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bïi ngäc s¬n *  

1. Khái luận về mô hình hiến pháp 

Nếu hiến pháp được hiểu là hình thức thể 

hiện những phương diện quan trọng nhất của 

chính thể của mỗi quốc gia, liên quan đến 

cách thức phân phối và điều hành chủ quyền 

của một đất nước thì mô hình hiến pháp có thể 

được hiểu là khuôn mẫu của việc biểu đạt 

chính thể hay của việc xác lập cách thức phân 

phối và điều hành chủ quyền trong một nước.  

Khái niệm “mô hình hiến pháp” khác với 

khái niệm “phân loại hiến pháp.” Trong khi 

“phân loại hiến pháp” quan tâm đến các phương 

diện hình thức và thủ tục của hiến pháp 

(thành văn hay bất thành văn, cương tính hay 

nhu tính, đơn nhất hay liên bang), “mô hình 

hiến pháp” quan tâm đến các phương diện 

bản chất và nội dung của hiến pháp.  

Mô hình hiến pháp có những đặc điểm 

sau: Thứ nhất, mô hình hiến pháp có tính 

chất phổ biến. Mỗi mô hình hiến pháp phản 

ánh một số nội dung có tính chất ổn định 

liên quan đến ý nghĩa của hiến pháp, các 

phương diện của chính thể như cơ cấu công 

quyền hay phạm vi dân quyền. Tính chất 

phổ biến của mô hình cũng biểu hiện ở việc 

nó được áp dụng một cách rộng rãi, vượt 

khỏi phạm vi của một quốc gia, trở thành 

chuẩn mực cho việc xây dựng hiến pháp ở 

các quốc gia khác nhau. Thứ hai, việc áp 

dụng các mô hình hiến pháp có tính chất 

đặc thù. Các quốc gia khi xây dựng hiến 

pháp thường dựa trên những chuẩn mực 

chung của một mô hình hiến pháp nhưng 

có điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện 

chính trị-văn hoá-xã hội của mình. Thứ  ba, 

mô hình hiến pháp được hình thành và ổn 

định dần theo thời gian. Mô hình hiến pháp 

thường không hoàn toàn là sản phẩm của 

một số bộ não hiến pháp nhất định. Ngược 

lại, nó được hình thành dần dần gắn liền với 

thực tế chính trị của các quốc gia.  

Mô hình hiến pháp phản ánh một số nội 

dung có tính chất ổn định sau đây: 

Một là quan niệm về hiến pháp. Mỗi mô 

hình hiến pháp phản ánh cách hiểu khác 

nhau về hiến pháp. Dù rằng nhận thức được 

thừa nhận chung là hiến pháp được coi như 

luật cơ bản của quốc gia nhưng ý nghĩa, 

chức năng của hiến pháp như thế nào lại tùy 

thuộc vào từng mô hình khác nhau. Có 

những mô hình hiến pháp nhìn nhận hiến 

pháp với chức năng giới hạn quyền lực, có 

những mô hình hiến pháp lại coi hiến pháp 

với vai trò thúc đẩy và mở rộng quyền lực. 

Cách nhìn nhận về ý nghĩa, chức năng của 

hiến pháp có vai trò quan trọng đối với các 

định chế hiến pháp cụ thể về cơ cấu công 

quyền và dân quyền. 

* Giảng viên Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội 
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Hai là quan niệm về quyền lực nhà nước. 

Quyền lực nhà nước là đối tượng trung tâm 

của hiến pháp. Do vậy, các mô hình hiến pháp 

được xác định bởi cách nhìn nhận về bản chất 

và chức năng của quyền lực nhà nước.  

