hiến phảp.

Bản chat xă hội của các Hiến pháp ngày nay 
phiưi ảnh mộc giai đoạn mớí cùa chù nghĩa lặp hiển 
bện đại. ITieo dó các quốc gia cố gắng tim  kỉcm 
nhŨTìg phương thức ứiể hiện lợi ích vì một sự đong 
thuụ/í xã hội dc phái triển, nhắt ìà trong bối cảnh 
xung đột sẮc tộc, lòn giảo, kinh tế, chứìh trị dang cỏ 
chièu hưỏiìg gia lãng ở nhiềư khu vực trẽn thể giới. 
V ì vậy, llic n  pháp đẵ được trao Irở lại sử mệnh cùa 
mội bân khé ước về mặt pháp ]ý của các lực lượng 
xả hội mà đoi lượng điều chinh ứx?ng tâm là sự 
thoá h ìịp  ]ợỉ ich giửa các giai tầng xã hội« các lực 
lượng xà hội. Mức độ cùa sự tương họp lợi ich cỏ 
ửé rắi khác nhau vả đó là cơ sở áề mỗi bản Hién 
pháp \ác đjnh cho nìinh phương phảp đièu chinh

hợp lý- Cảc mửc độ đó cỏ rat nhiẻu loại. Dó cỏ thể 
là sự hên minh của các lực lượng luy cỏ khu>Tứi 
hướng chinh ữi và lợi ích khác nhau nhưng thân 
ửìiện và hợp tác hừu nghi; cũng có dỏ là sự ửìoà 
hiệp ở những lợi ích nhất định cúa các lực lượng 
d ố i  i ậ p  I i h a u  v à  v ì  v ậ y  s ự  t l ì o à  h i v p  x ă  h ộ i  đ u ợ c  

hjến pháp ghi nhận là két quá của quá trình vva đ iu  
ữanh \Tja họp lác giữa các lực lưọng xâ hội- Lẽ 
đương nhiên, phản ánh mối quan h ị  như vậy, Hicn 
pháp khòng ứỉể chi đứng về phía lợi ích cúa một 
lực lượng mà luòn luòn phải tìm  ihc cân bảng về 
lợi ích, mặc dù ữên thực lề ở bấl kỷ quốc gia và 
dãn tộc nào ữii trong xà hội luôn luôn có những lực 
lượng, những lợi ich giữ v ị tri ưu ihc.

Bản chấl xẵ hội cùa Hiến pháp còn ứìể hiện ờ 
mức độ tương tác giữa các cả nhản với các phạm vi 
cộng đong của họ. Đó là những moi lien hệ nền 
tảng của xã hội: cả nhân với tập Ủ)C, cá nhán với 
Nhà nước, cá nhản với xà hội, Nhà nuớc VỚI xả 
hội. ơ  nghĩa đó, Hiến pháp được coi là cơ sở pháp 
lý  cho việc xác lặp và ihực hiện chế độ pháp quyền, 
cho việc hinh ửìành và phát ừiển xâ hội dân sự.

Bàn chất \ i  hội của Hién pháp Ihề hiộn ở chỗ 
nỏ chinh lá sự ghì n/ìận vá ỉhể hiậỉt nhufig g iá  tr ị 
xă hội được loàn xà hội và nhân dân chấp nhận và 
chia sẻ.

Các gìâ trị xả hội đó thực chấl là những nguyên 
tẩc phể biến giúp đánh giá đúng dán vè hoạt động 
của con người. Đó Eà các giá trj như Tự do, Công 
bẳng. Binh đảng, Dân chủ, Nhãn quyèn. Chủ nghĩa 
cá nhãn, Chù nghỉa lập ửiể, Chù nghĩa dãn tộc V.V.. 
Sự phát triển cùa văn minh nhân loại đã góp phần 
chuẩn hoá và kết tinh các giá trị xă hộì giúp các 
quốc gia lựa chọncảc giá trị ưu liên trên con dưòng 
phát triển cùa minh. Chang hạn. trong những năni 
60 - 70. kể đó là Ihời kỳ năm 80 • 90 cùa ỨÌC ki XX . 
cộng đồng quốc tế, thòng qua các văn kiện của 
Liên hợp quốc, ^  đặc biệt nhấn mạiìh đến giá trj 
ưu licn hàng đầu lả quyển con người, nâng nó lẽn 
Ihành quan điềm: “ Con người, các quyèn lự do ciia 
con người là giá trị cao quỷ nhẳt”  (Cõng ước năm 
1966 cùa Liẽn họp quốc về các quyền dân sự và 
chinh di). Ọuan diem đó đâ đưọc phàn ánh ữong 
hầu het các bàn Híen pháp ra đời hoặc được sừa 
đồi ưong thời kỳ đó và các thời k> tìép theo.
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ở  V iệt Nam, Hiến pháp cung đã phát triển ửieo 
hướng phân ảnh những giá Iri cao quý của dân lộc, 
cùa nhản dán. Đó lá truyền thống lao động cần cù, 
sáng tạo, chiến đẩu anh dũng để dựng nước và giữ 
nưỏx:, iruyền ữiống đoàn két, nhân nghĩa, kiên 
cường bất khuất (Lờ i nói đầu, Hiển pháp 1992). 
Néu xem bàn Hiến pháp trước đó, Hiến pháp 1980 
ứù ờ đỏ chưa được bẻ sung cảc khái niệm như 
“ sáng tạo” , ‘‘đoản két” , ‘'nhãn nghĩa”  phản ánh 
những giá d i được nhân dản ta chia sê. Cũng iheo 
đỏ, Điều 3 của Hiển pháp năm 1980 đã được sửa 
đồi vào nảm 1992 với việc dề ra trong Hiến pháp 
những giả trị mới: “ Quyển lảm chù về mọi mặt của 
nhản dán‘ \  *'dản giàu, nưóc mạnh, xà hội cwig bằng, 
dân chủ, vãn n ìinh '\ ' ‘ấm no, tự do, hạnh phúc’ \  con 
người ‘‘cỏ điều kiện phát ữién loàn djện’\

