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MỐI LIÊN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TRONG THỜI ĐẠI 

NGÀY NAY VÀ SỰ NHÌN NHẬN MỚI VỀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 

GS.TSKH. Đào Trí Úc 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành Luật học 

Tóm tắt: Cùng với sự thay đổi vai trò và chức năng của Nhà nước theo hướng 

nhà nước kiến tạo phát triển, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế và liên kết khu 

vực, mối liên hệ Nhà nước – Pháp luật cần được xây dựng theo hướng Nhà nước 

không chỉ “làm ra” luật mà còn thừa nhận và tôn trọng, bảo vệ các quy tắc ứng xử 

tiến bộ của xã hội, thúc đẩy tối đa sự tự do lựa chọn hành vi của cá nhân phù hợp với 

nhu cầu của kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập. Dưới tác động của toàn cầu hóa, 

hệ thống pháp luật không còn chỉ là những quy chuẩn hành vi do Nhà nước đặt ra, 

cùng với các quy chuẩn đó là những giá trị pháp lý phổ quát mà Nhà nước cam kết tôn 

trọng và bảo vệ, các nguyên tắc và quy phạm pháp luật quốc tế mà ở những mức độ 

nhất định được tiếp nhận như là những quy phạm có khả năng điều chỉnh trực tiếp 

hành vi của công dân; pháp luật của những liên minh, liên kết mà quốc gia là thành 

viên cũng mặc nhiên có hiệu lực điều chỉnh trực tiếp tương tự. Cuối cùng, đó là sự 

hiện diện và khả năng to lớn của các quy phạm luật tư trong quá trình điều chỉnh các 

giao dịch dân sự, thương mại. Với sự hiện diện của các cấu trúc mới đó của quá trình 

điều chỉnh pháp luật có thể xác định một cách nhìn nhận mới về pháp luật và về hệ 

thống pháp luật phù hợp với tính chất của thời đại. 

Dẫn nhập 

Cho đến giờ phút này nếu mở bất kỳ một cuốn giáo trình lý luận nhà nƣớc và 

pháp luật nào cũng sẽ dễ dàng tìm thấy một định nghĩa truyền thống về pháp luật. Theo 

đó, pháp luật “là quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành hoặc 

thừa nhận, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng những cách thức nhất định nhằm 

điều chỉnh các quan hệ xã hội …”.
1
 

Không bàn về khía cạnh đánh giá học thuật của các định nghĩa việc trích dẫn định 

nghĩa, phổ biến và mới nhất này chỉ nhằm để nói lên rằng, trong quan niệm truyền 

thống của luật học ngày nay hai phạm trù Nhà nƣớc và Pháp luật song hành với nhau 

theo công thức “2 trong 1”. Từ đó, khi nói đến các đặc trƣng của pháp luật, các yếu tố: 

“thể hiện ý chí của Nhà nước”, “do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận”, “có hiệu 

lực bắt buộc chung”, “được Nhà nước bảo đảm thực hiện” và cuối cùng là khi pháp 

                                                 
1
 GS.TSKH. Đào Trí Öc, GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế (Đồng chủ biên), Đại cương Nhà nước và pháp 

luật, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017, tr. 91. 
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luật bị vi phạm “các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước” đƣợc áp dụng. Phải nói thêm 

rằng, có một vài trong số các đặc trƣng này cũng vẫn còn là đối tƣợng tranh luận trong 

giới học thuật, chẳng hạn nhƣ yếu tố cƣỡng chế của Nhà nƣớc, có thể thay bằng yếu tố 

“được Nhà nước bảo vệ” hoặc cho rằng, yếu tố cƣỡng chế đã hiện hữu trong yếu tố 

“bảo đảm thực hiện”.
1
 Không chỉ trong thời đại ngày nay mà từ những năm cuối thế kỷ 

XIX, ý này đã đƣợc đặt ra trong tác phẩm nổi tiếng của nhà luật học Đức Rudolf von 

Jhering “Cuộc chiến vì pháp luật” (“Der Kampf ums Recht”, 1872). 

Sự gắn kết không thể tách rời giữa Nhà nƣớc và pháp luật đã đƣợc coi là có tính 

mặc định! 

Toàn cầu hóa đƣợc quan niệm một cách khái quát nhất là những hiện tƣợng và 

quá trình có tính liên kết bao trùm vƣợt lên trên cấp độ một quốc gia, làm hình thành 

và đi đến vận hành những hệ thống, những mối tƣơng tác có tính toàn cầu
2
. Mối liên hệ 

Nhà nƣớc – pháp luật vốn đƣợc đặt ra trong khuôn khổ một quốc gia riêng rẽ. Thế 

nhƣng, cả hai yếu tố Nhà nƣớc và Pháp luật – đều là những hiện tƣợng không thể 

không thay đổi, nhất là pháp luật vốn là những quy tắc hƣớng dẫn hành vi con ngƣời 

không thể không thích ứng với trật tự và những giá trị mới. Do vậy, câu hỏi đƣợc đặt ra 

ở đây là: trƣớc tấc động toàn diện và mạnh mẽ của các quá trình toàn cầu hóa, sự gắn 

kết ấy giữa Nhà nƣớc và pháp luật đang đứng trƣớc những thách thức nhƣ thế nào và 

cần làm gì để chủ động thích ứng? 

1. Giới hạn nhà nước của pháp luật  

1.1.  Chủ quyền lãnh thổ của quốc gia và “quốc tịch” của pháp luật  

Khái niệm “chủ quyền của quốc gia” đƣợc Jean Bodin – nhà luật học và triết học 

Pháp (1530-1596) đề xƣớng và đƣa lên thành học thuyết đƣợc kế thừa và phát triển bởi 

Thomas Hobbes (1588 – 1679) và J. Rousseau (1712 – 1778). Theo đó, chủ quyền của 

quốc gia đƣợc hiểu nhƣ quyền tuyệt đối và chỉ thuộc về Nhà nƣớc, không chia sẻ 

không có giới hạn, cho dù đó là của Thƣợng đế hoặc của đáng Tạo hóa (J. Bodin), nằm 

trong tay nhà quân chủ hoặc khi nó là sản phẩm của một khế ƣớc xã hội (T. Hobbes) 

hoặc là quyền lực của nhân dân (J.Rousseau). Chủ quyền đƣợc coi là yếu tố chủ đạo 

của quyền lực nhà nƣớc hay nói khác đi, quyền lực nhà nƣớc mang trong mình nó chủ 

quyền quốc gia. Đến lƣợt nó, chủ quyền quốc gia, theo J. Bodin, đó là thẩm quyền tự 

thân, độc lập và tối thƣợng ở trong nƣớc cũng nhƣ trong quan hệ bang giao. Nội hàm 

của chủ quyền quốc gia bao gồm: ban hành hay bãi bỏ pháp luật; tuyên chiến hoặc 

đình chiến; bổ nhiệm các chức sắc cao cấp của Nhà nƣớc; thực hiện quyền xét xử cao 

nhất; ban hành lệnh ân xá; phát hành tiền tệ; đặt ra các tiêu chuẩn đo lƣờng; thu thuế. 

                                                 
1
 Zweigert and Siehr (1971), Jhering‟s Influence on the Development of Comparative Legal Method, 

19 Amentional Journal of Comparative Law, p. 215 - 225 
2
 U. Beck, What is Globalization?, Cambridge, Polity Press, 2000, p. 14 - 15. 
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Tƣ tƣởng về chủ quyền tuyệt đối của Nhà nƣớc trong phạm vi một quốc gia lần 

đầu tiên đƣợc xác nhận trong Hiệp ước Westphalia năm 1648.
1
 Nói đến chủ quyền 

quốc gia về lãnh thổ là nói đến một phạm trù có khởi nguồn từ Hiệp định này với 

những quan điểm đã trở thành hòn đá tảng của luật pháp quốc tế hiện đại và toàn bộ hệ 

thống quan hệ chính trị quốc tế ngày nay đƣợc ghi nhận trong Hiến chƣơng của Liên 

hợp quốc và các văn kiện pháp lý quốc tế khác. 

1.2. Nhà nước và pháp luật: Công thức 2 trong 1 của chủ nghĩa thực chứng 

pháp lý 

Trong khoa học pháp lý, lý thuyết thực chứng pháp lý của Hans Kelsen (1881-

1973) đƣợc coi là lý thuyết kinh điển gắn pháp luật với chủ quyền của Nhà nƣớc.
*
 

Trong tác phẩm nổi tiếng xuất bản lần đầu tiên vào năm 1930 và mở rộng nội dung vào 

năm 1960 “Học thuyết thuần túy về pháp luật” (Pure Theory of Law), trên cơ sở phủ 

nhận các quan điểm về pháp luật tự nhiên, chỉ nhìn nhận nội dung “thuần túy pháp lý” 

của pháp luật khi nó là nó, “luật là luật”
**

 mà không có yếu tố ngoại lai nào tác động 

vào nhƣ kinh tế, chính trị, xã hội, tâm lý, hệ tƣ tƣởng, đạo đức v.v… H. Kelsen đã 

đồng nhất Nhà nƣớc với pháp luật, pháp luật chỉ tồn tại trong các quy phạm do Nhà 

nƣớc đặt ra; Nhà nƣớc cũng chính là trật tự pháp luật; Nhà nƣớc vừa là quyền lực, vừa 

là pháp luật, pháp luật không thể tồn tại ngoài Nhà nƣớc và thiếu Nhà nƣớc.
2
 

Ý nghĩa cốt lõi của học thuyết thực chứng pháp lý là hƣớng sự tìm tòi và nỗ lực 

vào tính pháp lý (hợp pháp) của quyền lực nhà nƣớc nếu nhìn nhận vấn đề từ vai trò 

của Nhà nƣớc, và sự tôn trọng trật tự, kỷ cƣơng, tính hợp pháp, nếu nhìn nhận từ vị trí 

của cá nhân, pháp nhân và xã hội. Về sau này, sự phát triển của tƣ tƣởng pháp lý, cùng 

các khoa học chính trị và pháp lý, sự cứng nhắc trong công thức Nhà nƣớc – pháp luật 

của H. Kelsen đã dần dần đƣợc “mềm hóa”, nhƣng hạt nhân của thuyết thực chứng 

pháp lý vẫn tiếp tục là điểm xuất phát của các đòi hỏi về một trật tự pháp luật. 

Học thuyết thuần túy pháp lý của H.Kelsen về sau đã có thêm hai hƣớng chuyển 

hóa thực tế, theo hai hƣớng hoàn toàn đối lập nhau. Ở hướng thứ nhất, đó là kết quả 

                                                 
1
 Tecchke Betino, Theorising the Westphalian System of States: International Relation from 

absolutism to capitalism, European Journal of International Relation. 8.1. (2002); p. 5 - 48. 
*
 Hans Kelsen là nhà luật học ngƣời Áo, nhà tƣ tƣởng về chế độ bảo hiến và là ngƣời sáng lập Tòa án 

Hiến pháp của Áo (1920), là Giáo sƣ luật các trƣờng Đại học Vienna (Áo), Kologne (Đức), Geneva 

(Thụy Sĩ) trong các năm 1921 – 1939 và Đại học California (Mỹ) từ 1940 đến khi mất.  
**

 Hans Kelsen đã lý giải về sự tồn tại của pháp luật nhƣ là sự mặc định về bản chất nhà nƣớc của nó 

bằng ví dụ sau đây: Ông bố bảo cậu con trai phải đi học, cậu con trai vặn vẹo: Sao con lại phải đi học? 

Ông bố: Vì đó là lệnh của bố. Cậu con lại hỏi: Vì sao con lại phải nghe theo bố? Đến lúc đố, ông bố 

chỉ có thể trả lời: Là vì Chúa dạy rằng, làm con là phải vâng lời cha mẹ và đã là ý chúa thì ta phải nghe 

theo. Nhƣng nếu cậu con trai nhỏ kia lại hỏi tiếp, vì sao nó lại phải làm theo ý chúa thì lúc này ông bố 

chỉ còn có thể trả lời rằng, cái này không cần biết mà phải làm thôi! Một quy phạm đặt ra từ Nhà nƣớc 

thì nó trở thành cái cần thiết, cái tồn tại là cái cần thiết! 
2
 Stewart Iain (2012), Kelsen, the Enlightenment and Modern Premodernists, 37: p. 251 - 278. 
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của sự gặp nhau giữa quan niệm về chủ quyền nhà nƣớc của Kelsen với các lý thuyết 

cà thực tiễn cải cách về vai trò của Nhà nƣớc ở phƣơng Tây, cũng nhƣ với tƣ duy nhà 

nƣớc hóa các quan hệ xã hội trong các nƣớc XHCN trƣớc đây dựa trên chế độ sở hữu 

tập trung, cơ chế quản lý kinh tế, quản lý nhà nƣớc và xã hội quan liêu, bao cấp. Ở 

hướng thứ hai, cũng đã có một sự gặp nhau, nhƣng đó là sự gặp gỡ, xích lại gần nhau 

giữa trƣờng phái pháp lý thực chứng với trƣờng phái pháp luật tự nhiên cả trên bình 

diện học thuyết, cả trong hoạt động lập pháp và thực tiễn pháp luật. Đây chính là địa 

hạt của các học thuyết pháp lý đã có sức lan tỏa lớn nhƣ Nhà nƣớc pháp quyền, Nhà 

nƣớc phúc lợi chung; lý thuyết về giới hạn của quyền lực nhà nƣớc, lý thuyết về mối 

liên hệ giữa Nhà nƣớc với thị trƣờng và với xã hội dân sự, về nhà nƣớc kiến tạo phát triển, 

về quản trị tốt, v.v… Ở những lý thuyết đó, vẫn hiện hữu vai trò “làm ra luật” của Nhà 

nƣớc, nhƣng pháp luật đó không còn là ý chí độc tôn một chiều của Nhà nƣớc. Có thể thấy 

những dạng chuyển hóa nhƣ vậy trong các trƣờng hợp đƣợc phân tích dƣới đây. 

1.3. Sự chuyển hóa vai trò trong tương tác mới giữa Nhà nước và pháp luật 

1.3.1. Tương quan giữa luật công và luật tư và vai trò mới của Nhà nước 

Việc phân biệt “công” và “tƣ” trong các hệ thống pháp luật có lịch sử lâu dài, với 

mức độ rõ rệt ở hệ thống Dân luật và không đáng kể ở hệ thống thông luật.
1
 

Lịch sử lâu đời nhất của truyền thống pháp luật phƣơng Tây thuộc về luật Châu 

âu lục địa với khởi nguồn của nó là Bộ luật Justinian (Corpus Juris Civilis) ra đời trong 

thời kỳ 533-534, tức là có gốc gác của luật tƣ La Mã và nguồn gốc đó vẫn hiện hữu 

cho đến tận ngày hôm nay trải qua sự thẩm thấu lâu dài cùng với các học thuyết và 

thực tiễn pháp lý, cùng với sự hóa thân vào Bộ luật Dân sự Pháp năm 1804 đã có tầm 

ảnh hƣởng vƣợt ra ngoài biên giới một quốc gia, mặc dù đã không vƣơn tới đảo quốc 

Anh và Hoa Kỳ. Chính với lịch sử đó mà một trong những đặc trƣng chủ yếu của luật 

châu Âu lục địa là tính trội của luật tƣ trong mối tƣơng quan với luật công, đến mức 

mà chỉ ai chuyên về luật tƣ mới đƣợc gọi là luật gia, trong khi những ngƣời chuyên về 

luật công thì chủ yếu là các triết gia, các nhà xã hội học hoặc chính trị học
2
 và vì vậy, 

thậm chí trong hệ thống pháp luật của Pháp khái niệm luật tƣ không chỉ bao gồm luật 

dân sự, luật thƣơng mại và tƣ pháp quốc tế mà còn có luật tố tụng dân sự và cả luật 

hình sự. Có ngƣời còn nhận định là tại các nƣớc châu Âu lục địa luật tƣ có vị trí quyết 

định, phát triển hơn luật công.
3
 

Tuy nhiên, cùng với thời gian, dƣới tác động của các học thuyết chính trị và về 

kinh tế, về vai trò chi phối của Nhà nƣớc vào đời sống xã hội, chẳng hạn học thuyết 

                                                 
1
 Mills A., The Confluence of Public and Private International Law. Cambridge, Cambridge 

University Press, 2009, p. 191. 
2
 Glendon M., Osakwe C., Comparative Traditions, 2

nd
 ed., 1994, p. 45 – 46. 

3
 Rabel, Private Laws of Western Civilization. The French Civil Code, Lola.L. Reveiew. 107, 1950 
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của G. Hegen về vai trò tối thƣợng của Nhà nƣớc, coi pháp luật là biểu hiện của ý chí 

tối thƣợng đó.  

Trƣớc hết, cần nói tới học thuyết Nhà nƣớc phúc lợi (Welfare state) coi Nhà nƣớc 

có vai trò chủ đạo trong việc duy trì và bảo đảm phúc lợi kinh tế - xã hội cho ngƣời 

dân với ba nguyên tắc trụ cột là: bình đẳng về khả năng, phân phối nguồn lực một cách 

công bằng và trách nhiệm của xã hội đối với những ngƣời không có điều kiện sống tối 

thiểu trong xã hội. Học thuyết Nhà nƣớc phúc lợi có nhiều điểm gần với học thuyết 

Nhà nƣớc xã hội, một chủ thuyết của nhà lý luận về “chủ nghĩa xã hội mang tính nhà 

nước” ngƣời Đức Lozenz Von Stein (1815-1890) với nội dung “bảo đảm sự bình đẳng 

tuyệt đối về quyền lợi cho mọi giai tầng xã hội và cho từng cá nhân riêng rẽ thông qua 

chính quyền nhà nƣớc”. Cùng với các học thuyết có tính nền tảng định hƣớng đó là 

thực tiễn chống chọi khốc liệt với đại khủng hoảng của những năm 30 thế kỷ XX mà 

điểm nổi bật là các cải cách và ứng phó khủng hoảng thành công của chính quyền F. 

Roosevent (1882 - 1945) ở Mỹ, cũng nhƣ sự thành công của các đảng dân chủ xã hội ở 

các nƣớc Scandinavia. Trên cơ sở toàn bộ nền tảng lý luận và thực tiễn đó, một lý thuyết 

kinh tế mang tên nhà kinh tế học ngƣời Anh John Keynes (1883 – 1946) đã ra đời, đề 

cao vai trò kinh tế của Nhà nƣớc.
1
 Tình hình đó đã dẫn đến một thực trạng chung ở 

phƣơng Tây mà trƣớc hết là ở Châu Âu, coi trọng quá mức vai trò dẫn dắt của Nhà nƣớc. 