Ba là cách thức phân phối và điều hành 

chủ quyền. Các mô hình hiến pháp đặc biệt 

khác nhau ở điểm phân phối các ngành quyền 

của quốc gia theo trật tự như thế nào. Hiến 

pháp có chức năng bản chất là phân phối chủ 

quyền, do đó, sự khác biệt về cách thức phân 

phối chủ quyền tạo nên bản chất của các mô 

hình hiến pháp. Nói cách khác, cách thức 

phân phối chủ quyền là yếu tố quyết định sự 

khác biệt của các mô hình hiến pháp. 

Bốn là quyền con người và quyền công 

dân. Các mô hình hiến pháp phản ánh những 

cách nhìn khác nhau về quan hệ giữa công 

quyền và công dân. Điều này dẫn đến những 

khác biệt trong quan niệm về quyền con 

người, quyền công dân cũng như phạm vi của 

các quyền này trong mỗi mô hình hiến pháp.  

Hiện nay, không có nhận thức thống nhất 

về các mô hình hiến pháp đã tồn tại. Các học 

giả, tùy cách tiếp cận khác nhau, phân loại 

mô hình hiến pháp khác nhau.(1) 

2. Một số mô hình hiến pháp  

2.1.  Mô hình hiến pháp tự do truyền thống 

Mô hình hiến pháp tự do truyền thống là 

mô hình hiến pháp đầu tiên kể từ khi có 

hiến pháp thành văn. Bản chất của mô hình 

hiến pháp tự do truyền thống là sự gắt kết 

chặt chẽ các giá trị truyền thống của chủ 

nghĩa tự do (liberalism) và chủ nghĩa cá 

nhân (individualism) của thời kì Khai sáng. 

Mô hình này có những đặc điểm sau: 1) Hiến 

pháp được quan niệm như hình thức xác lập 

những giới hạn đối với quyền lực của chính 

quyền; 2) Hiến pháp xác lập nguyên tắc chủ 

quyền nhân dân; 3) Hiến pháp phân phối chủ 

quyền tối cao theo nguyên tắc phân quyền; 

4) Hiến pháp tập trung bảo vệ các quyền tự 

do cá nhân và các quyền chính trị-dân sự.(2) 

Hiến pháp Mỹ ban hành năm 1787 là tiêu 

biểu cho mô hình hiến pháp tự do. Bản hiến 

pháp này được coi như văn bản tiết chế công 

quyền, tuyên bố chủ quyền nhân dân, xác lập 

các cơ chế phân quyền (ngang và dọc), kìm 

chế và đối trọng; 10 tu chính án đầu tiên của 

bản hiến pháp này đã tuyên bố các quyền tự 

do cá nhân và quyền chính trị, dân sự.  

Hiến pháp của Pháp năm 1958 và Hiến 

pháp (Luật cơ bản) của Đức năm 1948, được 

ban hành sau này nhưng về cơ bản cũng gắn 

liền với tư duy tự do của thời kì Khai sáng 

như triết học chính trị của Rousseau (Pháp) 

và Kant (Đức) nên cũng thuộc mô hình hiến 

pháp tự do truyền thống. Phản ánh các giá trị 

tự do truyền thống, cả hai bản hiến pháp này 

đều được xây dựng như hình thức để nhân 

dân xác lập các giới hạn pháp lí lên chính 

quyền, tuyên bố chủ quyền nhân dân, tổ 

chức phân chia quyền lực và ghi nhận các 

quyền con người, đặc biệt là các quyền tự do 

cá nhân và quyền chính trị-dân sự.  

Bản hiến pháp hiện hành của Pháp đã 

được trưng cầu dân ý và nhận được đa số áp 

đảo ủng hộ vào ngày 28/9/1958 với 85% cử  

tri đi bỏ phiếu và 80% cử tri bỏ phiếu thông 

qua; Hiến pháp chính thức có hiệu lực kể từ  

ngày 4/10/1958.(3) Việc Hiến pháp của nền 

Cộng hoà thứ 5 của Pháp được xây dựng 

với sự phê chuẩn của nhân dân phản ánh tư 

duy tự do truyền thống về hiến pháp như 
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một sự  ràng buộc pháp lí của nhân dân đối 

với nhà nước. Có thể nói rằng tư duy chính 

trị của Rousseau - triết gia vĩ đại của Pháp, 

đã được phản ánh trong quy trình lập hiến ở 

nước này. Hiến pháp là một bản khế ước 

chung của nhân dân. Theo cách nói của 

Rousseau, chủ thể của hiến pháp là nhân 

dân, thống nhất trong sự cam kết với sự  

cùng chia sẻ “ý chí chung”.(4) 