1.2. Củc đặc (nm g chù yếu và vai trò. chúv ỉĩủ ỉĩg  
cùa Hiến pháp trong đ(ri sống xũ hội và quốc gia

N ói đén các dặc tnm g chủ yếu cùa Hiến pháp, 
người ta phân biệt các đặc tnmg về pháp lý, về 
chính trj, về lư  tưởng.

v ề  m ặt pháp lý, như đâ nói ở ứên, Hiến pháp 
đưọt: coi là luật cơ bân của Nhà nước, có giả Irị và 
v j trì pháp lý  cao nhất, việc ban hành và sửa đổi 
phải tuân ửteo một ứình tự đặc biệt.

K h i nỏi đến Hién pháp, một trong nhừng tố 
chắt thường được nhấc đến là tiỉth ổn định cao của 
nó. Tuy nhiẻn, dặc trưng nảy cùng đă cho ửìấy 
những ngoại !ệ. Chàng hạn, tử nảm 1811 đến nay, 
Venezuela đà lằn lượt cỏ 40 lần ban hành Hiến 
pháp, tức lả cử 5 - 6 năỉTì ih i có một Hicn pháp 
mới, thưởng lả khỉ có Tổng ihổng mởi. mặc dù nội 
dung Hién pháp ít có gì mới. Thái L in  cũng là 
nước hay sửa đổi Hién pháp, ở  Liẻn X ô  trước đây, 
bản Hién pháp 1977 cũng đă có hảng trảm sửa đổi. 
Hiến pháp năm 1958 của Cộng hòa Pháp, Hiến 
pháp 1949 cùa Cộng hòa Licn bang Dức cũng 
tưcmg tự. i liến Pháp Hoa K ỳ  nãm 1787 ưong 
khoảng 220 năm lồn tại dă c6 27 lần bồ sung và 
điểu khoàn ủiay Ihể. Chi cỏ Hicn pháp nănì 1946 
cua Nhật Bản )à chưa co sự sưa đổi, bồ sung nào.

Đặc trư ng  về chính t r ị  cùa H icn pháp phàn 
anh tính chất của nhũng quan hệ dưọQ Hién pháp 
đứu  chinh, rinh  chải chinh trị cùa Hiển pháp phự

ửiuộc trước het vào đặc điềm của đưòng lố i chirứì 
trị cúa đất nước, đặc điểm của hệ ihong chính trị. tổ 
chức của quyền lực nhà nưởc. ở  các quốc gia khác 
nhau, tính chất chinh tri của Hién pháp thường phụ 
thuộc nhiều vào vai trò của các đáng chính trị trong 
xả hội cũng như của các ché định dân chù ĩrục nép 
quan trọng như chể dộ bầu cử, ừưng cầu ý  dân, vị 
ữí, trò của các tồ chức xẫ hội dân sự trong cơ 
cấu xă hội.

Đặc tn rn ạ  lư  tưởng của Hiển pháp thể hiện ở 
chể hầu hết deu mang trong nội dung cúa nỏ niộl 
hệ tư tưỏng nhắt định- Tính iư  tưởng hệ đó được 
ứà  hiện ứìòng qua các nguyên tảc được Hiép pháp 
ghi nhặn, ứong những quy phạm mang tính định 
hướng mục iiêư và cương lĩnh hoặc ứiậm chí Hỉcn 
pháp xác định một cách rõ ràng một hệ tu  tiròng 
chủ đạo. Tuy nhiẻn, phần lớn nội dung và địnli 
hướng tư lường cúa ỉ  ỉicn pháp chi có ihể thấy dược 
trẽn cơ sờ phân tích những ý niộm dược cài đặi \'ào 
các nguyên lấc, quy phạm cùa Hién pháp. Chảng 
hạn, khi nóí về í  hến pháp lloa  Kỳ, nhiẻu lác già 
thưòng gọi đó là một bản Hien pháp ‘ 'phi tư tiiởng 
điển hinh” . The nhmìg, tính chất tư tưởng hệ của 
nó được bộc lộ ưong các tuyên bố vè chù quyền 
cùa nhàn dân và chế độ cộng hoà (mả không phải 
là quàn chủ), VIỘC duy tri chc độ nỏ lệ đoi với 
người da đen; v .v .. -

Có ứé  nói, bấl kỳ  mộl bản Hién pháp nảo cũng 
đểu có vị tri dần dát quan trọng dối vó i nhân ửiức 
cùa nhửng người lănh đạo quoc gia và đối vói công 
dán. Đó chinh là giá ưi tư tướng của nó.

Hỉển pháp cỏ những chức năng cực kỳ quan 
trọng đối với quốc gia \'à xâ hội.