Từ đó, tƣ tƣởng thƣợng tôn pháp luật đƣợc hiểu đồng nghĩa với “thƣợng tôn” Nhà 

nƣớc trong đời sống xã hội. Pháp luật từ đó đã đƣợc coi là công cụ là “cánh tay phải” 

của Nhà nƣớc và bàn tay đó đã đụng chạm sâu và rộng vào mọi mặt của các quan hệ, 

kể cả hoạt động kinh doanh và đời sống riêng tƣ của con ngƣời. Lẽ đƣơng nhiên, trong 

tình hình đó thì việc mở rộng phạm vi các quan hệ công đồng nghĩa với việc thu hẹp 

phạm vi của các quan hệ tƣ, nơi mà lẽ ra không cần nhiều sự hiện diện của Nhà nƣớc. 

Gần nhƣ cùng với thời gian đó là sự ra đời của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa.  

Ở phƣơng Tây, khi đánh giá về pháp luật XHCN với tính cách là một hiện tƣợng 

và một hệ thống pháp luật, đã cho thấy có ba lý thuyết với ba tên gọi: lý thuyết của 

Pháp, lý thuyết của Đức và lý thuyết của Mỹ.
2
 Lý thuyết của Pháp nhìn nhận pháp luật 

XHCN là một hệ thống độc lập với nhiều đặc điểm của hệ thống pháp luật châu Âu lục 

địa và là hệ thống ở phƣơng Tây (quasiwestern); lý thuyết của Đức cho rằng, pháp luật 

XHCN “là đứa con bị thất lạc” (prodigal son) của hệ thống pháp luật châu Âu lục địa 

và nhất định sẽ trở về nhà mình! Cách ví von này hàm ý rằng, pháp luật XHCN là một 

hệ thống tuy độc lập, riêng biệt nhƣng về thực chất đƣợc xác lập trên căn bản của hệ 

                                                 
1
 Rothbard M.N., Keynes, the Man, in Dissent on Keynes, A. Critical Appraisal of Keynesian 

Economics (ed. By M.S Kousen) – New York: Praeger, 1992, p. 171. 
2
 Kahn – Freund O., Comparative Law as an Academic Subject, 82 Law Quarterly Rev. 40, 41(1966), 

p. 192 – 197.  
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thống pháp luật châu Âu lục địa. Lý thuyết của Mỹ cũng coi pháp luật XHCN là một 

hệ thống riêng rẽ tuy có nhiều nét giống với hệ thống pháp luật châu Âu lục địa và 

nặng về điều chỉnh các quan hệ chính trị - công quyền hơn là quan hệ tƣ.  

Điều đó đƣợc lý giải chủ yếu từ góc độ kinh tế chính trị học. Theo đó, các quan 

hệ mà pháp luật XHCN điều chỉnh dựa trên nền tảng công hữu đối với các tƣ liệu sản 

xuất chủ đạo nhƣ đất đai, tài nguyên và quá trình phân phối các tƣ liệu sản xuất đó; đi 

liền với đó là việc phủ nhận sở hữu tƣ nhân, theo một cách nói của V.I. Lê Nin: “chúng 

ta không thừa nhận cái gì gọi là “tƣ” cả, đối với chung ta mọi cái trong lĩnh vực kinh tế 

đều có tính pháp lý công mà không phải là tƣ. Chúng ta cho phép chủ nghĩa tƣ bản chỉ 

với nghĩa tƣ bản nhà nƣớc, mà Nhà nƣớc - đó là chúng ta”!
1
 Sự can thiệp sâu của Nhà 

nƣớc vào các quan hệ kinh tế, dân sự xa lạ với những gì thuộc về corpus juris cũng 

chính bắt đầu từ đây. 

Trong khi đó, trong hệ thống Thông luật, trƣớc hết là luật của Anh, điểm nhấn 

chính là đặt vào luật công. Đặc điểm, này xuất phát từ yếu tố lịch sử, theo đó, trong 

giai đoạn khởi thủy của Thông luật Anh các Tòa án của Hoàng gia Westminster chỉ xử 

những vụ án liên quan đến việc công nhƣ đất đai, ngân khố, tội phạm hình sự, còn các 

vụ án liên quan đến việc tƣ, chủ yếu là liên quan đến vật quyền và trái quyền, lại thuộc 

về thẩm quyền xét xử của các tòa án thuộc các thái ấp, điền trang (manorial courts). 

Sự phát triển và lớn mạnh của thị trƣờng và khi yếu tố thị trƣờng đã trở thành 

dòng chủ lƣu có tính toàn cầu đã tạo ra sự thách thức đầu tiên cho mối quan hệ “công – 

tƣ”. Ở hệ thống pháp luật châu Âu lục địa thị trƣờng, các quan hệ thƣơng mại càng 

ngày càng tỏ ra là yếu tố quyết định mối quan hệ đó theo hƣớng nổi trội của các quan 

hệ pháp lý tƣ, bắt đầu từ quan hệ pháp lý về đầu tƣ quốc tế: quan hệ Nhà nƣớc - nhà 

đầu tƣ: Nhà nƣớc là bên mang chủ quyền quốc gia và nhà đầu tƣ với tính cách là bên 

có tài sản đầu tƣ. Đây là trƣờng hợp điển hình mà “công” và “tƣ” đã phải cộng hƣởng 

với nhau, vì trong trƣờng hợp này không thể lấy lợi ích công ra làm chuẩn mực pháp lý 

duy nhất trong nội dung các quy định của pháp luật cũng nhƣ trong giải quyết các 

tranh chấp. Trong thực tiễn pháp lý mà trƣớc hết là trong giải quyết tranh chấp thƣơng 

mại, lao động, càng ngày các thủ tục tranh chấp ngoài Tòa án nhƣ thủ tục Trọng tài, 

hòa giải đƣợc hiểu là “thủ tục tƣ” với tính cách là thủ tục lựa chọn thay thế Tòa án nhƣ 

là “tƣ pháp công”, càng đƣợc sử dụng bởi các bên tranh chấp theo nguyên tắc tự định 

đoạt. Thực tế là càng ngày càng nhiều hơn khả năng chuyển hóa các quan hệ pháp lý 

công truyền thống sang quan hệ tƣ khi mà Nhà nƣớc (các cơ quan của Nhà nƣớc) đóng 

vai trò một bên bình đẳng trong các quan hệ hợp đồng. Có thể thấy rõ điều đó trong 

chế định hợp đồng hành chính.
2
 Chẳng hạn, ở Việt Nam đó là các hợp đồng đấu thầu, 

                                                 
1
 Lê Nin, Toàn tập, tập 44, tr. 398 (bản tiếng Nga). 

2
 Khoa Luật ĐHQG Hà Nội, Nhà nước kiến tạo phát triển – Lý luận và thực tiễn trên thế giới và ở Việt 
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đặt hàng của Nhà nƣớc, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nƣớc, 

cung ứng dịch vụ công ích v.v… theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của 

Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ công sử dụng ngân sách nhà nƣớc từ nguồn kinh phí chi thƣờng xuyên. 

Trong hệ thống Thông luật dƣới áp lực của thị trƣờng, quá trình phi nhà nƣớc hóa 

cũng đã diễn ra trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

Về thực chất, luật tƣ dựa trên nền tảng lợi ích riêng (tƣ) của các bên trong quan 

hệ pháp lý mà không có ảnh hƣởng từ phía Nhà nƣớc – ngƣời đại diện và bảo vệ cho 

lợi ích công. Điều này, cùng với khả năng của các bên trong việc lựa chọn luật áp dụng 

cho hợp đồng và điều khoản lựa chọn trọng tài của hợp đồng nói lên xu thế ngày càng 

giảm đi “tính nhà nƣớc” của pháp luật trong thời đại ngày nay. 

1.3.2. Quy phạm pháp luật và quy tắc xã hội 

Một lần nữa thách thức tính nhà nƣớc của pháp luật chủ nghĩa thực chứng pháp lý 

kinh điển của Hans Kelsen đứng trƣớc thách thức của sự biến thể các quy phạm pháp 

luật vốn thuộc độc quyền tạo ra bởi ý chí của Nhà nƣớc trong thời đại ngày nay, trƣớc 

đòi hỏi của quá trình dân chủ hóa quản trị quốc gia, nhân đạo hóa, bảo vệ quyền con 

ngƣời và đồng thuận xã hội. 

Quản trị quốc gia ngày nay đang chuyển mình theo các mô hình Nhà nƣớc kiến 

tạo phát triển mà yếu tố cốt lõi ở đây là sự gắn kết giữa quản trị với chính trị và các lợi 

ích xã hội cùng với sự thân thiện của nó với thị trƣờng. 

Quản trị gắn với chính trị đòi hỏi Nhà nƣớc phải tự đặt mình trong mối liên hệ 

với các yếu tố khác của cấu trúc xã hội, chia sẻ các nguồn lực một cách hợp lý và công 

bằng, phối hợp, kiểm soát quá trình sử dụng những nguồn lực đó. Quản trị gắn với 

chính trị đòi hỏi sự bình đẳng trong trách nhiệm giữa Nhà nƣớc và xã hội, không chỉ 

tập trung vào trách nhiệm của Nhà nƣớc mà xã hội và các cấu trúc của nó, trong đó có 

các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, khu vực tƣ v.v… cũng cần gánh trách nhiệm trong 

các vấn đề của quá trình phát triển đất nƣớc. Thậm chí, theo nhà hành chính học ngƣời 

Pháp M.Crozier thì “mọi sự chuyển đổi của quốc gia và chất lƣợng của các cuộc cải 

cách phụ thuộc không chỉ vào nỗ lực của Nhà nƣớc và tác động của nó đối với xã hội 

mà phần lớn phụ thuộc vào nỗ lực và tác động của xã hội đối với Nhà nƣớc và đối với 

quá trình cải cách”
1
. Xã hội hiện đại là xã hội thông tin và theo đó là tính liên kết trên 

bình diện xã hội, trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết. Xét về mối liên hệ giữa chủ thể 

(Nhà nƣớc) và khách thể (ngƣời dân, các cộng đồng, xã hội v.v…) của quản lý thì sự 

bùng nổ và sự hiện đại của thông tin đã dẫn đến phá vỡ trạng thái độc quyền thông tin, 

                                                                                                                                                         
Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hà Nội, 28/3/2017. 
1
 Crozier M., Comment reformer l‟Etat? Trois pays, trios strategies – Sirede, Japan, Etats Unis, Paris 

1988, p. 195. 
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độc quyền các lợi thế tri thức. Vì vậy, các chính sách và pháp luật của Nhà nƣớc trong 

quá trình phản ánh lợi ích đang đứng trƣớc thách thức và sức ép từ phía xã hội, không 

thể “một mình một ngựa” trên con đƣờng điều chỉnh hành vi xã hội. Xuất phát từ đó, 

pháp luật và toàn bộ thể chế của Nhà nƣớc kiến tạo phát triển không còn thuần túy chỉ 

gồm những cấu trúc thuộc về quyền “làm ra luật” của Nhà nƣớc. Sự biến đổi của pháp 

luật ở đây diễn ra trong hai phiên bản của nó. Ở phiên bản thứ nhất, trong nội dung các 

quy phạm và chế định pháp luật ngày càng nhiều hơn những quy tắc xã hội, các tập 

quán xã hội, tập quán kinh doanh đƣợc chuyển hóa “đƣa lên thành luật”. Hiện tƣợng 

này không phải là mới, kể tập quán của vùng, miền trong lịch sử pháp luật mà trƣớc 

hết là luật dân sự mà điển hình là Bộ luật dân sự Pháp năm 1804, hoặc các bộ luật dân 

sự Nam Kỳ (1883), Trung Kỳ (1936) và Bắc Kỳ (1931)
1
; đƣợc biết đến với sự kết hợp 

giữa các quy phạm và nguyên tắc pháp lý với các tập quán, tục lệ đa dạng trong sinh 

hoạt xã hội trong điều chỉnh pháp luật nhằm thúc đẩy hình thành những trật tự pháp 

luật cởi mở trong đời sống kinh tế và xã hội.  

Giáo sƣ Rene David của Pháp đã viết: “Xét về quá trình hình thành, Bộ luật dân 

sự Pháp có thể đƣợc coi không chỉ là sản phẩm của Nhà nƣớc điều mà thƣờng đƣợc coi 

là sự khác biệt của hệ thống Dân luật, ở đây là sản phẩm hoàn toàn thuộc về văn hóa”.
2
 

Xu hƣớng “thâm nhập” vào pháp luật, hay nói theo từ ngữ chuyên môn luật học 

là “đƣa lên thành luật” các quy tắc, chuẩn mực xã hội khác nhƣ đạo đức, văn hóa càng 

ngày càng vƣợt ra khỏi phạm vi của luật tƣ. Rõ nhất là trong lĩnh vực pháp luật về 

công vụ, nơi mà nhiều quy tắc đạo đức (đạo đức công vụ) đã trở thành quy phạm của 

pháp luật. Chẳng hạn, ở Mỹ có Luật về đạo đức công vụ và kèm theo là Bộ quy tắc đạo 

đức do Hiệp hội Hành chính công Hoa Kỳ (American Society for Public 

Administration) ban hành năm 1994, trong đó có những chế tài đạo đức khá nghiêm 

khắc đối với các vi phạm và là những căn cứ để áp dụng các hình thức kỷ luật đối với 

công chức. Ở Anh, không ai khác mà chính là Hạ viện đã ban hành vào năm 1995 Bộ 

“Bảy quy chuẩn hành vi nơi nhiệm sở” (The Seven Standards in Public Life) gồm các 

yêu cầu về đạo đức công vụ nhƣ: không vụ lợi, giữ nguyên tắc, vô tƣ – khách quan, 

trách nhiệm giải trình, công khai, trung thực, gƣơng mẫu. Ngay tại Liên hợp quốc cũng 

đã ban hành và áp dụng trong nhiều năm “Bộ quy tắc dành cho các công chức” (Code of 

Conduct for Public Officials), trong khi đó, Hội đồng châu Âu cũng đã ban hành vào 

năm 2000 Bộ quy tăc mẫu về hành vi công vụ và EU yêu cầu các quốc gia thành viên 

đƣa những nội dung này cụ thể hóa vào các điều khoản hợp đồng tuyển dụng công chức. 

                                                 
1
 GS.TSKH Đào Trí Öc, Mối quan hệ của pháp luật Việt Nam và pháp luật Pháp xét từ lô gic của sự 

tiếp nhận và chuyển hóa pháp luật, trong cuốn: “Ảnh hƣởng của truyền thống pháp luật Pháp tới pháp 

luật Việt Nam”, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2016, tr. 25. 
2
 R. David, La place actuelle du droit compare en France dance l‟enseignement et la recherche, in: 

Livre du contenaire de la Societé de legislation comparie I (1970), p. 51. 
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Ở phiên bản thứ hai, các quy tắc ứng xử xã hội và hơn thế nữa là các chuẩn giá 

trị nhƣ lẽ công bằng, công lý đã đƣợc thừa nhận ngày càng nhiều hơn với tính cách là 

các nguồn độc lập của pháp luật. Đến lƣợt chúng, các chuẩn giá trị xã hội đó vừa đƣợc 

xác nhận “cứng” thông qua các án lệ (“Thừa nhận và áp dụng án lệ đồng nghĩa với việc 

các thẩm phán phải lấy tƣ tƣởng chung về công lý làm cơ sở chỉ đạo để trong mọi tình 

huống cụ thể đều có thể đạt đƣợc tinh thần công bằng và hài hòa lợi ích”
1
), vừa đƣợc 

coi là nguồn độc lập. Cả hai biểu hiện ấy của các giá trị xã hội đều đã không còn xa lạ 

đối với hệ thống pháp luật Việt Nam kể từ năm 2015 với sự hiện diện của Bộ luật dân 

sự (Điều 5) Bộ luật Tố tụng dân sự (Điều 45) và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (Điều 

22), khi mà án lệ đƣợc coi là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có 

hiệu lực pháp luật của Tòa án
2
 trong cả hai trƣờng hợp: i) khi pháp luật hiện hành còn 

có cách hiểu khác nhau và ii) khi có những vấn đề chƣa có điều luật quy định cụ thể.  

Quản trị gắn với thị trường, thân thiện với thị trƣờng, một yếu tố khác làm nên 

thực chất của Nhà nƣớc kiến tạo phát triển - đã và đang đặt ra yêu cầu thay đổi quản trị 

quốc gia với sự gia tăng của các tố chất quản trị doanh nghiệp, hoặc theo cách diễn đạt 

của David Osborne và Tad Gaebler là hành động “theo tinh thần doanh nghiệp” 

(Entrepreneur Spirit).
3
 

Theo hƣớng đó, nhiều tập quán kinh doanh, thƣơng mại đã không chỉ còn đóng 

vai trò là quy ƣớc của các doanh nhân với nhau mà đã đƣợc chuyển hóa thành quy tắc 

pháp lý, có giá trị áp dụng, chẳng hạn, khái niệm “thiện chí” (good conscience) đã trở 

thành một nguyên tắc pháp lý dân sự đối với việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền 

và nghĩa vụ dân sự (Điều 3 Bộ luật dân sự), khái niệm “hành vi thƣơng mại thiếu công 

bằng –một sản phẩm xuất phát giới thƣơng nhân Mỹ đã trở thành tiêu chí pháp lý 

chung của WTO kể từ năm 2012; Luật Thƣơng mại sửa đổi năm 2005 của Việt Nam 

đã xác định: “Trong hoạt động thƣơng mại các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều 

kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật thì đƣợc thừa nhận có giá trị pháp lý 

tƣơng đƣơng văn bản” (Điều 15 Luật thƣơng mại). 