Hiến pháp Đức tuy không được trưng 

cầu dân ý nhưng cũng phản ánh khá rõ tinh 

thần chủ quyền nhân dân. Điều này thể hiện 

ở việc thành lập Hội đồng nghị viện đại diện 

cho nhân dân lập hiến và việc phê chuẩn 

hiến pháp ở các cơ quan lập pháp của tiểu 

bang. Nếu người Pháp nổi tiếng với Rousseau, 

thì người Đức nổi tiếng với Kant. Cũng 

giống như Rousseau, Kant cho rằng chỉ có 

thể thông qua một khế ước xã hội, một 

“hiến pháp hợp pháp đầy đủ và khối thịnh 

vượng chung… mới có thể được thành 

lập”.(5) Có thể nói rằng cả hiến pháp của 

Đức và hiến pháp của Pháp đều phản ánh 

tinh thần khế ước xã hội trong quy trình 

lập hiến. Đối với trường hợp của Pháp, 

điều này thể hiện rõ ở chế độ trưng cầu dân 

ý đối với hiến pháp. Nước Đức tuy không 

trưng cần dân ý hiến pháp nhưng điều này 

không có nghĩa là không tôn trọng chủ 

quyền nhân dân và hiến pháp không phải là 

khế ước xã hội. Do những lí do chính trị, 

việc trưng cầu dân ý không được thực hiện 

nhưng hiến pháp Đức được xây dựng bởi 

Quốc hội lập hiến (Hội đồng Nghị viện) 

với sự ủy quyền lập hiến của nhân dân và 

nó được phê chuẩn bởi nghị viện của các 

tiểu bang.(6) Điều này cũng giống như trường 

hợp của Mỹ. Đại hội Philadelphia cũng là 

quốc hội lập hiến và hiến pháp năm 1787 

của Mỹ cũng được phê chuẩn ở các bang 

mà không phải trưng cầu dân ý. 

Mô hình hiến pháp tự do truyền thống là 

một mô hình đầu tiên trong lịch sử phát triển 

của hiến pháp thành văn. Điều quan trọng là 

nó xác lập những nền tảng cho sự phát triển 

của hiến pháp nói chung. Các mô hình hiến 

pháp sau này ít nhiều đều chịu sự ảnh hưởng 

của mô hình hiến pháp tự do truyền thống. 

Có thể nói mô hình hiến pháp tự do truyền 

thống chi phối sự phát triển của hiến pháp 

thành văn nói chung. Thực vậy, các giá trị 

của nó có thể được tìm thấy trong hầu hết 

các quốc gia dân tộc độc lập: hiến pháp 

thành văn, chủ quyền nhân dân, phân chia 

quyền lực, quyền con người. Tóm lại, có thể 

nói mô hình này cung cấp những tiêu chuẩn 

chung cho quá trình thiết kế hiến pháp. 

Cùng với sự phát triển của lịch sử hiến 

pháp, mô hình hiến pháp tự do truyền thống, 

dù chứa đựng những giá trị phổ quát nhưng 

cũng đã bộc lộ một số nhược điểm của nó. 