Chức năng chung nhất của Hiến pháp là 
họp phảp hoá ỡ mức cao nhất cơ sờ tồn tai cùa 
một chế độ xã hội, ché độ nhà nước, một ữặt tự 
các quan hệ xă hội. Ilié n  pháp nảo cũng vậy, dù 
đó là Hiển pháp tốt hay Hiến Ị ^ p  xấu, dãn chủ 
hay phi dân chù, đều cỏ chức năng bảo đảm tinh 
họp pháp cao nhất cho chc dộ xă hội và ché dộ 
nhà nước, xác định (lịa vj pháp :ý chung nhâi của 
cá nhân, của lập dìể.

CTiức năng tliứ  hai cùa Hiến pháp là quy định 
cơ sở xuất phát đicm \à  dịnh hướng cho quá trinh 
phát Cnền và hoàn chirvh các chc dịnh pháp lỷ, ựo 
khuòn khố phảp lý  chung gho (oán bộ hệ ihong
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pháp lý, Có ihể gọi đó là chức nảng sáng lạo và 
phát tnển của Hicn pháp. Những quy định cùa
I lién phảp \*e mục ticu phái cricn đất txưỞQ, những 
bàí) đám pháp lý  cho qu>'ền vả tự do cùa con người 
và cùii công dân có khả nảiig định hưtVng cho hoạt 
độnu cùa Nlià nước và hành \1  của cá nhân, làm cơ 
Ĩ̂ 1 chun^ cho \iệc  bảo \ ị  các quycn và \ợ\ ich hợp 
pháp Nà clìính đảiìg của cá nhún và tập ứic.

Chức năng Uiứ ba của Hiốn pháp là chức nãng 
ổn dịnh hoá các quan hộ xă hội Bản thản Hiến 
pháp là văn bàn có linh ồn định cao» do vậy khả 
nãnịỊ cùa nó ữong \iộc bảo dảm sự òn dịnh cửa các 
quan hệ xà hội, các thict che chính trị và nhà nước 
cùng như các định chế xà hội và sự an toàn pháp lý 
cho cả nhãn, cho xà hộỉ lâ rất lớn.

/ . i .  ỉỉù ỉìh  ĩrírỉh a k i chù ỉtg lĩĩư  lụp hiền hiện đợi \'à 
các tHÒ hình Hiến pháp

Sự phát triển cúa các tư tưcìng dân chủ tiẻn 
bộ cùa loài người đcn m ộl giai đoạn nhất định đã 
àần đcn sự ra đời của các bàn Hién pháp. V ì vậy, 
cỏ t]ic nói rẳng. sự hiộn díộn cùa một Hién pháp 
luôn luôn ỉả hiện thản cùa nhửiìg lư iưòng lập hiến 
nhất định, là kel quà cùa sự phát tnền nhừng tư 
iưcmg đó. Đó lá những đòi hòi về dàn chủ, về 
quycn con người, về tính chất cùa CỊuyèn lực v*à 
giCTÌ hạr cúa quyèn lực, VC cách ihức tổ chức quycn 
lực họp lỷ, về v-ai trò và m ổi lién hệ giữa nhà nưóc 
và  xà  hội, nhà nước v à̂ cả  nhân, VC VỊ tri cù a  quốc  

gia trong cộng đong quốc le.

Chủ nghĩa lập hién đòi hòi sự hiện diện cùa 
Ỉíỉén pháp và vai ư*ò diều chinh cùa Hiển pháp đối 
với các quá trinh và quan hệ xâ hội-

Theo đỏ, Hién pháp chỉ cần ihiết và phải “ có 
mặr* Irong những bước ngoặt của quá trình phát 
tncn xa hội nhảm khẳng định, họp pháp hoá mộl 
giai đoạn mới của sự phát triển đỏ (lien bộ hoặc 
kém hơn). Etông thời, sự ra dời cùa I licn pháp cQng 
phảii án một ứìế giới quan hay một mức độ khác 
hcm của ý  ứiửc chừứi trị và pháp lỷ  về tién ưinh 
phái triển dẩt nước. N ó tạo ra những địr\h hướng 
cho tưong lai, ncn sơ đổ cùa các định hướng 
phái triển mới.

Ra đời trong nhừng bước ngoặl như vậy, ílién  
pháp khòng thể đỏng vai ữò một văn bàn cùa bắt 
kỳ sự thay đổi nào đơn lè hay ờ một hay một số

lĩnh vực nào của đời sống xă hội mà là cùa m ộl quá 
trinh ứiay đổi lỏn lao, có ý nghĩa quan ưọng đoi VỚI 
nhảiì dân, đối ^ứi dản lộc, doi với đất nước và giai 
đoạn ốn định hoả cùa nó đã dcn, đa dặl ra nhu cầu 
về một bản văn có giá ir i sự on JỊnh hoá cao lả 
Hién pháp.

Trong phạm VI loàn ihc giới, VỚI nhận ihức nlur 
Xrcn về ửiCTÌ đícm lịch sừ cùa 1 hần pháp và sứ niộnlì 
ljch sử cúa nỏ, chúng la cỏ Uìề chửng kiển một 
hành trinh phái tticn cùa các mô hinh hicn pháp.