2. Biên độ phạm vi điều chỉnh của pháp luật trong thời đại toàn cầu hóa 

2.1. Sự tác động của toàn cầu hóa đối với điều chỉnh pháp luật và sự mở rộng 

khái niệm hệ thống pháp luật 

Toàn cầu hóa diễn ra trên hai mức độ: mức độ toàn cầu và mức độ khu vực với 

                                                 
1
 Rene David, Les Gands Sistems de Droit Contemporains, Dalloz, Paris, 1978, p. 147. 

2
 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 “về quy trình 

lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ”. Cho đến cuối năm 2018 đã có 181 bản án, quyết định của các 

TAND đã viện dẫn và áp dụng án lệ - Theo báo cáo của TANDTC về “sơ kết 3 năm thực hiện nhiệm 

vụ phát triển án lệ”, Hà Nội, 2018 
3
 Ossborne D. Gaebler T., Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spirit is Transforming 

the Public Sector, N.Y, 1992, p. 20 - 29. 
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tính cách là sự bổ sung cho toàn cầu hóa. Trong cả hai mức độ đó các quan hệ, trƣớc 

hết là các quan hệ kinh tế - thƣơng mại, đƣợc đặt trên nền tảng liên kết, phụ thuộc vào 

nhau, phụ thuộc chung vào quy luật cung – cầu, bao gồm cả quy luật tăng trƣởng hay 

suy giảm về kinh tế trong phạm vi toàn cầu
1
. Điều đó cho thấy, hành vi xã hội của con 

ngƣời trong mỗi quốc gia từ nay không chỉ đƣợc điều chỉnh bởi các quy tắc thuộc 

phạm vi quốc gia mình mà cũng đồng thời đƣợc điều chỉnh bởi các quy tắc có tính toàn 

cầu. Và nếu vậy, mỗi ngƣời trong chúng ta trong thời đại toàn cầu hóa đều đã vô tình 

trở thành những công dân toàn cầu. Cách diễn đạt này nói về ý nghĩa thực tế của các 

mối liên hệ toàn cầu dƣới tác động điều chỉnh của các quy tắc có giá trị điều chỉnh trực 

tiếp đối với hành vi cá nhân dƣới sự bảo trợ của nhà nƣớc
2
. Với nghĩa đó, khái niệm 

pháp luật đã mở rộng phạm vi của nó và toàn cầu hóa pháp luật không chỉ bao gồm 

việc tiếp nhận các quy tắc pháp lý từ ngoài vào mà còn là một quá trình tự mở rộng 

phạm vi, và biên độ điều chỉnh của hệ thống pháp luật của một quốc gia, một quá trình 

thẩm thấu lẫn nhau giữa các giá trị pháp lý, các quy phạm và chế định pháp luật dƣới 

tấc động của các yếu tố toàn cầu. Dƣới đây là những nét chấm phá nhất của các phạm 

vi tƣơng tác và thẩm thấu làm nên diện mạo và nội hàm mới của hệ thống pháp luật 

quốc gia đã tự đặt mình vào quỹ đạo của toàn cầu hóa. 

2.2. Những sự kết nối làm thay đổi phạm vi và tính chất của hệ thống pháp luật 

2.2.1. Sự kết nối với luật quốc tế và pháp luật của các cộng đồng khu vực 

Quan điểm đã đƣợc định hình nhƣ một công thức về mối quan hệ giữa luật quốc 

tế và luật quốc gia là: luật quốc tế điều chỉnh các quan hệ quốc tế giữa các quốc gia; 

luật quốc gia điều chỉnh các quan hệ giữa Nhà nƣớc và cá nhân, trong trƣờng hợp này 

là các ngành luật công và giữa cá nhân với cá nhân (luật tƣ)
3
. 

Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, quá trình toàn cầu hóa đã và đang lan tỏa 

những giá trị nhân bản trong phạm vi toàn cầu, trƣớc hết là những giá trị về quyền con 

ngƣời, dân chủ pháp quyền và quản trị tốt. Nhiều công ƣớc quốc tế thông qua cả hai 

kênh: i) coi là nguồn pháp luật trực tiếp (chẳng hạn, kể từ thế kỷ XVIII, các quy tắc tập 

quán quốc tế đã đƣợc coi là một phần của Thông luật ở Anh, ở Mỹ
4
; Hiến pháp LB 

Nga năm 1993 xác định: “các nguyên tắc và quy phạm pháp luật quốc tế đƣợc thừa 

nhận chung và các điều ƣớc quốc tế của LB Nga là một phần của hệ thống pháp luật”); 

ii) thông qua thủ tục công nhận, phê chuẩn (tham gia điều ƣớc quốc tế) – đã trở thành 

                                                 
1
 F. Snyder, Gorverning Economic Globalisation, in F. Snyder (ed) Regional and Global Regulation of 

International Trade, Oxford: Hart, 2001, p. 104. 
2
 Shaw Martin, Global Society and International Relations: Socialogical and Political Perspectives, 

Cambridge: Polity Press, 2000, p. 37. 
3
 Từ điển Bách khoa Việt Nam, Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2002, tr. 768; Bederman D.J., 

International Law Framework, New York, 2001, p. 152. 
4
 Allan Farnsworth E., An Introduction to the Legal System of the United States, Oceanha – London – 

Rome – New York, 2
nd

ed., 1991, p. 72. 
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nguồn pháp luật trực tiếp, có hiệu lực áp dụng chung đối với mọi cá nhân, tổ chức và 

thiết chế nhà nƣớc. Trƣờng hợp này đƣợc gọi là sự thu hút pháp luật quốc tế vào pháp 

luật quốc gia (incorporation) theo đó, quy phạm pháp luật quốc tế tự động trở thành 

một phần của pháp luật quốc gia mà không cần bất kỳ một động tác lập pháp nào của 

nhà nƣớc nhƣ các trƣờng hợp đã nêu ở trên. Một kênh kết nối khác cho thấy vị trí ƣu 

tiên áp dụng các quy phạm pháp luật quốc tế. Đó là trong trƣờng hợp các điều ƣớc 

quốc tế mà quốc gia là thành viên và theo đó điều ƣớc quốc tế có giá trị ƣu tiên áp 

dụng trong trƣờng hợp (chẳng hạn, trƣờng hợp đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 665 Bộ 

luật dân sự Việt Nam năm 2015). Trong lý luận về chuyển hóa pháp luật trƣờng hợp 

này đƣợc gọi là cơ chế chuyển hóa pháp luật (transformation). Nhƣ đã nói ở trên, toàn 

cầu hóa đƣợc tiếp nối và cụ thể hóa bằng những liên kết có tính chất khu vực. Về bản 

chất pháp lý, các liên kết của cộng đồng khu vực là những liên minh tự nguyện của các 

quốc gia. Theo đó, thông qua các Hiến chƣơng, điều lệ, các quốc gia thành viên tự 

nguyện chuyển một phần các quyền hạn, thẩm quyền vốn thuộc chủ quyền quốc gia 

sang cho liên minh. Và vì thế, liên minh khác về độ kết nối với các hình thức hợp tác 

quốc tế (hợp tác kinh tế, chính trị, khoa học, văn hóa v.v…). Quan hệ hợp tác không 

đụng chạm vấn đề chủ quyền quốc gia, nhƣng trong quan hệ liên minh, liên kết khu 

vực lại hình thành quan hệ chi phối – phục tùng, với sự tự hạn chế nhất định chủ quyền 

của quốc gia thành viên và sự phục tùng ý chí chung của liên minh. Có nhiều liên minh 

đã hình thành từ nửa sau thế kỷ XX trở lại đây mà điển hình nhất là Liên minh châu Âu 

(European Union) thành lập năm 1993, trở thành một thực thể siêu quốc gia 

(supranational). Về mặt pháp luật, các văn bản pháp lý của Liên minh có giá trị thực 

hiện trực tiếp đối với các quốc gia thành viên, có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với 

mọi thể nhân và pháp nhân trong từng quốc gia thành viên. Cụ thể hơn, mọi cá nhân, tổ 

chức trong từng quốc gia thành viên dều đƣợc sử dụng những quyền và có những nghĩa 

vụ theo quy định của pháp luật liên minh, đều đƣợc Tòa án của Liên minh bảo vệ khi 

các quyền đó bị xâm phạm. Cần phải nói thêm ở đây rằng, trong một liên minh nhƣ 

vậy, mọi thứ thẩm quyền của thực thể “siêu quốc gia” này đều có nguồn gốc từ chủ 

quyền của các quốc gia thành viên nhƣng đã đƣợc “chuyển lên trên” cho thực thể liên 

minh, trở thành ý chí của thực thể siêu quốc gia đó
1
. Ở một phiên bản khác, đó là 

trƣờng hợp liên minh kinh tế Á – Âu (The Eurasian Economic Union – EAEU) và Khu 

vực Thƣơng mại Tự do Bắc Mỹ (North American Free Trade Agreement –NAFTA). 

Trong liên minh đầu, các quốc gia thành viên đã thỏa thuận sử dụng hệ thống pháp luật 

LB Nga làm nguồn pháp luật chung, còn trong trƣờng hợp thứ hai thì đó là Thông luật 

của Mỹ và Canada với vai trò chi phối của Tòa án Liên bang Mỹ
2
. Cũng nhƣ trong 

                                                 
1
 Cormic J., The European Union: Pilitics and Policies, Oxford, 1999, p. 197. 

2
 Wining W., General Jurisprudence: Understanding Law from Global Perspective, Cambridge 

University Press, 2009, p. 45. 
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trƣờng hợp EU, mặc dù không tồn tại một cơ quan lập pháp “siêu quốc gia” nhƣng việc 

thỏa thuận sử dụng một nguồn luật chung của EAEU và của NAFTA đều cho thấy hiệu 

lực trực tiếp của nguồn luật chung đó đối với mọi thể nhân và pháp nhân trong từng 

quốc gia thành viên. 

Trong bối cảnh chung này không thể không nói để một liên kết khu vực khác có 

quan hệ trực tiếp đến hệ thống pháp luật Việt Nam. Đó là ASEAN với tính cách là một 

tổ chức quốc tế khu vực. Mặc dù ASEAN không có một sự liên minh ở mức của EU, 

cũng không có quy định chọn một hệ thống luật quốc gia làm pháp luật chung cho 

cộng đồng nhƣ EAEU và NAFTA, nhƣng ASEAN đã có Hiến chƣơng chung; với cam 

kết tạo ra một nền tảng pháp luật chung trong tƣơng lai theo đó, tuân thủ pháp luật 

đƣợc xem là mục đích và nguyên tắc cốt lõi. ASEAN cũng đã có nhiều hiệp định 

khung, đã định ra cơ chế thỏa thuận công nhận lẫn nhau (Mutual Recoganition 

Agreement – MRAs) về nhiều lĩnh vực, ví dụ, về dịch vụ kế toán (năm 2009), về dịch 

vụ kỹ thuật (2005), về dịch vụ điều dƣỡng (năm 2006), về kiến trúc (2007), về nha 

khoa (2009), về chứng nhận trình độ (2010), về hành nghề du lịch (2012) v.v… Có thể 

hiểu đây là sự liên kết mềm về pháp luật đặc trƣng cho quan hệ pháp lý của ASEAN 

(Học giả Australia Inelda Deinla nêu khái niệm “pháp quyền mềm” khi nói về đặc điểm 

liên hệ giữa cộng đồng khu vực này với quốc gia thành viên về mặt pháp luật 
1
), nhƣng 

rõ ràng đều hƣớng tới nguyên lý về sự điều chỉnh trực tiếp của cộng đồng khu vực đối 

với hành vi của thể nhân và pháp nhân trong quan hệ nội tại của quốc gia thành viên. 

2.2.2. Sự kết nối với các quy tắc phi biên giới 

Lần đầu tiên, một khái niệm mới “pháp luật xuyên quốc gia” đƣợc giáo sƣ Philip 

Jessup thuộc Đại học Yale (Mỹ) đƣa ra vào năm 1956 dùng để chỉ hiệu lực tác động 

của các quy tắc do các tổ chức phi chính phủ quốc tế đặt ra nhƣ là những “thƣớc đo” 

chung cho các quan hệ mà phạm vi không nằm trong khuôn khổ một quốc gia
2
. 

Ngày nay, giới thƣơng nhân không còn ai xa lạ với các từ ngữ phổ biến nhƣ 

Incoterms. Unidroit hoặc bộ Các nguyên tắc tố tụng dân sự xuyên quốc gia (Principles 

of Transnational Civil Procedure) do UNIDROIT và Viện pháp luật Hoa Kỳ đồng 

soạn thảo và ấn hành với 31 nguyên tắc nền tảng về tố tụng v.v… Các quy tắc này 

hoàn toàn không nằm trong cấu trúc của pháp luật quốc gia và pháp luật khu vực vì 

không có ý chí của bất kỳ các quốc gia nào với nhau, cũng không thuộc pháp luật của 

một quốc gia nào. Tuy nhiên, trong thực tế thƣơng mại quốc tế chúng được mặc nhiên 

thừa nhận như là căn cứ cho các cam kết và ràng buộc lẫn nhau, hơn thế nữa, trong 

các tranh chấp thƣơng mại, các bên và các cơ quan tài phán, kể cả Tòa án của một quốc 

                                                 
1
 Deinla Imenda, Rule of Law Key to Building an ASEAN community by 2015, East Asia Forum, 8 

March, 2013. 
2
 Jessup Philip, Transnational Law, New Haven, Yale University Press, 1956. 



13 

gia, đều có thể lấy làm căn cứ áp dụng Luật của thƣơng nhân”- “lex mercatoria” là địa 

hạt vô cùng rộng mở cho các quan hệ luật tƣ phi biên giới
1
. 

Kết luận 

Trong thời đại ngày nay, mối liên hệ nhà nƣớc – pháp luật đã chuyển hóa từ chủ 

thể và sản phẩm và công cụ sang mối quan hệ song hành và hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau. 

Nhà nƣớc không còn đóng vai trò chủ thể duy nhất của pháp luật, nhƣng lại gánh vác 

một vai trò khác không kém phần quan trọng cho toàn bộ quá trình điều chỉnh các quan 

hệ ngày càng mang đậm tính xã hội cởi mở cũng nhƣ các quan hệ đƣợc chi phối bởi 

quá trình toàn cầu hóa. Đó là vai trò công nhận, tạo cơ chế (kinh tế, chính trị, văn hóa, 

pháp lý v.v…) cho quá trình tự điều chỉnh và tự do lựa chọn hành vi phù hợp với nhu 

cầu mở cửa, hợp tác, giao lƣu và hội nhập quốc tế, liên kết khu vực.  

Với sự thay đổi và phát triển đó của quan hệ nhà nƣớc – pháp luật, đã đến lúc có 

thể xác định một cách nhìn mới về pháp luật, theo đó, pháp luật là những giá trị đánh 

giá hành vi được Nhà nước đặt ra, thừa nhận hoặc khuyến khích sử dụng làm thước đo 

công bằng và công lý trong tất cả các quan hệ xã hội trong thời đại ngày nay. Quan 

niệm này nhấn mạnh tính sống động của pháp luật, loại bỏ tính xơ cứng và tự biện của 

các quy phạm pháp luật, hƣớng tới đích của công bằng và công lý, bảo đảm và bảo vệ 

có hiệu quả quyền con ngƣời, quyền công dân./. 
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MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ CÁ NHÂN 

TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI 

GS.TS. Lê Minh Tâm 

Nguyên Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam 

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Nhà nước và cá nhân là hai chủ thể có sự khác biệt rất căn bản nhưng 

lại có mối quan hệ khá đặc biệt. Đó là mối quan hệ có tính khách quan, phổ biến, phong 

phú về nội dung, đa dạng hình thức và phương pháp tương tác. Do những nguyên nhân 

khách quan và chủ quan, mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân chưa được nhận thức 

một cách toàn diện, đầy đủ, vì vậy việc xác lập và điều chỉnh mối quan hệ này còn hạn 

chế. Trên cơ sở nhận thức về tính chất, đặc điểm, vị trí, vai trò của cá nhân từ góc độ 

chủ thể khi tham gia các quan hệ xã hội và quan hệ pháp luật; về vai trò và trách 

nhiệm của nhà nước trong việc thừa nhận, tôn trọng và bảo đảm cho cá nhân có thể 

phát triển một cách toàn diện, bài viết tiếp cận, phân tích và làm rõ mối quan hệ giữa 

nhà nước và cá nhân, nêu quan điểm và giải pháp để giải quyết hài hoà mối quan hệ 

này, đáp ứng yêu cầu đang đặt ra hiện nay và những năm tiếp sau ở Việt Nam. 

Nhà nƣớc, xã hội, cá nhân và mối quan hệ giữa chúng là vấn đề có tính lịch sử, 

trong đó cá nhân con ngƣời luôn là cái bắt đầu, kết tinh và phản ánh những giá trị cơ 

bản, là một trong những cơ sở quan trọng nhất để đánh giá mức độ phát triển của nhà 

nƣớc và xã hội. Có nhiều cách tiếp cận và giải thích về mối quan hệ giữa nhà nƣớc, xã 

hội và cá nhân. Trong bài viết này, cách tiếp cận pháp lý đƣợc sử dụng kết hợp với 

một số cách tiếp cận khác để tiếp cận, phân tích làm rõ mối quan hệ giữa nhà nƣớc và 

cá nhân, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cơ bản để giải quyết mối quan hệ này.  

1. Cá nhân – Một phạm trù có tính lịch sử, một chủ thể đặc biệt trong quan 

hệ với nhà nước 

Cá nhân là một phạm trù có tính lịch sử, quan niệm về cá nhân luôn biến đổi theo 

thời gian cùng với sự phát triển của lịch sử nhân loại trong từng thời kỳ cụ thể. Thực tế 

đã cho thấy, cùng với sự phát triển nhân loại, dƣới sự tác động mạnh mẽ của khoa học, 

kỹ thuật, của văn minh, văn hoá, khái niệm cá nhân đã có nhiều thay đổi, nội hàm của 

phạm trù cá nhân ngày càng đƣợc mở rộng và bổ sung những yếu tố mới. 