Thứ nhất, hiến pháp không thuần túy chỉ có 

chức năng giới hạn chính quyền. Các hiến 

pháp, cùng với việc giới hạn chính quyền 

còn trao quyền và thúc đẩy việc sử dụng 

chính đáng quyền lực. Thứ hai, một sự phân 

công lao động hợp lí trong vận hành quyền 

lực là cần thiết nhưng phân quyền không 

nhất thiết gắn liền với việc phân bổ các 

ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp vào ba 

định chế tương ứng. Ba ngành quyền lực 

truyền thống không đủ để khái quát sự năng 

động và phức tạp của quyền lực. Nó bỏ qua 

khả năng tồn tại độc lập của các ngành 
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quyền lực khác như quyền giám sát, quyền 

thi cử, quyền hành chính. Thứ ba, hiến pháp 

tự do truyền thống giới hạn vào các quyền 

dân sự-chính trị tiêu cực và chưa tiên liệu 

được sự phát triển của các quyền tích cực 

liên quan đến kinh tế, văn hoá, xã hội. Nói 

tổng quát hơn, nó hướng đến các quyền mà 

nhà nước không được vi phạm nhưng chưa 

tiên liệu được các quyền mà nhà nước phải 

bảo vệ và hỗ trợ thực thi.(7)  

2.2. Mô hình hiến pháp tự do chuyển đổi 

Mô hình hiến pháp tự do chuyển đổi 

được hình thành vào những thập kỉ cuối của 

thế kỉ XX, gắn liền với “làn sóng thứ ba của 

dân chủ hoá” - quá trình có tính chất toàn 

cầu dẫn đến sự thiết lập các nền dân chủ mới 

ở hơn 60 quốc gia, khởi đầu ở Trung và 

Đông Âu rồi mở rộng ra nhiều vùng khác 

nhau của thế giới.(8) Trong bối cảnh chuyển 

đổi đó, tiến trình lập hiến có những chuyển 

đổi tương ứng với những diễn biến phức tạp 

và không thuần nhất. Một số nền dân chủ 

mới chọn con đường xây dựng hiến pháp 

mới ngay khi quá trình dân chủ hoá diễn ra 

như Cộng hoà Séc, các quốc gia Ban Tích, 

Mông Cổ và Philippines; trong khi đó, một 

số nước khác xây dựng hiến pháp mới muộn 

hơn như Nam Phi, Ba Lan và Thái Lan. Một 

số nền dân chủ mới lại không ban hành hiến 

pháp mới mà sửa đổi hiến pháp cũ với mức 

độ khác nhau như Hungary, Argentina, Hàn 

Quốc, Đài Loan và Indonesia. Sau những 

chuyển đổi thành công ban đầu, một số nước 

như Ba Lan, Hungary, Hàn Quốc và Đài 

Loan nhận thấy không cần thiết phải ban 

hành hiến pháp mới ngay lập tức thay vào đó 

lựa chọn con đường “cải cách hiến pháp dần 

dần”. Ba Lan cuối cùng cũng có hiến pháp 

mới vào năm 1997 sau 8 năm soạn thảo, trong 

khi Hungary, Hàn Quốc và Đài Loan vẫn 

không có hiến pháp mới.(9)  

Xét về mặt nội dung, các hiến pháp tự do 

chuyển đổi của các nền dân chủ mới phản ánh 

các nguyên tắc căn bản của hiến pháp tự do 

truyền thống, xây dựng các định chế nhằm 

thoát khỏi chế độ độc đoán, thay đổi các quy 

tắc bầu cử, củng cố các quyền tài sản của cá 

nhân để chuyển đổi nền kinh tế từ nền tập 

trung sang thị trường và để thực thi những 

điều đó, thiết lập các toà án hiến pháp. 

