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NGUYỄN NGỌC HOÀ * 

Tóm tắt: Trên cơ sở xác định hai yêu cầu đối với kĩ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật - 

yêu cầu về tính logic trong bố cục văn bản và yêu cầu về tính khoa học trong sử dụng ngôn ngữ, bài 

viết phân tích các hạn chế về kĩ thuật trình bày trong Phần chung BLHS năm 2015. Đó là các hạn chế 

liên quan đến bố cục chương, điều, khoản và các hạn chế liên quan đến tính liên kết văn bản và tính 

thống nhất trong diễn đạt cũng như trong sử dụng từ ngữ. Cùng với việc phân tích các hạn chế này, 

bài viết đưa ra đề xuất khắc phục từng hạn chế nhằm góp phần hoàn thiện kĩ thuật trình bày các quy 

định trong Phần chung BLHS. 
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THE GENERAL PART OF THE PENAL CODE 2015 UNDER THE VIEW OF LEGISLATION 

TECHNIQUE 

Abstract: Based on the two requirements of legal document’s technique – the logical composition 

and the scientific wording, this article analyzes the drawbacks of the “General Provisions” Part of the 

Penal Code 2015. These drawbacks concerns the composition of chapters, articles and clause, the 

connection and unification of the Code’s expression and wording. Together with the analyzation of 

these weaknesses, the article suggests recommendations in order to improve the legislation technique 

of the “General Provisions” Part of the Penal Code.  
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1. Các yêu cầu về kĩ thuật trình bày 

trong Phần chung Bộ luật Hình sự  

Cùng với nội dung quy định, kĩ thuật 

trình bày Bộ luật Hình sự (BLHS) có ý nghĩa 

rất quan trọng. Kĩ thuật trình bày hay còn 

được gọi là kĩ thuật quy định hay kĩ thuật lập 

pháp
(1)

 đảm bảo nội dung quy định được thể 

                                                           
(1). Trong bài viết này, tác giả sử dụng khái niệm “kĩ 

thuật trình bày” là khái niệm được sử dụng trong Nghị 

quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14/3/2017 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khoá XIV quy định thể thức 

và kĩ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của 

Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. 

hiện đúng, là một yếu tố quan trọng góp 

phần quyết định chất lượng của BLHS.
(2)

 

Tuy vậy, “trong thời gian dài, kể từ khi xây 

dựng Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1985…, 

cơ quan soạn thảo mới chỉ chú trọng đến 

những vấn đề thuộc về nội dung của Bộ luật 

mà chưa có sự quan tâm đúng mức đến các  

                                                           
(2). Theo các tác giả của Giáo trình Xây dựng văn 

bản pháp luật của Trường Đại học luật Hà Nội, Nxb. 

Tư pháp, Hà Nội, 2015, các trang từ  tr. 22 đến tr. 34, 

ba tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản pháp luật là: 

tiêu chí về chính trị, tiêu chí về tính hợp hiến, hợp 

pháp và tiêu chí về tính hợp lí. Trong đó, tính hợp lí 

gồm tính phù hợp với thực tiễn (nội dung) và tính 

đảm bảo về kĩ thuật trình bày (hình thức).  
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