Ở thời kỳ cổ đại quan niệm về cá nhân còn rất đơn giản, phiến diện. Trong xã hội 

chiếm hữu nộ lệ, ngƣời nô lệ thậm chí còn bị coi là những “công cụ biết nói”. Đến thời 

kỳ phong kiến, quan niệm về cá nhân vẫn còn rất hạn chế, sự phân biệt đẳng phức tạp, 

bất bình đẳng, chế độ nhà nƣớc và pháp luật hà khắc cùng với các thiết chế xã hội 

đƣợc xây dựng trên cơ sở của những quan niệm phong kiến lạc hậu đã dàng buộc con 
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ngƣời, những cá tính, phẩm chất và sở nguyện của con ngƣời với tƣ cách cá nhân của 

những ngƣời thuộc tầng lớp dƣới không đƣợc tôn trọng, thậm chí còn bị chà đạp một 

cách bất công. Từ thế kỷ 15, dƣới sự tác động của khoa học, kỹ thuật và văn hoá, 

những quan niệm mới về cá nhân con ngƣời xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Đặc biệt, 

từ thế kỷ 18, sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và 

phong trào Khai sáng đã làm thay thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế, xã hội, văn 

hoá và kỹ thuật, chế độ phong kiến đã trở nên lỗi thời trƣớc sự thắng thế của chủ nghĩa 

tƣ bản. Việc tuyên truyền, phổ biến các tƣ tƣởng tiến bộ, phê phán các tƣ tƣởng phong 

kiến lạc hậu, đề cao tri thức khoa học, các chuẩn mực đạo đức và văn hoá, đề cao các 

giá trị tự do, bình đẳng, công bằng, bác ái và quyền con ngƣời đã trở thành một trào 

lƣu xã hội. Trong xu hƣớng đó, việc nghiên cứu, khám phá về cá nhân ngày càng đƣợc 

quan tâm, trong đó lý trí, năng lực, niềm tin và lợi ích đƣợc coi là là những yếu tố quan 

trọng để mỗi cá nhân có thể nhận thức, hành động và hoàn thiện. 

Từ giữa thế kỷ 19, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai tiếp tục có tác động 

mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống xã hội và đời sống của mỗi cá nhân con ngƣời. Từ 

những năm 60 của thế kỷ 20, cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ ba ra đời với sự 

phát triển và lan tỏa mạnh mẽ của công nghệ thông tin (CNTT), sử dụng điện tử và 

công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất đã kéo theo sự thay đổi cơ cấu của nền 

sản xuất xã hội, làm thay đổi tận gốc các lực lƣợng sản xuất, đòi hỏi phải thay đổi 

nhận thức và phƣơng thức tổ chức xã hội, trong đó việc phát triển nguồn nhân lực là 

yếu tố quan trọng hàng đầu của tất cả mọi quốc gia. Trong điều kiện đó, việc nghiên 

cứu về cá nhân đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi phải đƣợc nghiên cứu một cách 

đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn để phục vụ cho chiến lƣợc xây dựng nguồn nhân lực 

của mỗi quốc gia. 

Từ đầu thế kỷ XXI, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ (4.0) đã xuất hiện với 

sự kết hợp các công nghệ lại với nhau, tạo ra một sự tác động mạnh mẽ cả về chiều 

rộng lẫn chiều sâu và với tốc độ nhanh chƣa từng thấy, làm thay đổi gần nhƣ toàn bộ 

hệ thống sản xuất, quản trị và quản lý nhà nƣớc và xã hội. Bên cạnh những mặt tích 

cực, những giá trị, cơ hội mới mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, thì cũng 

có rất nhiều thách thức đƣợc đặt ra cho nhân loại nhƣ: những bất ổn về kinh tế, chính 

trị, văn hoá, xã hội, thị trƣờng lao động có thể bị phá vỡ, thông tin cá nhân có thể bị 

xâm hại, mất an toàn, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, nguy cơ về sự bất bình 

đẳng và các hình thức bọc lột mới … Trong bối cảnh đó, vấn đề con ngƣời và văn hoá, 

cá nhân, nhà nƣớc và xã hội lại đƣợc đặt ra một cách bức xúc hơn bao giờ hết. 

Cá nhân trƣớc hết là một cá thể ngƣời duy nhất, đƣợc sinh ra, tồn tại một cách 

khách quan và không lặp lại. Đây là thuộc tính tự nhiên của mỗi cá nhân, thể hiện sự 
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khác biệt về tâm lý, sinh lý, suy nghĩ và hành động theo cảm nhận và tính cách riêng. 

Bên cạnh những đặc điểm chung của con ngƣời, mỗi cá nhân đều có cá tính, phẩm 

chất và năng lực riêng. Những đặc điểm này làm nên bản sắc riêng của mỗi ngƣời và 

góp phần tạo ra sự phong phú cho đời sống cộng đồng, xã hội, quốc gia, dân tộc và 

nhân loại. Mặc dù sự hình thành, phát triển cá tính, phẩm chất và năng lực của mỗi cá 

nhân còn phụ thuộc vào những điều kiện, hoàn cảnh và môi trƣờng xã hội cụ thể. 

Nhƣng trong chiều sâu bản chất, cái cơ bản thuộc cá tính, phẩm chất và năng lực của 

mỗi cá nhân luôn có tính độc lập tƣơng đối, nó chỉ có thể chịu tác động, ảnh hƣởng và 

biến đổi ở mức độ nhất định chứ không bao giờ bị đồng hoá hoặc mất đi vì môi trƣờng 

xã hội. Ngƣợc lại, sự tồn tại của mỗi cá nhân luôn có mối quan hệ, có tác động, ảnh 

hƣởng đến các cá nhân khác và đối với xã hội nói chung. Vì vậy, trong cùng điều kiện, 

hoàn cảnh và môi trƣờng xã hội nhƣ nhau vẫn không thể tạo ra những cá nhân giống 

nhau về năng lực, phẩm chất, cá tính, nhân cách; những nét điển hình của mỗi cá nhân 

vẫn luôn đƣợc biểu hiện và gắn liền với tên tuổi của họ một cách riêng biệt và độc đáo. 

Từ đây, vấn đề đặt ra là bên cạnh những vấn đề chung, những chuẩn mực, định hƣớng, 

mục tiêu, yêu cầu chung, cần thiết phải chú trọng một cách hợp lý tới các đặc điểm, 

yêu cầu, lợi ích riêng của mỗi cá nhân con ngƣời cụ thể. 

Mặc dù cá nhân là một cá thể duy nhất, khác biệt và không lặp lại, nhƣng trong mỗi 

cá nhân con ngƣời đều chứa đựng những đặc điểm, những yếu tố chung. Đó là giá trị 

ngƣời và những quyền thiêng liêng của con ngƣời, là sứ mệnh, trách nhiệm xã hội và mục 

tiêu chung vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và của mỗi ngƣời cụ thể. Chính nhờ những đặc 

điểm, yếu tố này mà mỗi cá nhân con ngƣời có thể tự mình hoặc thông qua các thiết chế 

xã hội và nhà nƣớc để chung sống, tƣơng tác, kết nối với các cá nhân khác và với cộng 

đồng, xã hội theo những quy tắc, chuẩn mực chung. Nhƣ vậy, cá nhân là một chỉnh thể 

đơn nhất bao gồm những yếu tố, đặc điểm riêng duy nhất, không lặp lại của mỗi ngƣời và 

những yếu tố, đặc điểm cơ bản của con ngƣời nói chung.  

Về mặt xã hội, cá nhân luôn tồn tại và phát triển trong một cộng đồng xã hội nhất 

định (gia đình, dòng họ, làng xã, tổ chức chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhà nƣớc…). 

Việc tham gia vào các quan hệ xã hội của cá nhân xuất phát từ nhu cầu có tính chủ quan 

và khách quan, nhằm thoả mãn những lợi ích vật chất và tinh thần của mỗi ngƣời phù hợp 

với lợi ích chung của cộng đồng, xã hội và nhà nƣớc trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ 

thể, khách quan. Theo Các Mác, nghiên cứu về cá nhân con ngƣời cần chú ý tính hiện 

thực của con ngƣời với tƣ cách là một thực thể tự nhiên - xã hội, con ngƣời tồn tại và 

phát triển trong sự gắn của hai mặt tự nhiên và xã hội; cá nhân chịu sự tác động, ảnh 

hƣởng của các điều kiện tự nhiên và các quan hệ xã hội, nhƣng không thụ động mà là 

chủ thể giữ vai trò quyết định đối với sự vận động. Những cá nhân con ngƣời sống và 

thể hiện ở sự tồn tại khách quan trong hoạt động thực tiễn của mình, “con ngƣời tạo 
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ra hoàn cảnh đến mức nào thì hoàn cảnh cũng tạo ra con ngƣời đến mức ấy”
1
; 

con ngƣời sống trong chính là thế giới của con ngƣời, là cộng đồng, gia đình, nhà 

nƣớc, xã hội. Vì vậy, “bản chất của con ngƣời không phải là một cái trừu tƣợng cố hữu 

của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó bản chất của con ngƣời là tổng hoà 

của những mối quan hệ xã hội”
2
.  

Nhìn từ góc độ chủ thể, cá nhân có tƣ cách đa chủ thể khi tham gia vào các quan hệ 

xã hội, bao gồm: Cá nhân là con ngƣời; cá nhân là công dân của một quốc gia; cá nhân là 

thành viên của một thiết chế xã hội (gia đình, dòng họ, tổ chức…); cá nhân là nhân tố hợp 

thành Nhân dân. Với mỗi tƣ cách đó, khi tham gia vào các quan hệ xã hội cụ thể cá nhân 

có vị trí, vai trò, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội khác nhau. Khi tham gia vào các mối 

quan hệ với nhà nƣớc, cá nhân có thể tham gia với tƣ cách độc lập, nhƣng trong nhiều 

trƣờng hợp cá nhân có thể tham gia một cách gián tiếp thông qua các thiết chế xã hội bằng 

các phƣơng thức đặc thù. Trong qua trình tham gia vào các quan hệ đó, mỗi cá nhân sẽ 

chịu sự tác động, ảnh hƣởng của nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có sự tác động trực tiếp 

và gián tiếp từ chính sách, pháp luật của nhà nƣớc. 

Nhƣ vậy, cá nhân là một chỉnh thể thống nhất giữa tính tự nhiên và tính xã hội của 

con ngƣời đƣợc đặc trƣng bằng những cá tính, phẩm chất, năng lực, nhân cách của mỗi cá 

thể ngƣời duy nhất; những giá trị, lợi ích và và những quyền thiêng liêng của con ngƣời. 

Cá nhân là chủ thể của các mối quan hệ xã hội phong phú, đa dạng, có khả năng tự quyết 

và sở nguyện độc lập trong suy nghĩ và thực hiện các hành vi với tƣ cách đa chủ thể. 

2. Nhà nước – Một chủ thể đặc biệt, vị thế và trách nhiệm trong mối quan hệ 

với cá nhân 

Nhà nƣớc là đại diện chính thức của toàn xã hội, có quyền độc lập tự quyết các 

vấn đề đối nội và đối ngoại; nhà nƣớc có một bộ máy đặc biệt, đƣợc trao quyền quản 

lý, điều hành và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ rộng lớn trên tất cả các lĩnh vực 

của đời sống xã hội; nhà nƣớc phân chia và quản lý dân cƣ theo lãnh thổ, không phụ 

thuộc vào chính kiến, huyết thống, nghề nghiệp hoặc giới tính; nhà nƣớc có quyền ban 

hành và quản lý xã hội bằng pháp luật; nhà nƣớc có quyền thu thuế và sử dụng các 

nguồn tài chính để trả lƣơng cho đội ngũ cán bộ và các hoạt động của bộ máy nhà nƣớc. 

Với những đặc điểm đó, so với các tổ chức khác trong xã hội, thì nhà nƣớc là một thiết 

chế đặc biệt, chính danh, hùng mạnh, có quyền lực công khai, mạnh mẽ, có đầy đủ tiềm 

lực, điều kiện và công cụ để thực hiện sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy 

nhiên, xét theo chiều ngƣợc lại, thì tính chất đặc biệt, sự chính danh, sức mạnh, quyền 

lực và các điều kiện, công cụ đó đều xuất phát từ sự thừa nhận của cá nhân và các tầng 

lớp xã hội, sự đóng góp của các cá nhân và tầng lớp xã hội cho tổ chức và hoạt động 

                                                 
1
 C. Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.3, tr.55. 

2
 C. Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.3, tr.19. 
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của bộ máy nhà nƣớc. Thiếu những mạch nguồn đó, thì nhà nƣớc không thể có đƣợc vị 

thế, sức mạnh và điều kiện để thực hiện sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ của mình. Nói 

cách khác, cội nguồn của quyền lực và sức mạnh của nhà nƣớc là bắt nguồn từ nhân 

dân, từ xã hội, trong đó cá nhân mỗi ngƣời đều là thành tố để hợp thành nhân dân, hợp 

thành xã hội. Vì vậy, việc sử dụng quyền lực, tiềm lực, điều kiện và công cụ của nhà 

nƣớc cũng phải đúng mục đích và hiệu quả, trong đó thƣớc đo tính mục đích và hiệu 

quả đó chính là sự phát triển của xã hội và mỗi cá nhân con ngƣời.  

Xét ở góc độ chủ thể, nhà nƣớc cũng chỉ là một chủ thể trong xã hội và luôn có 

mối quan hệ khách quan tƣơng tác với các chủ thể khác, trong đó cá nhân là một yếu 

tố hợp thành nhà nƣớc đồng thời cũng là một chủ thể có tính độc lập và có quan hệ mật 

thiết với nhà nƣớc. Trong xã hội hiện đại ngày nay, ngoài nhà nƣớc (hệ thống có quan 

từ trung ƣơng xuống địa phƣơng) có rất nhiều có tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp 

(hội và tổ chức phi chính phủ) đƣợc lập ra với những tôn chỉ, mục đích khác nhau. 

Thành viên của các tổ chức này là những cá nhân cùng ngành nghề, sở thích, giới 

tính…tự nguyện tham gia không vụ lợi, nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên, hỗ trợ 

giúp đỡ nhau trong cuộc sống và trong nghề nghiệp, để phát huy năng lực của hội viên, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

hội viên. Ở Việt Nam có khoảng 65.000 hội và tổ chức phi chính phủ đã đƣợc cấp 

phép hoạt động, trong đó có 510 hội và 58 quỹ có phạm vi hoạt động trên phạm vi toàn 

quốc và khoảng 63.000 hội đƣợc cấp phép hoạt động tại địa phƣơng
1
. Số ngƣời tham 

gia tổ chức hội ở Việt Nam ngày càng nhiều, khoảng trên 70% ngƣời Việt Nam tham 

gia ít nhất một tổ chức hội, có ngƣời tham gia 2, 3 hội
2
. Trong lĩnh vực kinh tế, hiện 

nay ở nƣớc ta có gần 760 nghìn doanh nghiệp, trong đó đa số (trên 95%) là các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa
3
.  

Nhƣ vậy, các tổ chức có tính chất xã hội (ngoài nhà nƣớc) là hết sức phong phú 

đa dạng và thành viên của các tổ chức này là những cá nhân cụ thể. Đƣơng nhiên các 

tổ chức này và các cá nhân là thành viên của tổ chức đều có quan hệ với nhà nƣớc 

bằng những phƣơng thức khác nhau và đều chịu sự tác động, điều chỉnh bằng chính 

sách, pháp luật của nhà nƣớc. Ngƣợc lại, nhà nƣớc với tính chất, chức năng, nhiệm vụ 

của mình có trách nhiệm tổ chức quản lý, điều hành và tạo điều kiện, môi trƣờng thuận 

lợi cho các tổ chức và cá nhân hoạt động trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật. 

Tuy nhiên, chính sách pháp luật của nhà nƣớc chỉ có thể điều chỉnh đƣợc những mối 

quan hệ cơ bản nhất, để tổ chức và hoạt động có hiệu quả, thì các tổ chức phi nhà nƣớc 

                                                 
1
 Xem: Thông báo của Vụ Tổ chức phi Chính phủ, Bộ Nội vụ đƣợc đăng trên trang Thông tin điện tử 

tổng hợp của Bộ Nội vụ ngày 23/3/2018. 
2
 Xem Báo cáo Tổng hợp kết quả nghiên cứu Đề tài KX.01.32/16-20 do VUSTA thực hiện, tr.145. 

3
 Xem: “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020” do Tổng cục Thống kê Bộ KH&ĐT công bố 

ngày 28/4/2020, tính đến 31/12/2019, nƣớc ta có 758,610 doanh nghiệp đang hoạt động. 
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còn có các nội quy, quy chế riêng để điều chỉnh các mối quan hệ trong cơ quan, tổ 

chức và với các thành viên của của tổ chức mình. Theo đó, các thành viên của các tổ 

chức đó phải chịu sự tác động của hai hệ thống quy phạm là quy phạm pháp luật và 

quy phạm xã hội do cơ quan, tổ chức mình ban hành. 

Vấn đề đặt ra là nhà nƣớc cần phải có khung chính sách pháp luật đúng đắn, đầy 

đủ để tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân của các tổ chức xã hội phát huy vai trò 

và năng lực của mình để tổ chức, hoạt động hợp pháp, đúng mục đích và có hiệu quả 

cao nhất. Để đạt đƣợc điều đó đòi hỏi việc ban hành những chính sách, pháp luật của 

nhà nƣớc và quá trình thực hiện chức năng quản lý, điều hành của nhà nƣớc cần dựa 

trên cơ sở của nhận thức khách quan, khoa học, coi các tổ chức xã hội và cá nhân là 

nguồn vốn xã hội quan trọng (kiến thức, tài chính, kỹ năng, kinh nghiệm, ý thức trách 

nhiệm, kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp, tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau); quá trình 

tổ chức quản lý và tác động tới các tổ chức và cá nhân phải lấy sự đồng thuận làm cơ 

bản và việc phát huy năng lực của các tổ chức và cá nhân phải là quá trình tạo môi 

trƣờng, tạo động lực, điều kiện để huy động nguồn lực xã hội.  

3. Mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân 

Những phân tích trên cho thấy, nhà nƣớc và cá nhân là những phạm trù có tính 

lịch sử và mối quan hệ giữa nhà nƣớc và cá nhân cũng có tính lịch sử. Tính chất, nội 

dung, phƣơng thức quan hệ giữa chúng cũng có sự biến đổi theo thời gian tuỳ thuộc 

vào đặc điểm, tình hình, hoàn cảnh của từng giai đoạn lịch sử cụ thể của nhân loại và 

của mỗi quốc gia.  

Mối quan hệ giữa nhà nƣớc và cá nhân rất phức tạp, phong phú và nhạy cảm. 

Tuy nhiên, có thể khái quát nhƣ sau: Mối quan hệ giữa nhà nƣớc và cá nhân là mối 

quan hệ đƣợc hình thành một cách khách quan, phản ánh những liên hệ mật thiết, tác 

động qua lại, phụ thuộc lẫn nhau giữa nhà nƣớc và cá nhân, có nội dung phong phú, 

phức tạp, đa dạng và đƣợc điều chỉnh chủ yếu bằng pháp luật.  