Tuy nhiên, sự khác biệt của mô hình hiến 

pháp tự do chuyển đổi là tính chất chuyển 

đổi của nó. Giáo sư Ruti Teitel ở Đại học 

New York cho rằng hiến pháp trong bối cảnh 

chuyển đổi phản ánh tính chất chuyển đổi 

của quá trình và khi đó các hiến pháp không 

được thiết lập một cách ổn định ngay từ đầu; 

quá trình lập hiến thường bắt đầu với những 

hiến pháp có tính chất tạm thời định vị cho 

những cải cách hiến pháp tiếp theo. Ruti 

Teitel viết: “Mặc dù quan niệm phổ biến của 

chúng ta về luật hiến pháp như là có tính 

chất hướng về phía trước và là cơ sở ổn định 

cho hệ thống pháp luật, lập hiến trong quá 

trình chuyển đổi có tính chất tạm thời và gắn 

liền với những thay đổi dần dần. Nhiều hiến 

pháp được ban hành trong quá trình chuyển 

đổi chính trị rõ ràng có khuynh hướng như 

là những phương tiện nhất thời. Trong khi 

quan niệm phổ biến nhìn nhận hiến pháp 

như là có tính chất ổn định và lâu dài, một 

số phương diện của các hiến pháp chuyển 

đổi có tính chất nhất thời và một số phương 

diện khác được củng cố theo thời gian”.(10)  
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Lấy dẫn chứng từ quá trình chuyển đổi 

hiến pháp ở Nam Phi, Brazil và Colombia, 

Teitel đi đến kết luận rằng trong quá trình 

chuyển đổi, hiến pháp không phải đóng vai 

trò như là kết quả cuối cùng của quá trình 

chuyển đổi mà là tác nhân trong việc xây 

dựng quá trình đó; các hiến pháp thường có 

tính chất nhất thời để kích thích quá trình 

chuyển đổi chính trị; những sự chuyển đổi 

hiến pháp thúc đẩy những chuyển đổi hiến 

pháp tiếp theo.(11) 

Luận điểm của Teitel được ủng hộ và 

được minh họa thêm bởi hai học giả ở Đại 

học quốc gia Đài Loan là Jiunn-Rong Yeh và 

Wen-Chen Chang. Trong nghiên cứu gần 

đây về chủ nghĩa hợp hiến hiện đại dưới góc 

nhìn chuyển đổi từ thực tế của Trung và 

Đông Âu, Nam Phi, châu Á, hai học giả này 

khẳng định: “Chức năng của hiến pháp 

trong quá trình chuyển đổi dân chủ rõ ràng 

chuyển từ việc giới hạn quyền lực chính phủ 

sang việc kích thích các chương trình cải 

cách và thậm chí tái thiết cấu trúc xã hội. 

Chủ nghĩa hợp hiến chuyển đổi vận hành 

không những là nền tảng của quá trình chính 

trị dân chủ hoá mà còn tạo ra khả năng 

chuyển đổi về mặt thể chế cho những chuyển 

đổi tiếp theo”.(12) 

Trong quan niệm truyền thống, hiến 

pháp với tư cách luật cơ bản của quốc gia, 

tạo lập nền tảng cho chính thể và hệ thống 

pháp luật nên được cho là có tính chất ổn 

định. Quan niệm ổn định có thể thích hợp 

trong việc nhìn nhận các hiến pháp tự do 

truyền thống được ban hành trong khoảng 

thế kỉ XVIII, XIX nhưng sẽ không giải thích 

được tính chất của các hiến pháp chuyển đổi 

được ban hành ở cuối thế kỉ XX. Nam Phi 

thậm chí còn có “Hiến pháp lâm thời” và “34 

nguyên tắc” đóng vai trò như các nguyên tắc 

hiến pháp trước khi xây dựng hiến pháp mới 

của quá trình chuyển đổi. Tương tự, Ba Lan 

có “Tiểu hiến pháp” và cho đến khi quá trình 

chuyển đổi đã khá vững chắc mới ban hành 

hiến pháp mới vào năm 1997.(13) Cách nhìn 

chuyển đổi sẽ thích hợp hơn trong việc nhận 

thức về tính chất của hiến pháp trong bối 

cảnh chuyển đổi.  