M ô hình thứ nhất ra đm trong két qiỉả CÙ2 
bào láp cách mạíig tư sân chống cường quyền và 
giành chính quyền từ lay giai cấp phong kicn. Nền 
tảng chii đạo cúâ nó là lư  tucmg đau tranh chống 
ché độ chuyên chc chà đạp con người V'à các quyền 
cơ bán cùa con người, đòi hỏi thực hiện các quycn 
và tự do mang bản chất lự nhicn vả không ửic lước 
đoạt cùa con người; dòi hỏi vể một che độ cai ừi 
dân chủ dưới hinh ứỉủc chính ứiế cộng hoả, chế dộ 
đại nghị, ửiực hiộn quyền bầu cừ hạn chc, c ố t lõi 
cúa tư tường lập hiến chù đạo lúc bấy giờ là mối 
liên hệ quyèn lực - quyẻn con ngưcn “ nẻn dân chú 
hạn chc. Bên cạnh đỏ. là nhửng đòi hỏi về giới hạn 
của quyèn lực trong MỘC can ửiiệp \'ào đời song 
của xâ hội dàn sự, ghi nhận những giả trị được 
khẳng định là lự do, bình dằng, quyền lư hữu, 
quyền lự nhiên của con người. Những văn kiện có 
tính hiến ưỏc cùa cách mạng Pháp lúc đó còn có 
khái niệm “ tình hừu ái cúa m ọi người trong cuộc 
đẩu tninh chung chống chế độ chuyên chế’\  M ỏ  
hình Hỉển pháp cùa ihời kỳ này có ihể được coi )à 
mô hinh Hiến pháp tư sán tự do, tập trung chủ yếu 
vào việc ché định các quyển con người, hạn chc 
quycn lực ửiỏng qua việc quy định về lổ  chức 
quyền lực nhà nước. Các quy định mang màu sẩc 
đản chù về mặl chinh ứ*ị chiếm v ị trí rõ nét và chủ 
đạo. Chưa có bóng dáng cùa lĩnh vực đán chủ về 
xă hội cũng như các quyền và tự do về kinh té “ xâ 
hội như quyền về lao động, nghi ngcrij hưu ưi, ượ 
cấp, giáo dục, y  tể, vãn hóa; v.v...

M ô  hìnb ịh ử  haỉ của ỉỉ ic n  pháp ra đời sau 
ữiẳng lợi của Cách mạng thảng Mười Nga năm 
1917 với sự ửứnh lập Nhà nuớc X ô  - V iế t Dưứi 
ảnh hưởng cùa cãc tư lường xă hội ờ cháu À u  vả 
M ỷ - latinh âầ xuẢl hiộn irâo lưu của một chù nghĩa 
lập hién xâ hội. Ihoo  âóy Hiẻn ptiáp của nhiều quốc
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gia đ i  quan tảm dặt ra mục tiêu náng cao đời sống 
về kinh \ếy xã hội và văn hóa cho nhán dảr), xảc định 
những đòi hỏi về công bàng xã hội, về chức nảng xà 
hội cúa che độ tư hữu. Do vậy, cỏ Ihể gọi đả>' là mõ 
hình Hién pháp dân chủ iheo định hướng x i  hội-

M ô  hình tbứ  ba cúa Hiến pháp là mô hỉnh của 
giai doạn phát dìển hiện nay cùa chù nghĩa lập hiến 
hiộn đại. M ô  hình đó phân ảnh đặc điểm chủ yếu 
của một ửiời đại mới: thời kỳ hậu công nghiệp, ửiời 
đại ử)ông tin V0Í những đòi hòi về một xà hội cời 
mở, dân chù vả tiến bộ, còng bane hoTi. Nlìửng đòi 
hòi đó không chi phàn ánh buxííc tiến mới của nhản 
loại, cảch nhìn nhặn mới của các dản lộc mà còn 
nhảm tạo ra những khá năng và những bào đàm 
chẩc chắn hơn tnrcTc những thách thức mới cùa dìời 
đại với những ''căn bộnh'* mới cùa xă hội hiộn đại 
như sự phân hỏa giàu nghèo, tệ quan liẽu, nạn ứiam 
nhung và tội phạm.

Đứng ứưóc tình hình đó, Hiển phảp đóng vai trò 
khăng định nhưng giả trị bấl biển và ùén bộ mả các 
ứìc hệ con người đa khỏ khản lẳm mới giành và lạo 
dược như chế độ da sờ hửu, tự do kinh doanh, dàn 
chù và quyèn lục cùa nhân dân, các quyền kùih lể ‘ 
xâ hội, dặc biệt là quyền của các nhỏm xâ hội yếu 
the và ih cu  so; nguyên lác phản quyền v i  sự laem 
sc>át đối với quyền lực, khá nảíig liep cận ứìông lin 
và licp cận công lý, sự độc lặp và trò nồi ữ*ội 
cúa Tòa an; chể độ tự quản và tự tri địa phương.

L4. M iic  độ vứ phuưng pỉìàp điều chitứì cùiì Ịỉiẻn  
pháp

Có thể nói ràng, mức độ điểu chỉnh cúa cảc 
hicn pháp trưỏx: hết do mò hinh Hiến pháp quyét 
định, Nói cách khác> quan niệm về sứ mệnh cùa 
Hién pháp ở m ỗi ứiửi kì là yểu tố quyết định phạm 
vi dối tượng diều chinh cùa nó.

Hicn pháp là luật cơ bản - điều đỏ khóng có ai 
ữanh luận v i  có ý  kiến khảc. Tuy nhiên, trong các 
h ị  ứiong pháp luật khác nhau ửiì không phải mọi 
quan hộ xà hội mang lính cơ bản. ncn làíig đcu chi 
do ll ic n  pháp điều chinh. Như vậy, cỏ nghĩa răng, 
bên cạnh Hicn pháp và cùng với Hiển pháp còn có 
ihc có những vân bản khác đieu chinh các quan hệ 
mang linh hiẻn ưcTC. o  đâv dường nlìu co mộl sự 
“ phiin côim’* điều chinh giừa cảc đạo luât liVn. Tẳt

nhiên sự “ phân công'* ấy chắc chẩn là do đièu kiện 
lịch sử cụ của ửiời đicm ra đời của Hiển pháp 
quyết định và, như đã nói ở ưén nó được quyết dịnh 
bời những quan niệm về sứ mệnh và chức năng cúa 
Hiến pháp trong đòi sống xâ hội và Nhả nước.

