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NGUYỄN HỮU HUYÊN * 

Tóm tắt: Mặc dù chịu ảnh hưởng của thuyết tam quyền phân lập trong tổ chức và hoạt động của 

bộ máy nhà nước, song ở Cộng hòa Pháp, thiết chế hành pháp (Chính phủ) vẫn có vai trò ảnh hưởng 

không nhỏ đến sự vận hành của các thiết chế tư pháp và các tổ chức hành nghề pháp luật. Tuy nhiên, 

sự ảnh hưởng này không bóp méo nguyên tắc độc lập và tuân theo pháp luật của các cơ quan tư pháp 

và các tổ chức hành nghề pháp luật. Bài viết khái quát mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan 

tư pháp và các tổ chức hành nghề pháp luật ở Cộng hòa Pháp; phân tích sự ảnh hưởng của Chính phủ 

đối với sự vận hành của các cơ quan, tổ chức này để từ đó đưa ra một số nhận xét, đánh giá. 
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JUDICIAL INSTITUTIONS, LEGAL PRACTICE ORGANISATIONS IN THE FRENCH 

REPUBLIC AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE EXECUTIVE INSTITUTION 

Abstract: Although influenced by the theory of separation of powers in the organization and 

operation of the state apparatus, in the French Republic, the executive institution (the Government) 

still has a significant influence on the operation of the judicial institutions and legal practice organisations. 

However, this influence does not distort the principle of independence and compliance with the law of 

judicial authorities and legal practice organisations. This study outlines the organizational model and 

operation of judicial agencies and legal practice organizations in the French Republic; analyze the 

influence of the Government on the operation of these agencies/organizations in order to make some 

comments and assessments. 
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ộng hòa Pháp được biết đến như là nơi 

khởi nguồn của học thuyết tam quyền 

phân lập
1
. Ba quyền lập pháp, hành pháp 

và tư pháp được tổ chức theo cơ chế giám 

sát, chế ước lẫn nhau. Theo Hiến pháp 

                                           
1
  Montesquieu, “De l’Esprit des Lois” (Tinh thần 

Pháp luật), 1748, http://montesquieu.ens-lyon.fr/ IMG/ 

pdf/de-l-esprit-des-lois.pdf, truy cập 10/01/2023. 

Cộng hoà Pháp hiện hành năm 1958, Tổng 

thống và Nghị viện đều do nhân dân bầu 

trực tiếp. Tổng thống là nguyên thủ quốc 

gia, được bầu thông qua phổ thông đầu 

phiếu, có nhiệm kì 05 năm và không được 

giữ chức vụ quá 02 nhiệm kì. Tổng thống 

có rất nhiều quyền lực, đặc biệt là quyền 

bổ nhiệm Thủ tướng và giải tán Hạ nghị 

viện. Chính phủ (”Conseil des Ministres” - 

Hội đồng Bộ trưởng) do Thủ tướng đứng 
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