- Tính khách quan của mối quan hệ giữa nhà nƣớc và cá nhân đƣợc thể hiện ở chỗ: 

Nhà nƣớc xuất hiện và tồn tại một cách khách quan theo quy luật phát triển của xã hội; cá 

nhân là nhân tố hợp thành nhà nƣớc; cá nhân cần có nhà nƣớc để quản lý, bảo đảm chủ 

quyền, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ các quyền và lợi ích của cá nhân, nhà 

nƣớc và xã hội. Ngƣợc lại, nhà nƣớc cần đến sự đồng thuận, đóng góp của cá nhân và 

tuân thủ các pháp luật để bảo đảm cho bộ máy nhà nƣớc thực hiện đƣợc chức năng, nhiệm 

vụ theo quy định của hiến pháp và pháp luật và đáp ứng nhu cầu của cá nhân và xã hội. 

Quá trình hình thành và phát triển mối quan hệ giữa nhà nƣớc và cá nhân phụ thuộc một 

cách khách quan vào những điều kiện và hoàn cành cụ thể của sự phát triển kinh tế - xã 

hội trong từng thời kỳ lịch sử cụ thể. 
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- Tính tƣơng tác, phụ thuộc lẫn nhau trong mối quan hệ giữa nhà nƣớc và cá nhân 

đƣợc thể hiện sự tƣơng ứng, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa nhà nƣớc và cá nhân 

trên các phƣơng diện: Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy quyền lực nhà nƣớc; trong quản 

lý, điều hành bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng và an ninh; trong bảo đảm an sinh xã hội… Nhà nƣớc là tổ chức 

quyền lực, có quyền quản lý bằng pháp luật đối với cá nhân và đối với mọi chủ thể nói 

chung, đồng thời nhà nƣớc cũng là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá 

nhân, nhà nƣớc vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ đối với cá nhân và phải chịu trách 

nhiệm pháp lý trong trƣờng hợp vi phạm nhƣ lạm quyền hoặc không thực hiện nghĩa 

vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Cá nhân có quyền yêu cầu nhà nƣớc ghi 

nhận, bảo vệ, bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời cá cũng 

phải thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nƣớc và phải chịu trách nhiệm pháp lý theo 

quy định của pháp luật.  

- Tính phong phú, đa dạng của mối quan hệ giữa nhà nƣớc và cá nhân phản ánh 

nhu cầu, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà nƣớc và cá nhân trên các lĩnh vực 

của đời sống xã hội (chính trị, kinh tế, dân sự, văn hóa, xã hội) và nội dung của nó là 

các quyền, nghĩa vụ cụ thể của nhà nƣớc và cá nhân đƣợc sử dụng và phải thực hiện để 

bảo đảm sự hài hòa, bình đẳng và hợp pháp. Nhƣ đã phân tích, phạm trù cá nhân có 

nội hàm rộng hơn so với phạm trù công dân, khi tham gia vào mối quan hệ với nhà 

nƣớc và xã hội, cá nhân có nhiều tƣ cách và trong mỗi tƣ cách đó, trong điều kiện, 

hoàn cảnh cụ thể cũng sẽ có động cơ, mục đích, nội dung và phƣơng thức khác nhau. 

Tuy nhiên, dù cá nhân tham gia với tƣ cách nào, trên bình diện nào thì giữa nhà nƣớc 

và cá nhân đều có mối quan hệ mật thiết và phụ thuộc lẫn nhau.  

Các nhu cầu, lợi ích và trách nhiệm của nhà nƣớc và cá nhân rất lớn, bao gồm 

nhiều loại, nhóm quan hệ và luôn có sự biến đổi cùng với sự phát triển của xã hội, 

trong đó có những nhóm cơ bản nhƣ: các quan hệ có liên quan đến quyền con ngƣời; 

các quan hệ có liên quan các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các quan hệ liên 

quan đến chủ quyền nhân dân; các quan hệ có liên quan đến các tổ chức xã hội, nghề 

nghiệp, dân tộc, tôn giáo (về các thiết chế dân sự)… Tuy nhiên, sự phân định trên chỉ 

có ý nghĩa tƣơng đối, bởi vì trên thực tế khó cá thể phân định rạch ròi các mối quan hệ 

thuộc các nhóm nói trên và trong nhiều trƣờng hợp chúng có sự giao thoa, đan xen với 

nhau. Ví dụ, giữa một số quyền con ngƣời và quyền công dân nhƣ: quyền bình đẳng 

trƣớc pháp luật; quyền tự do kinh doanh; quyền đƣợc sở hữu tƣ nhân về tài sản và tƣ 

liệu sản xuất; quyền đƣợc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; quyền tự do tín ngƣỡng, tôn 

giáo; quyền bất khả xâm phạm tự về thân thể… 

- Mối quan hệ giữa nhà nƣớc và cá nhân đƣợc thể hiện chủ yếu dƣới hình thức 

các quan hệ pháp luật. Đây là nét đặc trƣng, thể hiện rõ sự khác biệt giữa nội dung và 
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hình thức biểu hiện mối quan hệ giữa nhà nƣớc với cá nhân và mối quan hệ giữa nhà 

nƣớc với công dân. Mối quan hệ giữa nhà nƣớc và công dân luôn đƣợc biểu hiện dƣới 

dạng quan hệ pháp luật, còn đối với mối quan hệ giữa nhà nƣớc với cá nhân, thì trong 

nhiều trƣờng hợp pháp luật chỉ quy định chung, có tính nguyên tắc. Trên cơ sở đó, các 

tổ chức phải vận dụng đề ra điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức mình 

nữa. Ví dụ, các hội ở Việt Nam phải thực hiện Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 

21/4/2010 về tổ chức hoạt động và quản lý hội, nhƣng mỗi tổ chức hội lại có điều lệ, 

quy chế về tổ chức và hoạt động của mình và sự biểu hiện mối quan hệ giữa nhà nƣớc 

và cá nhân đƣợc điều chỉnh chủ yếu bằng Nghị định 45/NĐ-CP.  

4. Một số nhận xét và đề xuất 

- Mối quan hệ giữa nhà nƣớc và cá nhân là vấn đề có tính lịch sử, biến đổi qua 

thời gian, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, điều kiện, hoàn cảnh. Mối quan hệ giữa nhà 

nƣớc và cá nhân cũng là vấn đề rất phức tạp, tinh tế và nhạy cảm, vì vậy cách tiếp cận, 

các quan điểm giải thích về mối quan hệ này và những vấn đề có liên quan cũng có sự 

khác khác nhau đáng kể. Trong điều kiện hiện nay, việc nhận thức về mối quan hệ này 

cần toàn diện, khách quan, khoa học, chú trọng thực tế đang diễn ra dƣới sự tác động 

của cuộc cách mạng KH&CN 4.0 để có cách tiếp cận phù hợp. Việc tiếp cận và giải 

quyết vấn đề mối quan hệ giữa nhà nƣớc và cá nhân cần đặt trong tổng thể mối quan 

hệ giữa nhà nƣớc – xã hội – cá nhân theo hƣớng chỉ dẫn của Các Mác đó là chú trọng 

tính trực quan, thực tiễn về cá nhân và xã hội công dân: “Điểm cao nhất của chủ nghĩa 

duy vật trực quan …là hoạt động thực tiễn, đi tới được là sự trực quan về những cá 

nhân riêng biệt và xã hội công dân”
1
.  

- Ở Việt Nam, vấn đề xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, 

do dân, vì dân luôn đòi hỏi phải giải quyết hài hoà mối quan hệ này. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã có nhiều bài viết, luận điểm, câu nói thể hiện tƣ tƣởng của ngƣời về nội dung 

và phƣơng pháp giải quyết mối quan hệ giữa nhà nƣớc với nhân dân và giữa nhà nƣớc, 

cán bộ làm việc trong cơ quan nhà nƣớc với ngƣời dân. Đối với Hồ Chí Minh, luận 

điểm khởi đầu khi tiếp cận mối quan hệ này là luận điểm về con ngƣời và vì con 

ngƣời, là những giá trị nhân văn, những quyền thiêng liêng của con ngƣời, là lợi ích và 

hạnh phúc của con ngƣời. Từ con ngƣời cá nhân, Hồ Chí Minh mở rộng tới luận điểm 

về nhân dân, dân là chủ và dân làm chủ, là tƣ tƣởng tin dân, trọng dân, thân dân, gần 

dân, học dân, là đạo đức đức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của của cán bộ, công 

chức, là công bộc của nhân dân, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, việc gì có lợi 

cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”
2
. Với Hồ 

Chí Minh, dân là lực lƣợng cách mạng, đƣợc dân tin là có tất cả, mất lòng dân là mất 

                                                 
1
 Mac-Anghen, Tuyển tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1980, tập 1, tr. 258.  

2
 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội 1984, Tập IV, tr. 36. 
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hết. Với Hồ Chí Minh, mối quan hệ giƣã Đảng với dân là mối quan hệ máu thịt, mối 

quan hệ giữa nhà nƣớc và nhân dân là mối quan hệ tƣơng giao cần đoàn kết thành một 

khối: “Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không có đủ lực lượng. Nếu không có 

Chính phủ thì nhân dân không có ai dẫn đường. Vậy nên, Chính phủ và nhân dân phải 

đoàn kết thành một khối”
1
. Trong nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do 

dân, vì dân, „Tất cả quyền bính trong nước đều thuộc về nhân dân; “những việc quan 

hệ đến vận mệnh quốc gia do nhân dân phúc quyết” (Hiến pháp 1946); nhà nƣớc phải 

vì dân, phục vụ lợi ích của dân, phải thi hành một nền chính trị liêm khiết, kiên quyết 

đấu tranh với 3 thứ “giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí và quan liêu. 

Những tƣ tƣởng, quan điểm của Hồ Chí Minh về cá nhân, con ngƣời, công dân, 

nhà nƣớc, xã hội về mối quan hệ giữa nhà nƣớc với nhân dân có ý nghĩa lý luận và 

thực tiễn rất quan trọng đối với nƣớc ta hiện nay và sẽ là cơ sở lý luận và phƣơng pháp 

luận cho việc nghiên cứu và vận dụng vào việc giải quyết mối quan hệ giữa nhà nƣớc, 

xã hội và cá nhân trong thời gian tới. 

- Trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nƣớc ta đã có nhiều chủ trƣơng, quan 

điểm, chính sách có liên quan đến việc phản ánh và giải quyết mối quan hệ giữa Nhà 

nƣớc, xã hội và cá nhân, trong đó có những chủ trƣơng, chính sách lớn về đề cao chủ 

quyền nhân dân, phát huy dân chủ nhất là dân chủ trực tiếp; đề cao vai trò của pháp 

luật trong nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; về phân 

công, phối hợp thực hiện quyền lực nhà nƣớc và tăng cƣờng trách nhiệm; về tôn trọng, 

bảo vệ và bảo đảm quyền con ngƣời, quyền công dân, về phát triển văn hoá và con 

ngƣời Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá…  

Với quan điểm nhận thức mới về văn hoá và con ngƣời Việt Nam, Đảng và Nhà 

nƣớc ta đã đề ra những chủ trƣơng, quan điểm và giải pháp lớn về xây dựng và phát 

triển văn hoá và con ngƣời Việt Nam để triển khai thực hiện trong thực tiễn. Cương 

lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng (1991) đã 

khẳng định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội con người được giải phóng, nhân 

dân làm chủ đất nước, có nền kinh tế phát triển cao và nền văn hoá tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc; mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện để 

phát triển cá nhân, công bằng xã hội và dân chủ được đảm bảo”
2
. Nghị quyết số 33-

NQ/TW, ngày 9/6/2014, về xây dựng và phát triển văn hóa, con ngƣời Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nƣớc, đã khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh 

thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải 

được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”; và mục tiêu:“Hoàn thiện các 

                                                 
1
 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội 1984, Tập IV, tr. 56. 

2
 Đảng Cộng sản Việt Nam: Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 

Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1991, tr. 8 - 9. 
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chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát 

triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm 

xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự 

hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của m i người với bản thân mình, với gia đình, 

cộng đồng, xã hội và đất nước”
1
. và một trong những nhiệm vụ quan trọng đƣợc đặ ra 

là: “Xây dựng và phát huy lối sống "M i người vì mọi người, mọi người vì m i 

người"; hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến 

pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường; kết hợp hài hòa tính tích cực cá nhân và tính 

tích cực xã hội; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. 

Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị 

cao đẹp, nhân văn”
2
.  

Hiến pháp 2013 và nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của nƣớc ta đã 

cụ thể hoá các chính sách, quan điểm nói trên trong hệ thống pháp luật Việt Nam, taọ cơ 

sở cho việc áp dụng trong thực tiễn, góp phần hiện thực hoá và giải quyết có hiệu quả 

những mối quan hệ giữa nhà nƣớc, xã hội và công dân, phát huy dân chủ và quyền làm 

chủ của nhân dân, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con ngƣời, quyền công dân, bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân và phát triển tổ chức xã hội… 

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy còn nhiều vấn đề đƣợc đặt ra cần đƣợc giải 

quyết. Việc nghiên cứu về cá nhân còn hạn chế, các nghiên cứu chủ yếu hƣớng vào khái 

niệm công dân và quyền con ngƣời nói chung. Những nghiên cứu về xã hội dân sự (xã 

hội công dân) còn rất ít và kết quả còn rất hạn chế. Theo đó, mối quan hệ giữa nhà nƣớc, 

xã hội và cá nhân chƣa có điều kiện để triển khai một cách toàn diện và có hệ thống, mà 

chủ yếu mới tiếp cận và giải thích về mối quan hệ giữa nhà nƣớc và công dân.  

Để tiếp tục nghiên cứu, góp phần giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhà nƣớc, xã 

hội và cá nhân trong thời gian tới, chúng tôi có mấy kiến nghị sau: 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về 

cá nhân và xã hội công dân để tạo điều kiện cho việc giải quyết hài hoà mối quan hệ 

giữa nhà nƣớc, xã hội và cá nhân. 

- Cần đẩy mạnh việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về sự tồn tại, phát triển và 

hiệu quả quản lý nhà nƣớc đối với hội và tổ chức phi chỉnh phủ, chú trọng nhu cầu và 

sự tồn tại khách quan của các tổ chức xã hội, coi tổ chức xã hội và cá nhân là nguồn 

lực, là vốn xã hội để có giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức và cá nhân. 

- Cần sớm ban hành luật về hội để tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân có đủ 

                                                 
1
 Xem: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con ngƣời Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nƣớc đã gắn vấn đề xây dựng văn hoá với phát triển con 

ngƣời Việt Nam. 
2
 Xem: Nghị quyết số 33-NQ/TW 



25 

cơ sở pháp luật cho việc tổ chức và hoạt động hiệu quả, góp phần thiết thực vào xây dựng 

và bảo vệ đất nƣớc vì mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng,văn minh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cƣờng công tác công khai minh 

bạch và trách nhiệm giải trình; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân trong 

việc xây dựng chính sách, pháp luật, kiểm tra giám sát các hoạt động của nhà nƣớc và 

nhân viên nhà nƣớc. 

- Đẩy mạnh các hình thức dân chủ, nhất là dân chủ trực tiếp để nhân dân thực 

hiện quyền làm chủ của mình; đƣa Luật trung cầu ý dân vào thực tiễn để nhân dân thể 

hiện ý kiến của mình đối với vấn đề quan trọng của đất nƣớc. 

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả của giám sát và phản biện xã hội, coi đây là một 

trong những kênh quan trọng trong mối quan hệ giữa nhà nƣớc, xã hội và cá nhân./. 
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NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 

GS.TS. Hoàng Thế Liên 

Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp 

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội 

1. Nhận diện về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Tƣ tƣởng về Nhà nƣớc pháp quyền có từ thời cổ đại. Học thuyết Nhà nƣớc pháp 

quyền ra đời trong cuộc cách mạng tƣ sản giải phóng nhân loại ra khỏi chế độ chuyên 

chế phong kiến. 

Lý tƣởng của Nhà nƣớc pháp quyền là thực hiện dân chủ, bảo đảm tự do, bình 

đẳng và tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con ngƣời, quyền cơ bản của công dân. Với 

lý tƣởng tốt đẹp nhƣ vậy, Nhà nƣớc pháp quyền là một trật tự xã hội mà ở đó Nhà 

nƣớc thực thi quyền lực của mình dựa trên nền tảng pháp luật, lấy pháp luật làm tối 

thƣợng; pháp luật đƣợc xây dựng trên cơ sở dân chủ, thể hiện ý chí và nguyện vọng 

của Nhân dân phù hợp với quy luật khách quan. Nhà nƣớc phải khép mình dƣới pháp 

luật, chịu sự kiểm soát, sự chế ngự của pháp luật mà thực chất là chịu sự kiểm soát của 

Nhân dân. Nhà nƣớc pháp quyền đặt ra yêu cầu quyền lực nhà nƣớc phải đƣợc kiểm 

soát. Quyền lực nhà nƣớc nếu không đƣợc kiểm soát, chế ngự bằng pháp luật sẽ dẫn 

tới nguy cơ rơi vào tình trạng lạm quyền, lộng quyền; quyền lực của Nhân dân dễ bị 

tha hóa, bị tuột khỏi tay Nhân dân. Đó là những hiện tƣợng trái ngƣợc với lý tƣởng dân 

chủ, vì quyền con ngƣời của Nhà nƣớc pháp quyền. 

Thực tiễn xây dựng nhà nƣớc pháp quyền trên thế giới đã đục kết thành hệ thống 

các giá trị phổ biến của nhân loại: (i) Nhà nƣớc pháp quyền dự trên nền tảng của chủ 

nghĩa hợp hiến (ii) Pháp luật giữ vai trò chi phối và có hiệu lực pháp lý tối thƣợng 

trong xã hội, Nhà nƣớc cũng phải chịu sự ràng buộc của pháp luật; (iii) Bảo đảm 

nguyên tắc phân quyền và yêu cầu về sự độc lập của Tƣ pháp; (iv) Pháp luật phải đƣợc 

áp dụng công bằng, nhất quán, phải bảo đảm tính công khai, sự minh bạch, dễ tiếp cận, 

áp dụng kịp thời; (v) Tôn trọng và bảo vệ quyền công dân, quyền con ngƣời
1
.  