Do đó, các bàn Hỉển phảp có Ihể được chia 
ửiành hai loại: loại Hiến pháp cô phạm vi íliều 
chinh hẹp và loại Hién pháp có phạm v i điẻu chinh 
rộng. I>oại ứiử nhẳt đặc tnm g  cho các Hiến pháp 
lâu đtTÌ như Hiến pháp lloa  Kỳ, ìliế n  pháp Na - uy. 
Cháng hạn, Hién pháp Hoa K ỳ  năm 1787 cùng với 
27 bản tu chính án cùng chi hạn ché irong phạm si 
điéu chinh các vấn đề \'ể lổ chức nhà nước (hình 
ửiức chính ứiể, chế độ liên bang, tồ chức, hoíịi dộng 
và chức nẳng, thẳm quyền của các cơ quan nhủ 
nước) và các quyền con người, quyền công dản, 
Các nhà Hiến pháp học gọi dỏ lả loại ' i ỉ ié n  pháp 
công cụ’’ (Insưumenial constitution). Trong những 
ơuởng hợp đỏ, bcn cạnh Hiển pháp còn có khả 
nhiều đạo luật chủ yếu khác diều chỉnh các vấn dẻ 
quan trọng cCiâ âờì sổng x3 hội, nhất là các vấn đè 
xâ hội.

Trong khi đó, loại Hién pháp ữiứ hai c6 phạm 
ví rộng nhẩm diều chinh không chi các vắn đẻ lổ 
chức nhà nước, quyền con người, quyền công dãn 
mà cà các vấn để kinh tế - xâ hội. Ngưca la gọi dó 
là các “ Ilién  pháp xâ h ộ r \ Nhũng bàn Hién pháp 
này ra đởi từ sau Thế chicn lần ửiử I và đặc biột là 
sau 'Vhé chién lần 11- Khởi đầu là Hỉcn pháp 
Mexico năm 1917, sau đó lá Hicn pháp Vaimơcùa 
Cộng hòa Licn bang Đức nảm 1919, điều chinh các 
vẩn để kinh lé - xâ hội, ohư đất đai, vẩn dề độc 
quyền, lao động, các Oiỉẻl ché như Nhà thờ, ữường 
học; V.V-.. Sự điều chinh ở mộl phạm vi rộng như 

vậy xuất pliảt từ đòi hôi ghi nhận và củng cố ntìữĩig 
ửiành quả của cách mạng mang màu sắc chống 
phong kicn và đẻ quốc ngoại bang.

Sau The chiến ứỉir (I, cảc bản Hien pháp, 
trưtVc hci lả Hiến pháp của các nước xà hội chủ 
nghỉa (X H ('N ) hầu hél có phạm vi điều chinh 
rộng. Cách tìép càn ấy làm thoả nìiin đòi hỏi và 
monj: muốn cùa q^aàng đại các UƯ11Ì ]ỞỴ> nhăn dân 
BcVi vi ưẽn thực te. ỉìairời ủàì\ íl quan tâm Ikm clcii 
các vàn \ic lô chửc và hoạt dộng củ-Ằ các cơ quaff 
nha nước so VỚI càc vân dê xă h ộ i, các vẩn  dề d ảr  

ốinh của ho.
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P ỉĩiỉỉn ìiĩ p lú ip điều chinh cùa Hiển pháp cũng 
là Jấu hiệu đặc Ihù, qua đỏ la có ữiẻ ửiắy dược rõ 
hơn lính chất đặc bivl cùa Hiến pháp VÓI tinh cách 
là Luậl cơ bản của Nhà nước. Dề điều chinh các 
quan hệ xà hội ở  đúng tầm của nó, Hien pháp 
llìường sử dụng các quy phạm có tinh khái quát cao 
phản ảnh mối quan hộ chung giừa cá nhản, lập ử)ề, 
nhà nước và xă hội. xử lý  mối quan hộ ấy bằng các 
quy phạm nguyên ủ c  vi ửiực chấl của những mối 
liên hệ ấy là nhửng môi licn hệ mang líĩìh nguyèn 
lẩc. Chẳng hạn, ỉ)ièu 2 cùa Hiến pháp nước Cộng 
hòa XHCN V iệ i Nam năm 1992 là một quy phạm 
mang tính nguycn lảc nói lẽn mối quan hộ giữa 
nhãn dân và nlìà nước, ttìeo đó nhán dán là chú ử)ề 
của quyền lực nlìâ nước. Điều 2 cùa Hien pháp 
cũng đưa ra một nguyên lắc cho việc 10 chức quyền 
lực nlìà nước: “ Quyển lực nhà nước là Ihống nhẩu 
có sự phản cõng và phối hợp giữa các cơ quan nhà 
nuớc trong MỘC ửiực hiện các quyền lập pháp, hành 
pháp, tư pháp'\