Các hiến pháp tự do truyền thống được 

quan niệm như là khế ước xã hội áp đặt các 

giới hạn pháp lí lên quyền lực của chính phủ 

để chống lạm quyền nhằm bảo vệ các quyền 

cá nhân. Điều này chỉ có thể thực hiện được 

khi hiến pháp là kết quả của quá trình cách 

mạng khi sự đồng thuận xã hội đã đạt được. 

Các hiến pháp tự do chuyển đổi không nằm 

trong một trạng thái tương tự. Trong bối 

cảnh chuyển đổi chính trị-xã hội, các giá trị 

xã hội không những không có sự thống nhất 

mà còn chia rẽ. Vì vậy, thay vì là kết quả của 

quá trình chuyển đổi như các hiến pháp cổ 

điển, hiến pháp chuyển đổi là bộ phận của 

quá trình chuyển đổi. Với tính chất đó, hiến 

pháp xác lập những cơ sở và kích thích quá 

trình chuyển đổi.  

So với hiến pháp tự do truyền thống, 

hiến pháp tự do chuyển đổi giống ở các giá 

trị tự do: khẳng định nguyên tắc chủ quyền 

nhân dân, phân chia quyền lực, quyền con 

người. Tuy nhiên, sự khác biệt của nó là tính 

chất chuyển đổi: hiến pháp không thuần túy 

là phương tiện giới hạn nhà nước mà là một 

nền tảng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi; 

hiến pháp không ổn định mà thay đổi linh 
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hoạt bằng những sửa đổi hiến pháp thường 

xuyên; hiến pháp thiết lập chế độ bảo hiến tư 

pháp, đặc biệt là các toà án hiến pháp để giải 

quyết các tranh chấp quyền lực; hiến pháp 

ghi nhận quyền con người một cách rộng rãi, 

không chỉ là các quyền tiêu cực về dân sự-

chính trị mà còn cả các quyền tích cực về 

kinh tế-văn hoá-xã hội. 

Tuy nhiên, theo hai học giả Jiunn-Rong 

Yeh và Wen-Chen Chang, hiến pháp tự do 

chuyển đổi có ba nhược điểm sau:  

Thứ nhất, thiếu chế độ trách nhiệm. Một 

trong những nguyên tắc căn bản của chính 

quyền hợp hiến là tính chất chính quyền phải 

chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Tuy 

nhiên, yêu cầu này không được đáp ứng một 

cách đầy đủ trong mô hình hiến pháp tự do 

chuyển đổi. Điều này xuất phát từ hai thực tế 

sau: Một là do sự phát triển mạnh mẽ của 

các toà án hiến pháp, nhiều khi các quyết 

định của toà án thay thế các quyết định chính 

trị. Ví dụ: Toà án hiến pháp Nam Phi có 

quyền xem xét dự thảo hiến pháp trước khi 

được thông qua. Khi toà án đưa ra các quyết 

định chính trị, chế độ trách nhiệm không thể 

truy cứu được bởi toà án không phải là một 

định chế chính trị; hai là do yêu cầu của quá 

trình chuyển đổi, một số hình thức sửa đổi 

hiến pháp không chính thức đã diễn ra. Điều 

này giúp cho các nhà chính trị đã thoát khỏi 

trách nhiệm chính thức.  

Thứ hai, hạn chế về dân chủ. Theo 

nguyên tắc truyền thống, mọi sự thay đổi 

hiến pháp phải được diễn ra theo quy trình 

dân chủ. Tuy nhiên, các hiến pháp tự do 

chuyển đổi nhiều khi được hình thành và 

thay đổi trong sự thương lượng, thoả hiệp 

với chế độ cũ, thậm chí dưới sự điều khiển 

trực tiếp của chế độ cũ như ở Ba Lan, 

Hungary, Đài Loan.  