Các nghiên cứu ở nƣớc ta về nhà nƣớc pháp quyền cho thấy, bất kỳ quốc gia 

nào không phân biệt thể chế chính trị hay các đặc thù văn hoá, trình độ phát triển 

kinh tế - xã hội nếu hƣớng tới mục tiêu thực hiện dân chủ, công bằng, bảo đảm quyền 

lực nhân dân, bảo đảm quyền con ngƣời thì đều có thể áp dụng học thuyết nhà nƣớc 

pháp quyền với mô hình phù hợp. Đó đồng thời còn đƣợc thực tiễn khẳng định là 

phƣơng thức hữu hiệu nhất để đạt đƣợc mục tiêu dân chủ, nhân quyền. Các mô hình 

                                                 
1
 Xem Báo cáo tóm tắt Đề tài “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nƣớc pháp quyền Việt Nam giai 

đoạn 2011-2020” Hà Nội, năm 2011 do PGS.TS. Nguyễn Nhƣ Phát làm chủ nhiệm Đề tài. 
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nhà nƣớc pháp quyền khác nhau có giá trị, đặc trƣng khác nhau. Ngoài các giá trị phổ 

biến mang tính nhân loại, nhà nƣớc pháp quyền còn bao hàm các giá trị, đặc trƣng 

đặc thù đƣợc quy định bởi các điều kiện lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội của mỗi 

quốc gia dân tộc. Do vậy, không thể có một mô hình nhà nƣớc pháp quyền thống 

nhất cho mọi quốc gia, dân tộc. Mỗi một quốc gia dân tộc, tuỳ thuộc vào các đặc 

điểm lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, trình độ phat triển mà lựa chọn cho mình một 

mô hình nhà nƣớc pháp quyền phù hợp.  

Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngƣời Việt nam đầu tiên 

đề xƣớng tƣ tƣởng về nhà nƣớc pháp quyền từ năm 1919, khi Ngƣời viết Bản yêu sách 

của nhân dân An Nam, yêu cầu Chính phủ Pháp phải “thay chế độ ra sắc lệnh bằng chế 

độ ra các đạo luật”
1
 ở Đồng Dƣơng.  

Và trên thực tế, sau cách mạng tháng 8/1945, Ngƣời đã lãnh đạo Nhân dân xây 

dựng Nhà nƣớc Dân chủ Nhân dân, Pháp luật dân chủ. Ngƣời đã chủ trƣơng tiến hành 

tổng tuyển cử dân chủ, bầu ra Quốc hội đầu tiên của nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa; trực tiếp chỉ đạo xây dựng và ban hành Hiến pháp năm 1946, thể hiện tƣ tƣởng về 

nhà nƣớc pháp quyền của Ngƣời. Những tƣ tƣởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà 

nƣớc pháp quyền đƣợc Đảng, Nhà nƣớc ta kế thừa và tiếp tục phát triển phù hợp với 

tình hình mới. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về lý luận và đánh giá thực tiễn sâu sắc, tại Đại 

hội đại biểu Đảng toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (năm 1994), Đảng ta đã chính 

thức sử dụng khái niệm “Nhà nƣớc pháp quyền” và khẳng định chủ trƣơng xây dựng 

Nhà nƣớc ta thành Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân 

dân, vì Nhân dân. Chủ trƣơng đó đánh dấu sự đổi mới mang tính đột phá trong tƣ duy 

và nhận thức của xã hội ta về mô hình tổ chức, hoạt động của Nhà nƣớc theo nguyên 

tắc pháp quyền, khắc phục quan niệm đơn giải, ấu trĩ khi đồng nhất Nhà nƣớc pháp 

quyền với Nhà nƣớc tƣ sản
2
. Sau Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lấn thứ IX, Hiến 

pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) đã khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân” (Điều 2). Các Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, XII cũng 

nhƣ Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát 

triển năm 2011) đã khẳng định Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, 

do Nhân dân, vì Nhân dân là một trong tám đặc trơng của xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định xây dựng nhà nƣớc pháp quyền theo mô hình 

mà Đảng ta đã lựa chọn, vừa hội tụ đầy đủ các giá trị chung của nhân loại, vừa khẳng 

những giá trị đặc thù do điều kiện chính trị - kinh tế - xã hội của đất nƣớc ta quy định. 

                                                 
1
 Hồ Chí Minh, Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2011, Tập 1, tr 411. 

2
 Xem Báo cáo “tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn quan 20 năm đổi mới 1986-2006, Tr 137 
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Trong Hội thảo khoa học về lý luận giữa hai Đảng Việt Nam và Trung Quốc tổ chức 

tại Đà Lạt năm 1015, Đồng chí Đinh Thế Huynh thay mặt Đảng ta đã khẳng định Nhà 

nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những đặc trƣng nhƣ sau: 

Một là, Nhà nƣớc của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực nhà 

nƣớc thuộc về Nhân dân; 

Hai là, Quyền lực nhà nƣớc là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm 

soát các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tƣ pháp; 

Ba là, Hiến pháp và các đạo luật giữ vị trí tối thƣợng trong việc điều chỉnh các 

mối quan hệ của đời sống xã hội; 

Bốn là, Nhà nƣớc tôn trọng và bảo đảm quyền con ngƣời, quyền công dân, nâng 

cao trách nhiệm pháp lý của Nhà nƣớc và công dân, thực hành dân chủ đồng thời tăng 

cƣờng kỷ cƣơng, kỷ luật; 

Năm là, Nhà nƣớc tôn trọng và thực hiện đầy đủ các điều ƣớc quốc tế mà nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; 

Sáu là, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Nhà nƣớc 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa, sự giám sát của nhân dân, của Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận
1
. 

2. Quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam: Thành tựu và hạn chế 

 Có thể khẳng định rằng, 5 bản Hiến pháp của nƣớc ta (1946, 1959, 1980, 1992 

có sửa đổi bổ sung vào năm 2001 và Hiến pháp 2013) là năm nấc thang lớn vƣơn tới 

dân chủ và nhà nƣớc pháp quyền, đồng thời thể hiện sự nhận thức, tiếp cận ngày càng 

đầy đủ hơn học thuyết về nhà nƣớc pháp quyền hiện đại. Những tƣ tƣởng về dân chủ, 

quyền lực nhân dân, sự ràng buộc quyền lực nhà nƣớc bởi Hiến pháp và pháp luật, sự 

kiểm soát quyền lực…vốn là các nguyên tắc sống còn của nhà nƣớc pháp quyền, đƣợc 

các Hiến Pháp nƣớc ta thể hiện một cách nhất quán theo hƣớng ngày càng đầy đủ và 

có cơ chế hữu hiệu để bảo đảm thực hiện. Nghiên cứu lịch sử lập hiến Việt nam, có thể 

thấy rằng, Hiến pháp 1946 do Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo soạn thảo, tuy không hề nhắc 

đến khái niệm pháp quyền hay nhà nƣớc pháp quyền, nhƣng là bản Hiến Pháp biểu 

hiện đầy đủ hơn cả những yếu tổ cốt lõi của nhà nƣớc pháp quyền. Hiến pháp 1992 

(sửa đổi, bổ sung năm 2001) là Hiến Pháp đầu tiên khẳng định Nhà nƣớc ta là Nhà 

nƣớc pháp quyền XHCN, nhƣng nguyên tắc pháp quyền lại chƣa đƣợc quy định đầy 

đủ xuyên suốt trong toàn bộ Hiên pháp. Phải đến Hiến pháp 2013, việc xây dựng nhà 

nƣớc pháp quyền XHCN Việt Nam mới đƣợc đánh giá là có bƣớc nhảy vọt về chất, 

                                                 
1
 Xem Xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kinh nghiệm Việt Nam, kinh 

nghiệm Trung Quốc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 2015, Tr 28. 
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tiếp cận đầy đủ hơn những nguyên tắc của Nhà nƣớc pháp quyền hiện đại. Cụ thể hoá 

những nguyên tắc hiến định về nhà nƣớc pháp quyền trong Hiến Pháp 2013, Nhà nƣớc 

ta đã có những cố gắng vƣợt bấc trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật vì dân 

chủ, nhân quyền và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc, thể hiện ở những thành 

công bƣớc đầu quan trọng nhƣ sau: 

Một là, đã tạo dựng đƣợc về cơ bản cơ chế pháp lý bảo đảm thực thi nguyên tắc 

nhân dân làm chủ trong tổ chức và hoạt động của Nhà nƣớc, quyền lực nhân dân chi 

phối và quyết định quyền lực nhà nƣớc. Các quyền hiến định của Nhân dân, nhất là 

quyền dân chủ trực tiếp, đã đƣợc pháp luật từng bƣớc cụ thể hoá, đang đi vào thực tiễn 

đời sống xã hội; nhà nƣớc có trách nhiệm hơn trƣớc Nhân dân. Tuy nhiên, để Nhân 

dân thực sự làm chủ thì còn khá nhiều thách thức, không những Nhân dân phải có đủ 

quyền mà quan trọng hơn là phải có đủ điều kiện và năng lực làm chủ, nhà nƣớc phải 

đủ mạnh, có hiệu lực và hiệu quả với ý thức phục vụ nhân dân. Việc thực thi quyền lực 

nhà nƣớc thực sự phải vì lợi ích công, trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật. 

Nhà nƣớc thực sự trong sạch, vững mạnh, phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả tình trạng 

tham nhũng và các biểu hiện tha hóa quyền lực. Đó cũng là sự bảo đảm chắc chắn tính 

chính đáng, tính chính danh của nhà nƣớc. 

Hai là, quyền lực nhà nƣớc đƣợc phân công hợp lý, đƣợc giới hạn chặt chẽ hơn 

bằng Hiến pháp và luật. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vai trò của các cơ quan 

trong bộ máy nhà nƣớc, các cơ quan nhà nƣớc đều đƣợc Hiến pháp, Luật minh định rõ 

hơn nhiều so với trƣớc đây, dƣ địa để các cơ quan nhà nƣớc, quan chức nhà nƣớc có 

thể tùy tiện đƣợc thu hẹp một cách đáng kể. Nhân dân với tƣ cách là chủ thể tối cao 

của quyền lực nhà nƣớc nhận diện rõ hơn trách nhiệm của từng cơ quan nhà nƣớc. Tuy 

nhiên, cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nƣớc vẫn còn trong tình trạng vừa chƣa đầy đủ, 

vừa thiếu đồng bộ và khả thi. Do đó, trên thực tế quyền lực nhà nƣớc chƣa đƣợc kiểm 

soát chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nƣớc với nhau, từ phía xã hội, từ các thiết chế kiểm 

soát chuyên nghiệp. 

Ba là, vị trí tối cao của Hiến pháp và luật đƣợc khẳng định; ý thức thƣợng tôn 

pháp luật đƣợc nâng cao khá rõ trong xã hội nói chung và trong bộ máy nhà nƣớc nói 

riêng; ứng xử của nhà nƣớc đối với xã hội và thị trƣờng đã từng bƣớc bảo đảm theo 

tinh thần pháp quyền. Các hành vi phạm pháp luật của các cơ quan nhà nƣớc, của các 

quan chức nhà nƣớc, của mọi ngƣời dân đều bị xử lý và chịu sự tài phán của tòa án, 

không thiên vị, không có vùng cấm. 

Bốn là, trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nƣớc 

(nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo) đƣợc xác định. Sự kiểm soát quyền lực trong thực thi 

công vụ đƣợc bảo đảm theo hƣớng cán bộ, công chức có quyền càng lớn, chức vụ càng 

cao thì sự kiểm soát quyền lực càng chặt chẽ. 
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Năm là, hệ thống pháp luật đƣợc xây dựng và hoàn thiện theo hƣớng ngày càng 

tiếp cận đầy đủ hơn với yêu cầu của nguyên tắc pháp quyền, thể hiện ở chỗ: (i) Quy 

trình xây dựng và ban hành pháp luật bảo đảm ngày một dân chủ, công khai, gắn với 

đời sống xã hội hơn; (ii) Nội dung pháp luật thể hiện đầy đủ hơn ý chí, nguyện vọng 

của Nhân dân, không những vì mục tiêu bảo vệ, bảo đảm quyền tự do, dân chủ, quyền 

con ngƣời, quyền công dân, mà còn bảo đảm vai trò kiến tạo phát triển và an toàn pháp 

lý; (iii) Tính minh bạch, khả thi, thống nhất, đồng bộ, ổn định, dễ tiên liệu và dễ tiếp 

cận của pháp luật ngày càng đƣợc nâng cao; (iv) Pháp luật, vì vậy, không còn chỉ là 

công cụ hữu hiệu để nhà nƣớc quản lý xã hội, mà quan trọng hơn đang từng bƣớc trở 

thành thiết chế để nhân dân thể hiên và thực hiện quyền lực của mình, kiểm soát quyền 

lực nhà nƣớc. 

Bên cạnh những thành công cơ bản nêu trên, xét theo yêu cầu của Hiến pháp 

2013 về xây dựng nhà nƣớc pháp quyền, thì có thể nói rằng, việc hoàn thiện nhà nƣớc 

pháp quyền cũng còn nhiều bất cập, dẫn đến hệ luỵ là năng lực, hiệu lực của Nhà nƣớc 

ta còn thấp, đang gây nhiều trở ngại đối với sự phát triển kinh tế- xã hội. Điều đó thể 

hiện ở chỗ:  

Thứ nhất, bộ máy nhà nƣớc ta vẫn còn khá công kềnh, nhiều tầng nấc, chƣa đƣợc 

phân công thật rành mạch, phân quyền chƣa đủ mạnh, kiểm soát chƣa chặt chẽ dẫn đến 

tình trạng thẩm quyền vừa bị phân mảnh, manh mún, vừa có sự trùng giẫm, chồng 

chéo về chức năng, nhiệm vụ, vừa dẽ bị lạm dụng vì lợi ích riêng. Trong khi đó, lại 

thiếu cơ chế kết nối để tạo nên sức mạnh chung ; ở tầm Chính phủ còn thiếu một thiết 

chế trung tâm đủ mạnh để bảo đảm sự nhất quán, thông suốt trong thực hiện chính 

sách; thiếu sự giám sát chặt chẽ, giám sát chủ yếu dừng lại ở giám sát tuân thủ (kết 

luận giám sát đúng quy trình đang là phổ biến), chƣa chú trọng giám sát kết quả thực 

hiện. Do đó, các hiện tƣợng trên bảo dƣới không nghe, chính sách bị cản trở, bị bẻ ghi, 

bị biến dạng vì lợi ích cục bộ, lợi ích nhánh, lợi ích cá nhân đang là một thực tế. Vì 

vậy, việc phải làm là tập trung cải cách làm giảm sự cát cứ, manh mún trong khu vực 

công, xóa bỏ tình trạng chồng chéo về thẩm quyền giữa các cơ quan (cả dọc và ngang) 

trong bộ máy nhà nƣớc, phân quyền, phân công, phân cấp về quyền thật rõ ràng. 

Thứ hai, vẫn còn tình trạng Nhà nƣớc trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh tế, 

bao biện làm thay xã hội, tuy đã giảm nhiều cùng với tiến trình cải cách, nhƣng còn ở 

mức khiến các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới gọi là nhà nƣớc bị thƣơng mại hóa, 

thông qua doanh nghiệp nhà nƣớc, thông qua doanh nghiệp tƣ nhân có mối quan hệ 

thân hữu với quan chức nhà nƣớc, thông qua việc phân bổ một số nguồn lực quan 

trọng, nhất là đất đai, tài chính bằng quyết định hành chính. Vì vậy, trên thực tế, vẫn 

còn cơ chế xin - cho, vẫn còn tình trạng Nhà nƣớc ta vừa là chủ thể quản lý, vừa là chủ 

thể của khá nhiều hoạt động sản xuất- kinh doanh, vẫn còn tình trạng phân biệt đối xử, 
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công tƣ không đƣợc phân biệt rõ ràng tạo dƣ địa cho tiêu cực, tham nhũng, làm méo 

mó cơ chế thị trƣờng. Nếu không thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết vấn đề này thì đây 

là lực cản lớn cho sự phát triển nói chung và phát triển kinh tế nói riêng. 

Thứ ba, Nhà nƣớc ta chƣa chú trọng đúng mức đến việc xây dựng một hệ thống 

hành chính dựa trên nguyên tắc chức nghiệp thực tài. Đây là yếu tố cơ bản thể hiện 

năng lực đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của nhà nƣớc. Việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá 

công chức chƣa thực sự theo nguyên tắc chức nghiệp thực tài mà vẫn còn dựa trên 

quan hệ thân hữu, dòng tộc, thậm chí quan hệ tƣ lợi ( tham nhũng, tiêu cực) thay vì 

dựa trên năng lực của cán bộ. Kinh nghiệm của một số nƣớc cho thấy, không có gì hủy 

hoại năng lực bộ máy hành chính bằng hình thức tuyển dụng, sử dụng, đề bạt cán bộ 

dựa trên quan hệ thân hữu, đỡ đầu và hối lộ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải thiết lập 

một cơ chế để ngƣời giỏi nhất đƣợc tuyển chọn sử dụng và đề bạt, đảm bảo mức độ 

liêm chính cao hơn trong nền công vụ bằng việc sắp xếp công việc theo vị trí việc làm, 

cải cách tiền lƣơng và cải cách về tổ chức đánh giá cán bộ dựa vào thành tích công tác. 

Thứ tư, trách nhiệm giải trình của Nhà nƣớc trƣớc dân còn hình thức, chƣa thực 

chất do:  

(i) Quy định về trách nhiệm của Nhà nƣớc, từng cơ quan nhà nƣớc và cán bộ nhà 

nƣớc chƣa đủ cụ thể, rõ ràng đến mức ngƣời dân chƣa có thể kiểm đếm đƣợc trách 

nhiệm đó. 

(ii) Tính minh bạch về trách nhiệm chƣa cao, đang cản trở ngƣời dân trong việc 

truy cứu trách nhiệm của nhà nƣớc, của công chức. 

(iii) Các tổ chức xã hội ở nƣớc ta đƣợc phát triển mạnh về số lƣợng nhƣng vai trò 

và năng lực vẫn còn nhiều hạn chế, tác động còn rất khiêm tốn đến việc hoạch định 

chính sách công và truy cứu trách nhiệm của cơ quan nhà nƣớc. 