ờ  một mức dộ khái quát gần với quy phạm 
nguyên lẳc !à các quy phạm mục tiẽu cũng dược sừ 
dụng khá phổ biốn trong các Hién pháp. Chảng 
hạn, Hiến pháp Nhặt Bản nảm 1946 xác định: 
“ Chúng la muốn cỏ một v ị ư i xứng đáng ữt^ng 
cộng đổng quốc lể'*. Lời nói đầu cùa Hiến pháp 
Cộng hoà Nhân dãii Trung Hoa ktìăng dịnh mục 
tiêu đưa đất nước ‘Ihành một quổc gia xâ hội chú 
nghĩa có trinh độ văn minh và dân chủ cao'’. Hiến 
pháp năm 1992 cúa V iệ i Nam tại Diều 3 đa đưa ra 
cam kết “ khỏng ngừng phát huy quycn làm chủ về 
mọi mặt của nhản dàn, ừiực hiện mục tiêu dản 
giàu, nước mạnh, xâ hội công bằng, dân chù, văn 
minh, mọi ngườỉ có cuộc song ấm no, tự đo, hạnh 
phúc, có điều kiện phát triền toàn diện*\

Tuyệt dại đa số các quy phạm được sử dựng 
trong Hién phát là các íịuy phạm mang ỉinh guy tấc. 
D 6 là quy tác vể mối quan hệ về quyền COÍÌ người, 
về quyền V'à nghĩa vụ cùa công dân; quy lac vể 

ihấm quyền cùa các cơ quan và cá nhân như Tổng 
lhổng» Nghị viộn, Chinh phù, v .v ... Có haỉ loại quy 
ứz: quy lắc vật chẩt và quy tac ứiù tục. Ọuy lie  vậi 
chất có  v ị tri chù  ycu , b ao  g ồ m  q u y  tấc VC ứìẳm  

quyền hoặc VC trách nhivm như quyền phù quyct 
cùa Tổng ửiống, quyền chất vấn cùa Nghị viện, 
trách nhiệm của Tổng thống ký và còng bố luậl khi

quyền phú quyết cùa minh đă khỏng được Qiiốc 
hội chấp ủiuặn căn cứ ửieo kct quà ử^ảo luận lại và 
bỏ phiểu lần hai đỏ với dự luẬl V .V .,.Các quy tàc 
ửỉù lục ihường được quy định đối với các truờng 
hợp quan trọng như ửìii tục luận tội, ứiù lục chắt 
vấn, dicu trần ưước Ọuốc hội; ựác ửiủ tục khác 
ữiường do Quy ché làm việc điều chirứi.

Ọuv phạm định nghĩa cùng tả quy phạm đặc 
trung cúa Hién pháp. Chang hạn, tẩi cả các điều 
dẩu tiên cúa các quy phạm về các cơ quan quyên 
lực Nhà nưdc đều phải sử dụng dịnh nghĩa. V í dụ. 
Điều 109 Hiến pháp V iệt Nam xảc định: “ Chính 
phú là cơ quan chấp hành cùa Ọuổc hội, cơ quan 
hành chiiìh nhà nước cao nhat cùa nước Cộng hòa 
X ĨIC N  V iệ l Nam"

Có ứic nói rẳng, \ế  số lượng, các quy phạm 
định nghĩa, quy phạm quy ác  luôn chiểm đa sổ cảc 
quy phạm cùa Hién pháp. Nhưng ve mặl V'ài ứ*ò và 
ý  nghĩa thi ữudc hếi ửiuộc vẻ cảc quy phạm 
nguyên ức, quy phạm mục ticu. Đấy chinh là các 
quy phạm có khả năng nêu bặt áưọc tính chai và ý 
nghĩa cùa Hiến pháp, bới vì đại đa số dân chúng 
cẩn đcn Hiến pháp bởi những quy định đó nhiều 
hơn so vớí những điều cần hxéi vể cơ cấu cùa Nghị 
viện, ửkòn hạn ký và ban bổ luật, v .v ... Tuy nhiên, 
xử lý  mức độ cần và đừ cCia các loại quy phạm lả 
rất cần ihiết để một mặt bảo đảm Hicn pháp là văn 
bản chính trị, pháp lý  cơ bàn nhất, khái quái nhất, 
mặl khác không biến nó ứiành một bản cương lĩtih 
với những quy định n w ig  tính tuyẽn ngôn mà vẫn 
là một đạo luẬt của Nhà nước.

Việc sử dụng đúng múc các quy phạm nói trẻn 
cùa Hiến phảp còn được lỷ  giàỉ bòi nhu cảu áp 
dụng Hicn pháp và giải ứiích Hicn pháp. Dòi hòi 
cùa nòn dản chù, mong muốn cửa dủn chúng và nói 
chung lá nguyên lẩc pháp quycn đặt ra nhu cầu 
Hiến pháp cần phải được áp dựng trực liếp. Chinh 
vì vậy, các quy định của nỏ phái đáp ứng được yêu 
cầu cho việc áp dụng ứực liép và bào đảm đé sự 
gỉài (hích được chinh xác.

Xél từ phương diện lính chất của các quy 
phạm, lỉ ic n  pháp, với lính cách lả một dạo luật 
lổng quát maiìg đầy đủ Irong mình nỏ những 
phương pháp điều chinh cùa pháp luật: phưmig 

pháp khuyến  kh ích , phươiìg pháp  ctìO phép, phương  

pháp bào vệ, phương pháp buộc Ihực hiện, phưcmg
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pháp yêu cầu, phưong pháp cắm, phương pháp truy 
cửu trách nhiệm.