Thứ ba, hạn chế về pháp quyền. Pháp 

quyền đòi hỏi sự thực thi quyền lực dựa theo 

luật và luật phải minh bạch, có thể dự đoán 

trước. Các hiến pháp tự do chuyển đổi nhiều 

khi không bảo đảm được nguyên tắc này, 

liên quan đến việc xử lí những người thuộc 

chế độ cũ - trước chuyển đổi. Ví dụ, trong 

một số trường hợp, hành vi vi phạm pháp 

luật của những người thuộc chế độ cũ không 

bị trừng phạt hoặc bị xét xử một cách thiếu 

công bằng.(14) 

3. Một số kinh nghiệm rút ra cho Việt 

Nam hiện nay 

Một là xác lập lại quan niệm vững chắc 

về hiến pháp. Khác với thế kỉ trước, thập kỉ 

đầu của thế kỉ này chứng kiến những dấu 

hiệu ban đầu của chức năng hiến pháp đang 

chuyển đổi ở Việt Nam. Hiến pháp đã được 

viện dẫn trong các thảo luận về chính sách 

và đã bước đầu tỏ ra có quyền lực thực sự, 

mặc dù sự viện dẫn đó không phải bởi cơ 

quan tư pháp mà bởi cơ quan lập pháp và 

hành pháp. Việc sửa đổi hiến pháp ở Việt 

Nam hiện nay cần phải phản ánh trạng thái 

mới của hiến pháp được hình thành trong 

thập kỉ qua. Đời sống thực sự của hiến pháp 

đòi hỏi quan niệm lại về chức năng của hiến 

pháp làm tiền đề cho việc đổi mới quy trình 

sửa đổi hiến pháp và những sửa đổi cụ thể về 

các thể chế hiến pháp. Những tín hiệu thực 

tế đòi hỏi hiến pháp cần được quan niệm như 

hình thức thể chế hoá những nguyên tắc 

quản trị dựa trên lí trí phản ánh những mong 

muốn và xu hướng chung của dân chúng.  
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Trước tiên, hiến pháp nên được quan 

niệm như là bản thoả thuận chung của người 

dân về những nguyên tắc khởi xuất từ lí trí 

mà chính quyền phải tuân thủ trong việc 

quản trị họ. Ngoài ra, hiến pháp Việt Nam 

cũng cần phải được xem là hình thức tuyên 

bố của nhân dân về những lí tưởng, mục tiêu 

chung của cộng đồng. Sự phát triển của hiến 

pháp tự do chuyển đổi cho thấy hiến pháp 

không phải thuần túy chứa đựng các quy tắc 

pháp lí về chính quyền. Một nghiên cứu 

khảo sát 160 hiến pháp trên thế giới chỉ ra 

rằng mặc cho những phản đối việc đưa vào 

hiến pháp những mục tiêu chung của xã hội 

do tính chất không thể viện dẫn tại toà án 

của nó, một số nước vẫn tuyên bố các mục 

tiêu, lí tưởng của quốc gia trong hiến pháp 

như: Hiến pháp Nigeria năm 1979 (sửa đổi 

năm 1989), Hiến pháp Thụy Điển năm 1975, 

Hiến pháp Liberia năm 1984, Hiến pháp 

Malawi năm 1966, Hiến pháp Nepal năm 

1962, Hiến pháp Nicaraguan năm 1987, 

Hiến pháp Suriname năm 1987, Hiến pháp 

Niger năm 1983, Hiến pháp Iran năm 1979, 

Hiến pháp Ghana năm 1982, Hiến pháp 

Guiea-Bissau năm 1984, Hiến pháp Sao Tome 

và Principe năm 1975, Hiến pháp Bulgaria 

1991, Hiến pháp Romania năm 1992, Hiến 

pháp Sudan năm 1985.(15) 

Hiến pháp Việt Nam không nên thuần 

túy là một hình thức cho những mục tiêu 

tổng quát khác nhưng nó cũng không thể 

tách rời chương trình tổng thể hiện đại hoá 

xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, dù trên phương 

diện nào, trong bối cảnh mới hiện nay, Hiến 

pháp Việt Nam cần phải được xây dựng như 

những giới hạn pháp lí mà nhân dân áp dụng 

đối với công quyền, bản cam kết của nhân 

dân về những giá trị mà họ muốn hướng tới 

và về những sứ mệnh mà cả xã hội sẽ thực 

hiện để đạt được những giá trị đó.  