(iv) Các cơ quan có trách nhiệm giám sát, thanh tra, kiểm tra chƣa đủ mạnh, chủ 

yếu là giám sát, thanh tra, kiểm tra tuân thủ, chƣa thực hiện tốt việc giám sát kết quả 

thực hiện. 

(v) Trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân chƣa đƣợc phân biệt rõ ràng dẫn 

đến tình trạng trách nhiệm tập thể trở thành nơi ấn náu, trà trộn của trách nhiệm cá 

nhân, gây nhiều khó khăn cho việc truy cứu trách nhiệm cá nhân. Thêm vào đó, cũng 

còn lẫn lộn giữa trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm chính trị, hầu nhƣ chƣa có cơ chế 

truy cứu trách nhiệm chính trị. 

Vì vậy, đề cao trách nhiệm giải trình của Nhà nƣớc trƣớc dân cần đƣợc đẩy mạnh, 

coi đây là yếu tố quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nƣớc pháp quyền. 

Thứ năm, bên cạnh còn nhiều việc phải làm trong hoàn thiện hệ thống pháp luật 

đáp ứng yêu cầu của nhà nƣớc pháp quyền, thì thực thi pháp luật đang là khâu có nhiều 
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yếu kém nhất, gấy bức xúc trong xã hội. Thực thi pháp luật không nghiêm, thiếu công 

bằng, tuỳ tiện đang là yếu tố lớn làm nản lòng các nhà đầu tƣ, làm giảm lòng tin của 

nhân dân đối với pháp luật và nguy hại hơn là làm cho pháp luật rơi vào tình trạng bị 

khinh nhờn, nguyên tắc pháp quyền chƣa đƣợc hiện thực hoá trong đời sống xã hội. 

3. Phương hướng hoàn thiện nhà nước pháp quyền và yêu cầu đặt ra cho 

công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật 

Nhằm hƣớng tới xây dựng một đất nƣớc “dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn mình”, một quốc gia thịnh vƣợng, yêu cầu đặt ra hàng đầu là phải: (i) Chú 

trọng hoàn thiện nhà nƣớc pháp quyền nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực của nhà nƣớc; 

(ii) Tạo dựng cho đƣợc một hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu của nguyên tắc pháp 

quyền, theo đó tinh thần thƣợng tôn pháp luật, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm phục 

vụ của nhà nƣớc trƣớc nhân dân đƣợc đề cao và đƣợc hiện thực hoá trong đời sống xã 

hội; pháp luật phải thực sự là môi trƣờng an toàn, lành mạnh, đủ rộng về không gian 

pháp lý để ngƣời dân làm ăn và sinh sống; pháp luật là cơ sở để tổ chức, thực hiện 

quyền lực nhà nƣớc, đƣợc các cơ quan nhà nƣớc nghiêm chỉnh chấp hành, áp dụng 

công bằng, nhất quán và không thiên vị. (Tinh thần này đã dƣợc thể hiện rõ ràng tại 

Điều 8, Hiến pháp 2013 của nƣớc ta). Đồng thời, làm thế nào để thể chế nhà nƣớc 

pháp quyền đủ sức khắc phục đƣợc tình trạng làm ăn trái pháp luật, tham nhũng, tiêu 

cực đang là quốc nạn, đấu tranh tiến tới xoá bỏ cho đƣợc những thói xấu nhƣ cục bộ, 

cựa quyền, cát cứ, lãng phí của công, lạm dụng của công. 

 Sinh ra nhà nƣớc, nhất là nhà nƣớc đƣợc tổ chức, vận hành theo nguyên tắc pháp 

quyên là để quản trị, quản lý và phục vụ xã hội vì mục tiêu phát triển. Từ đó, có thể nói 

rằng kiến tạo phát triển là thuộc tính vốn có, là lý do tồn tại bền vững của Nhà nƣớc 

pháp quyền. Phát triển về kinh tế, xã hội, bảo đảm quyền công dân, quyền con ngƣời là 

tiêu chí quan trọng hàng đầu để đo lƣờng năng lực quản trị, quản lý và phục vụ của Nhà 

nƣớc. Vì vậy, để có thể làm đƣợc vai trò kiến tạo phát triển, Nhà nƣớc phải có năng lực 

thực sự, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách bộ máy nhà nƣớc, cải cách tƣ pháp, 

cải cách lập pháp theo nguyên tắc pháp quyền mà Đảng và Nhà nƣớc ta đã đề ra. 

 Vấn đề đặt ra ở đây là phải thực hiện phân công thẩm quyền thật rành mạch, trên 

cơ sở đó có phƣơng thức phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan thực hiện quyền lập 

pháp, hành pháp, tƣ pháp; tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp hoặc buông lỏng quản 

lý. Đồng thời cũng cần xây dựng cho đƣợc một cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nƣớc 

đủ mạnh, bảo đảm kiểm soát từ ba phía: (i) Kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà 

nƣớc với nhau (kiểm soát bên trong); (ii) Kiểm soát quyền lực từ phía nhân dân với tƣ 

cách là chủ thể của quyền lực thông qua việc ghi nhận, bảo đảm thực hiện quyền dân 

chủ trực tiếp đầy đủ hơn nữa và đề cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội; (iii) Kiểm soát quyền lực thông qua việc tăng cƣờng năng lực của các 



33 

thiết chế kiểm soát chuyên nghiệp, trong đó cần sớm xây dựng cơ chế bảo hiến mà 

Hiến pháp 2013 đã giao cho luật định. Từng bƣớc hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát 

tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động ra quyết định của cơ quan công quyền ( 

Xây dựng luật về quyết định hành chính). Để tiếp tục hoàn thiện nhà nƣớc pháp quyền 

XHCN Việt nam, xin đề xuất một số định hƣớng cụ thể nhƣ sau: 

 a) Đối với Quốc hội: (1) Quốc hội hoạt động chuyên trách; nâng cao chất lƣợng 

đại biểu trên cơ sở đổi mới chế độ bầu cử theo hƣớng thiết kế lại bản đồ bầu cử, theo 

đó mỗi một khu vƣc bầu cử chỉ bầu một đại biểu, khuyến khích ứng cử, bảo đảm tính 

cạnh tranh cao và thực chất trong bầu cử; thiết lập Văn phòng đại biểu tại khu vực bầu 

cử để phục vụ hoạt động của đại biểu, gắn đại biểu với cử tri ở khu vực bầu cử; (2) 

Hạn chế tiến tới bỏ việc uỷ quyền lập pháp cho Uỷ ban thƣờng vụ quốc hội và cho 

Chính phủ để bảo đảm quyền lập pháp chỉ thuộc về Quóc hội ( tiến tới bỏ thẩm quyền 

ban hành pháp lệnh của Uỷ ban thƣờng vụ quốc hội và bỏ thẩm quyền ban hành nghị 

định độc lập của Chính phủ); (3) Xây dựng cơ chế bảo hiến để kiểm soát hoạt động lập 

pháp của Quốc hội. 

b) Đối với Chỉnh phủ: (1) Giao đủ thẩm quyền, cơ cấu lại bộ máy tổ chức của 

Chính phủ nhằm bảo đảm để Chính phú phát huy tốt nhất trách nhiệm là cơ quan thực 

hiện quyền hành pháp, có quyền chủ động khởi xƣớng và hoạch định chính sách, thực 

hiện chức năng quản lý và điều hành vĩ mô, tổ chức và bảo đảm việc thi hành pháp 

luật trên phạm vi toàn quốc; (2) Với trách nhiệm bảo đảm thi hành pháp luật trên phạm 

vi toàn quốc, Chính phủ cần đƣơc giao quyền công tố để nhân danh quyền lực công 

yêu cầu toà án xét xử mọi hành vi vi phạm phát luật và thực hiện nguyên tắc công tố 

trực tiếp chỉ đạo điều tra góp phần khắc phục tình trạng cắt khúc trong tố tụng hình sự; 

(3) Chuyển nhiêm vụ quản lý hành chính, tổ chức, nhận sự, tài chính của Toà án sang 

cho Chính phủ nhăm bảo nguyên tắc độc lập trong xét xử của Toà án; (4) Cho phép 

Chính phủ đƣợc bảo vệ tới cùng trƣớc Quốc hội đối với dự án luật mà Chính phủ trình; 

 c) Đối với Chủ tịch nƣớc: Quy định quyền yêu cầu Quốc hội xem xét lại dự án 

luật đã đƣợc thông qua trƣớc khi công bố trên cơ sở đề nghị của Chính phủ ( Hiến 

pháp năm 1946 đã có quy định này, hiện nay theo Hiến pháp năm 2013 thì Chủ tịch 

nƣớc chỉ có quyền yêu cầu Uỷ ban thƣờng vụ quốc hội xem xét lại dự án pháp lệnh 

trƣớc khi công bố ). 

d) Đối với cơ quan Tƣ pháp: (1) Xác định tƣ pháp là xét xử, từ đó khẳng định cơ 

quan tƣ pháp là Toà án; (2) Bỏ chức năng kiểm sát hoạt động tƣ pháp của Viện kiêm 

sát ( chuyển Viện kiểm sát thành Viện công tố thuộc Chính phủ); (3) Toà án phải đƣợc 

giao đủ thẩm quyền và tăng cƣờng năng lực để đủ khả năng xem xét, giải quyết hầu 

hết các tranh chấp xẩy ra trong xã hội; (4) Giao cho Toà án thẩm quyền giải quyết 

khiếu kiện của cá nhân, tổ chức đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà 
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nƣớc từ cấp Chính phủ trở xuống nếu những văn bản đó xâm phạm tới lợi ích của cá 

nhân, tổ chức; (5) Cơ quan điều tra hình sự cần đƣợc tổ chức thành một hệ thống riêng 

và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan công tố, đảm bảo và mở rộng dân chủ trong 

tranh tụng. 

đ) Đối với Chính quyền địa phƣơng: (1) Giảm mạnh cấp chính quyền địa phƣơng 

( Chính quyền địa phƣơng ở nông thôn nên chỉ 2 cấp, chính quyền địa phƣơng ở độ thị 

nên là một cấp thống nhất); (2) Thực hiện sự phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền 

địa phƣơng nhằm bảo đảm tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa 

phƣơng đi đôi với việc tăng cƣờng sự kiểm soát của cơ quan nhà nƣớc cấp trên; (3) 

Xác định Uỷ ban nhân dân vừa là cơ quan hành chính nhà nƣớc ở địa phƣơng, vừa là 

cơ quan thƣờng trực của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm sự gắn kết chặt 

chẽ hơn nữa giữa HĐND và UBND trên địa bàn.  

e) Trong mối quan hệ với kinh tế thị trƣờng, Nhà nƣớc cần tận tụy thực hiện tốt 

các chức năng vốn có trong một nền kinh tế thì trƣờng hiện đại, không thực hiện 

những công việc mà ngƣời dân (khu vực tƣ nhân) có thể làm đƣợc (nhất là kinh doanh 

trong những ngành, lĩnh vực mà khu vực tƣ nhân đã đủ sức đảm nhận), đồng thời tập 

trung xây dựng pháp luật, duy trì trật tự công trên thị trƣờng và trong xã hội, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội . Nhà nƣớc xây 

dựng và thực thi có hiệu quả các quy tắc pháp lý về sở hữu, tự do hợp đồng, tự do kinh 

doanh, tự do lập hội, giải quyết tranh chấp để mọi ngƣời dân, doanh nghiệp thực hiện 

tốt quyền tự do kinh doanh, tự do lập hội nhằm giải phóng mọi năng lực sản xuất, hình 

thành hệ thống thị trƣờng đồng bộ. Nhà nƣớc xây dựng và thực thi có hiệu quả các quy 

tắc pháp lý điều tiết các hoạt động kinh tế nhằm khắc phục những trục trặc, khuyết tật 

của cơ chế thị trƣờng. 

g) Đối với quyền dân chủ của nhân dân, quyền công dân, quyền con ngƣời: (1) 

Tiếp tục hoàn thiện các lĩnh vực pháp luật theo hƣớng ghi nhận đầy đủ quyền của nhân 

dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đi đôi với việc xác dịnh rõ các điều kiện 

thực hiện quyền, trách nhiệm của nhà nƣớc trong việc bảo vệ, bảo đảm quyền làm chủ 

của Nhân dân; (2) Các quyền công dân, quyền con ngƣời đƣợc quy định trong Hiến 

pháp chƣa có hiệu lực trực tiếp, chƣa có cơ chế tố tụng hiến pháp để bảo vệ khi bị cơ 

quan công quyền xâm phạm, khá nhiều quyền chƣa có cơ chế thực thi. Do đó, cần phải 

khẩn trƣơng xây dựng, ban hành các luật còn thiếu nhƣ Luật biểu tình, Luật lập hội, 

Luật dân chủ ở cơ sở, Luật bảo bí mật đời tƣ, Luật phản biện xã hội…Các luật này 

phải đuọc xây dựng theo tƣ duy mới, tƣ duy tiếp cận quyền, đề cao trách nhiệm của 

nhà nƣớc trong việc bảo vệ, bảo đảm để công dân thực hiện các quyền đó, coi luật là 

công cụ bảo đảm quyền, chứ không phải là thể chế trao quyền nhƣ trƣớc đây; (3) Cần 

tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật để loại bỏ những quy định, văn bản hạn chế 
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quyền con ngƣời, quyền công dân không phù hợp với quy định tai khoản 2, Điều 14 

của Hiến pháp 2013. Hiện nay, còn nhiều quy định của văn bản quy phạm pháp luật 

dƣới luật có quy định mang tính hạn chế quyền con ngƣời, quyền công dân bằng các 

hình thức: (i) Quy định điều cấm;(ii) Đặt ra những điều kiện gây khó khăn cho ngƣời 

hƣởng quyền, thực hiện quyền; (iii) Quy định thủ tục hành chính vòng vo hạn chế việc 

tiếp cận quyền của dân; (4) Trong lĩnh vực tƣ pháp hình sự từ góc độ tuân thủ đòi hỏi 

của nguyên tắc bất khả xâm phạm về thân thể; bất khả xâm phạm về đời sống riêng tƣ, 

bất khả xâm phạm về chỗ ở; nguyên tắc suy đoán vô tôi; nguyên tắc công khai, minh 

bạch trong hoạt động xét xử; nguyên tắc độc lập xét xử; nguyên tắc bảo đảm quyền 

bào chữa đối với ngƣời bị tình nghi phạm tội; nguyên tắc tranh tụng trong xét xử đang 

rất cần cơ chế pháp lý hữu hiệu để kiểm tra, giám sát chặt chẽ vì quyền con ngƣời 

h) Đối với thi hành pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật cần phải:  

(1) Thi hành pháp luật nghiêm chỉnh, công bằng, không thiên vị là yêu cầu sống 

còn của nhà nƣớc pháp quyên. Trong khi đó, nhƣ trên đã phân tích, thi hành pháp luật 

đang là khâu yếu nhất hiện nay, gây nhiều bức xúc trong dƣ luận xã hội. Vì vậy, cần 

chuyển trọng tâm một cách mạnh mẽ sang coi trọng, đầu tƣ xứng đáng cho thi hành 

pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật với những biện pháp đồng bộ, thiết thực và 

quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện;  

(2) Để khắc phục tình trạng cắt khúc, thiếu ăn khớp giữa xây dựng pháp luật và 

tổ chức thi hành pháp luật, gấy nhiều khó khăn cho cả hai hoạt động lập pháp và hành 

pháp, rất cần có nhận thức, cách tiếp cận phù hợp hơn về hệ thống pháp luật. Từ trƣớc 

tới nay, phần lớn trong chúng ta, trong xã hội vẫn đồng nhất hệ thống pháp luật với hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật. Chính nhận thức còn có phần phiến diện đó là một 

trong những nguyên nhân dẫn đến sự chia cắt giữa xây dựng và thi hành pháp luật, đến 

mức TS. Vũ Đức Khiển nguyên Chủ nhiệm uỷ ban pháp luật của Quốc hội đã phải đề 

nghị:” Trƣớc khi đƣa pháp luật vào cuộc sống phải đƣa cuộc sống vào pháp luật đi 

đã…” Hệ thống pháp luật theo quan niệm hiện đại bao gồm 4 bộ phận gắn kết chặt chẽ 

với nhau, là tiền đề điều kiện của nhau, đó là: (i) Hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật, (ii) Các thiết chế bảo đảm thực thi pháp luật, (iii) Tổ chức thi hành pháp luật, (iv) 

Nguồn nhân lực và việc đào tạo nguồn nhân lực làm công tác pháp luât và nghề luật. 