Phuxmg pháp khuyến khich được sử dựng 
nhằm khuyên khich phát triển một loại quan hệ hay 
hoặc động nhấi định mả nhà lập hiến mong muốn 
ửiông qua việc đặt ra những điều kiện cỏ lợi cho 
người ảp dụng. Q iang hạn, Điều 38 Hiển pháp 
Việt Nam năm 1992 quy định: “N hà nước đầu tư 
và khuyén khích tài trợ cho khoa học bẳng nhiều 
nguồn vốn khác nhau, ưu tiẽn cho những hướng 
khoa học, còng nghệ mui nhọn” .

Pìrưưng pháp cho phép cũng có lính chất 
khuycn khích, nhưng ờ một mức độ không cao như 
phương pháp khuyến khỉch. Mục đích cùa Việc đưa 
ra các quy phạm này lả tạo nhừng điều Idện cho cá 
nhàn và tổ chức tự thực hiện các quy định cùa Hién 
pháp và pháp luật. Các quy dịnh tiiưừng được áp 
dụng là thông qua các khái niệm: “ có lhẻ*\ “ c6 
quyền” , ‘‘đưọc'\ v.v ,.. làm một điểu gi đỏ, chẳng hạn, 
công đản có quyèn tự do lập hội» tự do ngôn luận.

Phưrmg pháp hào vệ nhằm mục đích thể hiện 
chức năng bảo vệ cùa Nhà nước đối với nhũng lĩnh 
vvc cụ ửié- Các quy phạm bào vệ thường được bẳt 
đầu từ các từ “ bảo \ ệ ' \  ‘‘bảo đảm", “ bảo hộ". 
Chằng hạn, Điều 51 Hién pháp V iệ t Nam ghi: 
“Nhà nước bảo đàm các quyền của công dân''; 
Điều 64: ‘Tsihà nước bào vệ hôn nhân và gia đinh” .

Phương phảp hất buộc đượx: thực hiện khi 
Hién pháp đặt ra trách nhiệm cho cá nhân, cơ 
quan, tổ chửc phải hành động theo cách này hay 
cách khác trong những điều kiện nhất định. 
Chang hạn, quy định bậc tiểu học là bal buộc đối 
với còng đân; công dản có nghĩa vụ đóng thue và 
!ao động công ích; người nước ngoài cư trú ử 
nưóc sở tại phài tuân thủ theo H iến pháp và pháp 
luật của nưcrc đó v ,v ...

Pkưưỉĩg plìáp )>ẻu cầu die hiện qua các quy 
phạm quy định rất cụ ửiồ yêu cầu của Nhà nước đòi 
hòi phải có những hành vi nhất định và nếu không 
ứìực hiộn lliì  phải chịu những chế lài phảp lý. Khác 
với quy phạm bắt buộc, quy phạm yêu cầu có múc 
độ gay gẳt han, (hể hjện sự đòi hỏi cao hơn đối với 
dối tượng ữiực hiện Hiến pháp. Chẳng hạn, Điều 
54 Hién pháp nảm 1946 của V iệt Nam quy định: 
"Bộ trường nào khỏng được Nghị \ìện  tin nhiệm 
ihi phải từ chức” . Sau cuộc biểu quyét tại lần ứiảo

luận ửiử 2 về việc Nghị viện biểu quyết không tín 
nhiệm thj Nội các mất tín nhiệm phải từ chức. 
Trong những ữxròng hợp như vậy, các ứìuật ngữ 
dùng trong Hién pháp phải rất rõ ràng, dc hiểu để 
tránh những cảch hiểu khác nhau.

Phương pháp cắĩìĩ là phương phảp được sứ 
dụng rất hạn hữu trong các Híén pháp. Hién p h ^  
ửiường phải sừ dụng đen phương pháp này sau khi 
đa xác định rõ không úp mờ ứiái độ đối với những 
hành VI và  h iện  ĩu ợ n g  được co i là  n g u y  h ạ i ch o  xà  

hội. Chẩng hạn, Hién pháp cấm không được giải 
lán Nghị viện ữong những Ihời kỳ nhất dịnh, ví đụ, 
trong nảm đầu tiên sau bầu cử. cắm  việc trà thù 
người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng người khiếu 

nại, tố cáo đề vu khống, vu cáo làm hại người khác.

2. Soạn thảo, ban hành và sừỉà đỏi llíến pháp

2. / .  C ác h ình thức m  p h in m g  ĩhícc soạn thảo  V(Ị 
Sỉki đủ i H iến pháp

Yêu cầu phổ bién và được ữiừa nhận rộng rai 
dối với việc soạn ứiảo và sừa đổi Hiến pháp là sự 
ứiam gia cúa nhân dân.

Tuy nhiẽn, mức độ và hình ửiức ửiam gia lại 
rất khác nhau ở các nước. Nhiều nước xem Quốc 
hội hoặc Quốc hội lập hién chính là nhân dân. 
Nhưng ở đa số nước, việc soạn thảo là do Quốc hội 
tổ chửc soạn ửáo rồ i sau đỏ đưa ra toàn dãn Ihảo 
luận  để rồ i bàn  dự  ửiảữ được tiép  ửiu, ch inh  lý  và 

ứìông qua tại Quốc hội hoặc đưa ra trưng cầu ý  dân 
(phúc quyết).

Đối với Hiến pháp, viộc đưa ra Ihâo luận loàn 
dân là điều hểt sức quan ữọng. Thứ nhất, nếu víộc 
ửiảo luận có chất lưọng, nó sẽ bảo ổ m  đề lỉiển 
pháp ghi nhận \ i ì  phản ánh được V chi chung của 
các giai lang và nhỏm xà hội. Thứ hai, thảo luận 
toàn diện là nhân 10 tàm lý  tạo nên ý  ửiức vè sự gắn 
bó cùa dàn chúng với Hiến pháp.