Hai là tư duy chuyển đổi trong sửa đổi 

hiến pháp. Do Việt Nam là xã hội đang 

chuyển đổi trên nhiều phương diện, tư duy 

chuyển đổi trong việc nhìn nhận về hiến 

pháp thích hợp hơn tư duy tĩnh tại. Với tư 

duy này, việc những sửa đổi hiến pháp được 

diễn ra thường xuyên có thể được coi là điều 

bình thường của xã hội chuyển đổi. Trong 

một thập kỉ trở lại đây, Việt Nam có những 

chuyển đổi năng động về mặt kinh tế-xã hội, 

trong khi hiến pháp không chuyển đổi theo 

một cách chính thức. Để làm cơ sở cho quá 

trình chuyển đổi diễn ra tốt hơn, nhanh hơn, 

hiến pháp cần có những chuyển đổi linh hoạt 

hơn bằng cả việc sửa đổi hiến pháp chính 

thức và thông qua những luật có tính cách 

hiến pháp. Việt Nam có thể sẽ sửa hiến pháp 

chính thức trong thời gian không xa. Việc 

sửa đổi hiến pháp này sẽ cần được xem xét 

tới thực tế Việt Nam là xã hội đang chuyển 

đổi sang các giá trị mới: công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá, dân chủ hoá và xây dựng nhà 

nước pháp quyền. Như vậy, việc sửa đổi 

hiến pháp sắp tới nên tập trung tạo lập những 

cơ sở mới và kích thích quá trình công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá và xây 

dựng nhà nước pháp quyền được diễn ra tốt 

hơn và nhanh hơn. Tuy nhiên, điều này 

không có nghĩa việc sửa đổi hiến pháp sắp 

tới sẽ tạo lập những nền tảng toàn diện cho 

quá trình đó. Những sửa đổi hiến pháp trong 

thời gian tới đây nếu có thể diễn ra sẽ cần 

được xem như là một công đoạn chuyển đổi 
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hiến pháp và nó sẽ tiếp tục sinh ra những sửa 

đổi hiến pháp tiếp theo trong quá trình thúc 

đẩy dân chủ và xây dựng nhà nước pháp 

quyền ở Việt Nam. 

Ba là đổi mới quy trình lập hiến. Khi 

hiến pháp được nhận thức như những giới 

hạn pháp lí do người dân áp dụng đối với 

công quyền, quy trình sửa đổi hiến pháp cần 

phải được đổi mới theo một cách thức để 

người dân không những tham gia thảo luận 

các nội dung sửa đổi mà còn đưa ra quyết 

định cuối cùng đối với những điều khoản 

được sửa đổi.  

Bốn là xây dựng những giới hạn. Xét về 

mặt nội dung, khi hiến pháp được quan niệm 

như những giới hạn pháp lí khởi xuất từ ý 

chí của cộng đồng, những nội dung cụ thể 

của sửa đổi hiến pháp sẽ cần định hướng vào 

việc xây dựng những giới hạn pháp lí về cấu 

trúc đối với công quyền như chế độ tài phán 

hiến pháp, tư pháp độc lập, chế độ điều trần, 

chế độ bỏ phiếu bất tín nhiệm. Cuối cùng, 

quyền công dân sẽ được điều chỉnh lại như 

là giới hạn pháp lí đối với công quyền, thứ 

quà tặng của tự  nhiên giới hạn những mong 

muốn vô hạn của con người thay vì là thứ do 

con người xác lập và ban cấp./. 
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