Đe soạn ứiào và ban hành Hiển pháp cỏ ửxề cỏ 
hai hình ứiửc lổ  chức ửiực hiện là: a) Thành lập 
Quốc hội (hay Hội nghị) lập hiến; h) giao cho 
Quổc hội ( N ^ ị  viện đưang nhiệm).

Quốc hội hay Hội nghị lập hiến là một co  quan 
dàn bầu với thời hạn và mực đích rắl cự ihề v i



D.T. U c  / Tọịĩ chi Khoa học Đ H Q C H K  Luật học 2$ aO ÌO ) Ĩ3 7 'Ì4 6 145

được xác định là soạn thảo và ban hành Hiẻn pháp. 
ỉ  ỉình ứỉừc nà> được tổ chức đầu ticn ở M ỹ dưới lẽn 
gọi là Hội đồng lập hiến Philadcnphia đe soạn thảo 
\'à ban hành Hicn pháp nảm 1787 của Họp chùng 
quốc Hoa Kỳ. Hiển pháp lla ly  năm 1947, Hiến 
p h á p  B ồ  Đ à o  N h a  n ă m  1 9 7 6 ,  H i ể n  p h á p  R u m a n i  

1991, Hiển pháp Estonia năm 1992, Hiến pháp 
Campuchia, v .v ... đều được soạn ứiảo và ban hành 
ihco cách đó.

Ọuốc hội lập hiến bao gồm những người được 
bẩu. nhưng Hội nghi lập hiến ihi có Ihé có những 
ữiánh viẻn được bầu là chù yéu cộng vói những 
llìành viên iheo cơ cấu quyền iợi, cơ cấu xă hội 
hoặc các chuyên gia lỏn trong lĩnh vực Hiến pháp 
(Italia, Nga, Brazil, Ucraina, Campuchia, v .v ...)

Quốc hội hoặc Hội nghị lặp hiến ờ các nước 
trên thể giới có phạm Vì ihầm  quyền không giống 
nhau Iheo 2 mức độ cúa trinh tự soạn ihào và ban 
hành Hiến pháp.

ờ  mửc độ ửiứ nhẩu Ọuốc hội lập hiến vừa là 
cơ quan soạn ữiảo, vừa là cơ quan ban hành Hién 
pháp. 1‘rong ưưởng hợp đỏ, Quốc hội lập hiến là cơ 
quan có loàn quyền lập hiến.

ở  mức độ ứiử hai, Quốc hội lập hiến có chức 
năng soạn ứiảo Hién pháp, còn việc ban hành Hiến 
pYàp sẻ do một cơ quan khác hoặc do két quả ứung 
cẩu ý dân quỵểt địoh. ờ  ưưòn^ hợp này Quốc hội 
lặp hiến có Uìẩm quyèn hạn che.

Hừứi ỬIỬC ihứ hai của việc soạn thảo và ban 
hành Hiến pháp ứìường ửíấy là hình thức do Quốc 
hội đương nhiệm ửiực hiện. Trong nhừng trưÒTìg 
hợp như vậy, tìiường lập ra các U ỷ ban soạn thảo
H)ến pháp gồm các ửiành phần hết sức đa dạng, từ 
dại diện của cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp 
cho đến đại diện cùa tồ chửc, đảng phái, các 
chuyên gia có tẽn tuổi, những U ỷ ban đó do Quốc 
hội chi đạo. Ban soạn ửiảo Hiến pháp có tính tâm 
ứicri, hoạt động có mục đích và giải lán sau khi 
ữinh được dự ứiảo Hiển phảp. Ke đó !à ửiú tục ứiảo

luận và ửìông qua ở quốc hội. Việc Ihảo luận bao 
giờ cũng gồm hai vòng. Vòng thứ nhất được to 
chức và ứ\ục hiện để ihảo luẬn về dự ửiảo cùa Ban 
soạn ihảo, quyct định đưa dự thảo Hiến pháp ra 
thảo luận toàn áằn. Vòng Ihử hai là trẽn cơ sở kết 
quá ứúo  luận toàỉì dâiì và quyét định thông qua 
Hicn pháp, hoặc, nếu Hiến pháp quy định, đưa két 
quả ra để cử tri phúc quyết.

2.2. Tiêu chi

Đế đánh giả về hệu quả và tính ưu việt cùa các 
hinh ứiửc và ứìủ tục soạn ứáo  và ban hành Hiến 
pháp, cẩn có các ticu chí. Tiêu chí khách quan đầu 
ũcn lá phải dựâ vào diều kỉện lịch SỪ cụ ứ\ề của 
\iệc  ảị) dụng hình ứiức này hay hinh thức khác ở 
mỗi nưoc Những tiêư chi chiTỉg nhất có ủìể kề đén 
là lừih dãn chú cúa ữiủ tục, mửc dộ hợp pháp và 
chinh đảng cùa phương pháp íhực hiện, tính hoàn 
chỉnh, mực độ phức tạp và thời gian của việc áp 
dụng các hinh ửiức và Ihủ tục, Trong so đó, đáng 
chú ý  nhắt phải là các yéu tố về tinh dân chù của 
thủ tục làm sao để tlìu hút được nhản dâii thani gia, 
khả năng bảo đảm tính hợp pháp và tỉnh chính 
đáiig (uy tín) của Hién pháp trong con mắt của 
nhản dản.
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