Phải đặt hoạt động lập pháp, hành pháp, tƣ pháp trong quan niệm tổng thể nêu trên 

mới có thể chung sức tạo dựng đƣợc một hệ thống pháp luật đáp yêu cầu thực tiễn, có 

hiệu lực, hiệu quả vì sự phát triển biền vững của đất nƣớc;  

(3) Cần khẩn trƣơng xây dựng Luật tổ chức thi hành pháp luật. Chính phủ đƣợc 

Hiến pháp 2013 xác định vai trò mới là cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Nội hàm 

của quyền hành phap bao gồm: đề xuất, hoạch định chính sách; quản lý, điều hành vĩ 

mô; thi hành pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Hiến pháp 2013 hiến định rõ 
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nhiệm vụ tổ chức thi hành pháp luật cho Chính phủ ( Điều 96), Thủ tƣớng Chính phủ ( 

Điều 98), Bộ trƣởng ( Điều 99), Chính quyền địa phƣơng ( Điều 112), Uỷ ban nhân 

dân ( Điều 114). Đây là nhiệm vụ Hiến định, nhƣng các chủ thể đƣợc giao nhiệm vụ 

còn có phần lúng túng trong việc thực hiện do thiếu cơ chế pháp lý. Vì vậy, rất cân ban 

hành Luật này để: (i) Quy định nghĩa vụ, quyền hạn của các chủ thể trong tổ chức thi 

hành pháp luật; (ii) Quy đinh nội hàm của tổ chức thi hành pháp luật và cơ chế thực thi 

cụ thể từng nội dung tổ chức thi hành pháp luật; (iii) Quy định cơ chế phối hợp giữ các 

cơ quan, tổ chức trong tổ chức thi hành pháp luật; (iv) Quy định cơ chế kiểm tra, thanh 

tra, giảm sát hoạt động tổ chức thi hành pháp luật; (v) Quy đinh chế tài đối với vi 

phạm nhiệm vụ tổ chức thi hành pháp luật… Có Luật tổ chức thi hành pháp luật chắc 

chắn chủ trƣơng chuyển trọng tâm sang thi hành pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật 

mới đƣợc hiên thực hoá, nguyên tắc thƣợng tôn pháp luật vốn là nguyên tắc quan trọng 

của nhà nƣớc pháp quyền có thêm cơ sở pháp lý bảo đảm thực hiện./. 
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HỆ THỐNG PHÁP LÝ HIỆN HÀNH CỦA VIỆT NAM 

NHỮNG PHÂN TÍCH LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

GS.TS. Lê Hồng Hạnh 

Tổng Biên tập Tạp chí Law & Development 

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Hệ thống pháp lý có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển 

của bất cứ quốc gia nào, đặc biệt các quốc gia dân chủ và pháp quyền. Hệ thống pháp 

lý và thể chế là hai khái niệm liên quan chặt chẽ với nhau đến mức nhiều khi bị đồng 

nhất. Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đang xây 

dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nhà nước pháp quyền XHCN hiện 

đang là định hướng phát triển cơ bản, chiến lược, còn xây dựng thể chế kinh tế thị 

trường định hướng XHCN được coi là đột phá chiến lược trong thập kỷ vừa qua và 

hiện sẽ là đột phá chiến lược của thập kỷ 2021-2030. Xây dựng thể chế kinh tế thị 

trường định hướng XHCN cũng như xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN đều gắn 

chặt với hệ thống pháp lý. Tuy nhiên, trong khoa học pháp lý cũng như trong khoa học 

chính trị, cả nội hàm lẫn vai trò của hệ thống pháp lý chưa được xác định rõ. Điều này 

ảnh hưởng không nhỏ tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và thể chế kinh 

tế thị trường định hướng XHCN. Bài viết này phân tích các khía cạnh lý luận và thực 

tiễn của khái niệm hệ thống pháp lý, từ đó đề xuất việc cần phải đưa vào khoa học 

pháp lý khái niệm quan trọng này với việc xác định nội hàm và vai trò của nó.  

Từ khóa: Hệ thống pháp lý, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhà 

nước pháp quyền 

I. HỆ THỐNG PHÁP LÝ TRONG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI 

1.1. Khái niệm hệ thống pháp lý 

Hệ thống pháp lý là một khái niệm phức tạp. Cho đến thời điểm này, vẫn chƣa có 

đƣợc một định nghĩa đầy đủ và đƣợc chấp nhận rộng rãi về hệ thống pháp lý mặc dù 

có khá nhiều công trình nghiên cứu khác nhau nghiên cứu từ góc độ luật học so sánh 

hoặc từ những nghiên cứu một hệ thống pháp lý cụ thể, chẳng hạn của Malaysia, 

Indonesia, Mỹ hay Pháp v.v. Ngay cả một nhà nghiên cứu luật nổi tiếng của Hoa Kỳ 

cũng không đƣa ra định nghĩa về hệ thống pháp lý. Trên thế giới có hàng tram hệ 

thống pháp lý khác nhau với những đặc trƣng riêng. Mặc dù các hệ thống pháp lý trên 

thế giới đƣợc phân loại theo từng dòng họ (family) hay truyền thống (tradition) song 

vẫn khó tìm ra đƣợc một định nghĩa có thể bao quát đƣợc hiện tƣợng pháp lý phức tạp 

này. Sở dĩ nhƣ vậy là do có quá nhiều cách nhìn khác nhau về hệ thống pháp lý, về các 

thành tố của nó và vai trò của từng thành tố đó.  
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René David, nhà luật học so sánh nổi tiếng với nhiều tác phẩm về hệ thống pháp 

lý cũng không tìm cách đƣa ra định nghĩa về hệ thống pháp lý. Trong tác phẩm “Các 

hệ thống pháp lý chính trên thế giới ngày nay”
1
 René David chỉ liệt kê một số hệ thống 

pháp lý theo các truyền thống nhƣ Đức La Mã (Roman Germanic family), Hệ thống 

Anglo – Xac Xông (Anglo-Saxon hay Common Law), hệ thống pháp lý XHCN. Các 

nghiên cứu về hệ thống pháp lý cụ thể của nhiều học giả ở các nƣớc vẫn không đƣa ra 

định nghĩa về hệ thống pháp lý. Ví dụ, trong cuốn Hệ thống pháp lý của Phần Lan
2
, Hệ 

thống Pháp lý của các nƣớc ASEAN
3
 đều không đƣa ra bất cứ định nghĩa nào về hệ 

thống pháp lý. Nội dung của những công trình này mặc định rằng hệ thống pháp lý bao 

gồm các thành tố cơ bản là pháp luật, hệ thống tòa án, các thiết chế và hoạt động mà 

các thiết chế thực hiện nhằm đảm bảo thực thi pháp luật.  

 Một số định nghĩa về hệ thống pháp lý đƣợc đƣa ra trong các từ điển điện tử. Ví 

dụ, USlegal.com định nghĩa hệ thống pháp lý là toàn bộ các thủ tục và trình tự giải 

thích và thực thi pháp luật. Nó tạo ra quyền và trách nhiệm bằng nhiều cách khác 

nhau
4
. Longman Dictionary định nghĩa hệ thống pháp lý là “pháp luật và cách pháp 

luật vận hành trong một quốc gia cụ thể
5
. Konnie G. Kustron (2013)

6
 đã định nghĩa „hệ 

thống pháp lý hệ thống tổ chức kiểm soát nhà nƣớc và kiểm soát xã hội để ban hành và 

thi hành trật tự thông qua pháp luật. Hệ thống pháp luật bao gồm cả các cơ quan lập 

pháp và các cơ quan xét xử (tòa án). Các cơ quan này là một phần của nhà nƣớc chịu 

trách nhiệm ban hành luật và vận hành hệ thống pháp lý”. 

Hệ thống pháp lý đƣợc phân tích khá sâu căn cứ vào tính năng vận hành 

(functionalism) trong tác phẩm của Lawrence M. Friedman “Hệ thống pháp lý – Nhìn 

từ góc độ khoa học xã hội”.
7
 Mặc dù thừa nhận khó có thể định nghĩa hệ thống pháp lý 

dễ dàng nhƣ định nghĩa một chiếc ghế hay một vật dụng khác và khó có thể đƣa ra 

đƣợc một định nghĩa đƣợc chấp nhận phổ biến về hệ thống pháp lý song Friedman vẫn 

tìm cách xem xét nó từ góc nhìn khoa học xã hội. Friedman coi hệ thống pháp lý là 

một hệ thống xã hội bao gồm nhiều quy trình tiếp nhận xử lý đầu vào và tạo đầu ra. 

Đầu vào của hệ thống pháp lý là tòa bộ các nhu cầu xã hội đƣợc thể hiện trong các 

giấy tờ, hành vi có tác dụng buộc hệ thống vận hành. Ví dụ, nếu không có đơn kiện 

của cá nhân hay pháp nhân hay không có quyết định truy tố của cơ quan công tố đối 

                                                 
1
 René David & John E.Brierly, 1985 „Major Legal Systems in the World Today‟, Setven & Son, Lodon.  

2
 Jaako Uotila, 1985 „The Finish Legal System‟, Finish Lawyers Publishing Company, Helsinki.  

3
 Asean Legal System, Butherworths. Singapore – Malaysia – Hongkong 1995. 

4
 http://Definitions.uslegal.com/l/legal-system/ 

5
http://www.ldoceonline.com/dictionary/legal-system (truy cập ngày 7 tháng 12 năm 2020) 

6
 Konnie G. Kustron 2013 „Introduction to the American Legal System‟, Konnnie G. Kustron & 

Bookboon.com, ISBN 798 -87-87-403-0554-8, p.12 
7
 Lawrence M. Friedman, 1987 „The Legal System – A social science perspective‟, Rusell Sage 

Foundation. New York  

http://www.ldoceonline.com/dictionary/legal-system


39 

với một ai đó thì tòa án sẽ không hoạt động. Việc tòa án hoạt động có nghĩa là hệ 

thống đã tiếp nhận đầu vào, xử lý chúng bằng các quy trình tố tụng và tạo ra đầu ra – 

đó chính là bản án. Theo Friedman, hệ thống pháp lý là cỗ máy không lồ tiếp nhận và 

xử lý hàng triệu thông tin đầu vào và qi trình xử lý đầu vào chính là yếu tố then chốt 

của cỗ máy này. Friedman cũng chỉ rõ các thành tố của cỗ máy khổng lồ này. Chúng 

bao gồm: Hệ thống pháp luật; thẩm phán và các cấu trúc tổ chức hoạt động cho thẩm 

phán và văn hóa pháp lý. Friedman cho rằng cấu trúc tổ chức là yếu tố cơ bản của hệ 

thống pháp lý và các quy phạm pháp luật là yếu tố thứ hai. Tuy nhiên, cấu trúc là yếu 

tố tĩnh, yếu tố hình thức. Cấu trúc không có ý nghĩa gì khi nó không đƣợc nạp đầu vào 

để xử lý, giống nhƣ phòng xử án sẽ trống rỗng, không có sinh khí nếu không có các 

bên tranh tụng. Friedman nhấn mạnh rất nhiều đến một yếu tố cấu thành khác của hệ 

thống pháp lý, đó là văn hóa pháp lý. Văn hóa pháp lý phản ánh thái độ đối với pháp 

luật và quá trình ban hành, thay đổi và chấm dứt hiệu lực của pháp luật, phản ánh cảm 

xúc của chủ thể về quá trình và về các yếu tố khác của hệ thống pháp lý. Văn hóa pháp 

lý có tác động rất lớn đến sự vận hành của hệ thống pháp lý, tức là đến cấu trúc và nội 

dung của nó. Một ví dụ khá sinh động về tác động của văn hóa pháp lý đến hệ thống 

pháp lý là ly hôn, một nhu cầu xã hội đƣợc coi là đầu vào của hệ thống pháp lý. Hệ 

thống pháp lý có các quy định pháp luật về ly hôn, có các quy trình về xử lý việc ly 

hôn, có thẩm phán, thậm chí có cả tòa chuyên trách về ly hôn. Tuy nhiên, bản án ly 

hôn có hay không còn phụ thuộc vào văn hóa pháp lý. Một thẩm phán ở các nƣớc 

phƣơng Tây sẽ dễ dàng cho ly hôn hơn là một thẩm phán ở các nƣớc phƣơng Đông. 

Các bên bị ly hôn cũng có thể rút lui yêu cầu ly hôn nếu thấy quy trình phức tạp và chi 

phí tốn kém. Nói tóm lại, việc ly hôn phụ thuộc khá nhiều vào văn hóa pháp lý. 

Hệ thống pháp lý cũng đƣợc Hart nghiên cứu từ góc nhìn về điều kiện tồn tại của 

nó. Hart cho rằng có hai điều kiện cần và đủ để một hệ thống pháp lý tồn tại. Điều kiện 

thứ nhất là những quy tắc xử sự hien hành theo các tiêu chuẩn về hiệu lực của hệ thống 

phải đƣợc tuân thủ. Điều kiện thứ hai là các nguyên tắc của hệ thống về thừa nhận các 

tiêu chí hiệu lực cũng nhƣ các quy định về thay đổi, đánh giá phải đƣợc các nhân viên 

của hệ thống chấp nhận với tƣ cách là các tiêu chuẩn xử sự chính thức. Điều kiện thức 

nhất đòi hỏi phải có sự tuân thủ chứ không chỉ là thừa nhận các quy định pháp luật từ 

phía công dân. Nói cách khác, để hệ thống pháp lý tồn tại thì cần có các quy phạm 

pháp luật đƣợc tuân thủ và những nhân viên của hệ thống cũng phải tuân thủ các quy 

định về thực thi pháp luật. Theo Michael Payne (1976), rõ ràng, dù không định nghĩa 

một cách chính thức song Hart cho rằng hệ thống pháp lý chính là pháp luật đƣợc thực 

thi bởi các chủ thể nhân danh hệ thống theo những tiêu chuẩn nhất định
1
.  
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Với cách nhìn hệ thống pháp lý nhƣ vậy thì có thể khẳng định rằng trên thế giới 

có hàng trăm hệ thống pháp lý nhƣ vậy. Xét ở tầm quốc gia thì ít nhất cũng có 180 hệ 

thống pháp lý tồn tại trong 180 quốc gia thành viên của Liên hiệp quốc. Ở tầm quốc tế 

cũng có nhiều hệ thống pháp lý tƣơng ứng với các tổ chức quốc tế do các quốc gia có 

chủ quyền thành lập ra. Bản thân Liên hợp quốc có hệ thống pháp lý riêng của mình. 

Tƣơng tự, Liên minh Châu Âu cũng có hệ thống pháp lý của nó. Các thực thể nhƣ tôn 

giáo, tổ chức cũng có hệ thống pháp lý của nó. Cách tổ chức hệ thống để đảm bảo sự 

tuân thủ pháp luật cùng với pháp luật thực định tạo nên hệ thống pháp lý. Tuy nhiên, 

mỗi quốc gia có sự khác nhau trong việc xác định hệ thống đảm bảo tuân thủ pháp luật 

bao gồm những yếu tố nào.  

Hệ thống pháp lý của Vƣơng quốc Anh bao gồm các yếu tố sau: 1. Hệ thống 

pháp luật bao gồm cả Luật EU, Luật nhân quyền, Học thuyết pháp lý và án lê; 2. Hệ 

thống tòa án; Dịch vụ pháp lý và những chủ thể cung cấp dịch vụ pháp lý; 3. Tố tụng 

hình sự và tố tụng dân sự; Các tòa và thiết chế giải quyết tranh chấp lựa chọn
1
. 

Hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ đƣợc định nghĩa trong nhiều công trình nghiên 

cứu với những thành tố khác nhau. Trong số đó có công trình của Frank Emmert và 

Tony M. Fine (2006)
2
; Morris L. Cohen (1987)

3
; John M. Scheb II, Hemant Sharma 

(2020)
4
 v.v. Dù khác nhau trong cách định vị các yếu tố của hệ thống pháp lý Hoa 

Kỳ song các công trình nghiên cứu, các chƣơng trình đào tạo của các cơ sở đào tạo 

luật đều thống nhất là hệ thống pháp luật là thành tố cơ bản nhất của nó. Tiếp đó, hệ 

thống tòa án và hệ thống dịch vụ pháp lý cũng là những yếu tố đƣợc chú trọng. Trong 

cuốn “Giới thiệu hệ thống pháp lý Hoa Kỳ” Konnie G. Kustron (2013)
5
 đã liệt kê các 

thành tố cơ bản của hệ thống pháp lý quốc gia này. 1. Trƣớc hết đó là chủ nghĩa liên 

bang (federalism), 2. Hiến pháp và các luật thành văn, án lệ); 2. Hệ thống tòa án (tòa 

án liên bang và tòa án bang) và 3. Thủ tục tố tụng dân sự, 4. Thủ tục tố tụng hình sự, 

5. Đạo đức và nghề luật.  

Tuy đa dạng nhƣ vậy song hệ thống pháp lý có thể chia thành hệ thống pháp lý 

tôn giáo và hệ thống pháp lý thế tục. Mỗi hệ thống pháp lý đƣợc chia theo cách này có 

những quan điểm riêng về pháp luật, nguồn pháp luật, phạm vi điều chỉnh, chế tài áp 

dụng và chức năng. Nguồn của hệ thống pháp lý tôn giá là kinh thánh, là kinh phật, là 
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giáo điều đƣợc ban hành bởi những nhà tiên tri. Pháp luật trong hệ thống pháp lý thế 

tục đƣợc con ngƣời tạo ra và vì thế rất nhiều văn bản pháp luật, đặc biệt trong hiến 

pháp các nƣớc đã thể hiện điều này với lời nói đầu “Chúng tôi, nhân dân” ban hành 

hiến pháp này hay luật này. Xuất phát từ đấy, pháp luật trong hệ thống pháp lý tôn 

giáo đƣợc nhận thức là linh thiêng, không thể thay đổi, còn pháp luật trong hệ thống 

pháp lý thế tục lại hoàn toàn có thể thay đổi bởi những ngƣời ban hành ra nó. Pháp luật 

trong hệ thống pháp lý tôn giáo dạy tín độ tin vào điều gì và xử sự thế nào trong khi 

pháp luật trong hệ thống pháp lý thế tục điều chỉnh các hành vi xã hội của con ngƣời 

ảnh hƣởng đến ngƣời khác. Chủ thể thực thi pháp luật trong hệ thống pháp lý tôn giáo 

cũng chính là chủ thể truyền thụ pháp luật đó, tức là không có sự phân chia phân chia 

chức năng giữa thực thi pháp luật và tuyên truyền pháp luật. Trong hệ thống pháp lý 

thế tục, việc thực thi pháp luật đƣợc thực hiện bởi hệ thống cơ quan hành chính và việc 

xử lý các vi phạm pháp luật đƣợc thực hiện bởi tòa án với sự độc lập quyền lực tối đa. 

Hệ thống pháp lý còn đƣợc phân chia sự theo tƣơng đồng về truyền thống và nội 

dung của chúng. Phân chia theo cách này, đa số các nhà luật học so sánh đều phân chia 

hệ thống pháp lý thành 4 dòng họ chủ yếu gồm: Truyền thống pháp luật dân sự (Civil 

Law), truyền thống thông luật (Common Law), truyền thống pháp luật XHCN 

(Socialist law) và các hệ thống pháp lý pha tạp.  

1.2. Các yếu tố của hệ thống pháp lý 

Hệ thống pháp lý đƣợc cấu thành bởi những yếu tố nào cũng là vấn đề chƣa đƣợc 

giải đáp một cách đầy đủ. Với nhiều học giả thì hệ thống pháp lý bao gồm hầu hết các 

thành tố của bộ máy nhà nƣớc và một số thiết chế trực tiếp tham gia vào quá trình hình 

thành nên pháp luật và đƣa nó vào cuộc sống. Ví dụ, hai học giả từ Khoa Luật, Trƣờng 

đại học Quản trị của Xingapo Eugene Tan và Gary Chan định nghĩa nhƣ sau về hệ 

thống lý Singapo: “Hệ thống pháp lý của Singapo là một tấm thảm của luật lệ, thiết 

chế, giá trị, lịch sử và văn hóa. Giống nhƣ tấm chắn sản xuất tại Singapo, mỗi sợi chăn 

đƣợc dệt thành một kính vạn hoa pháp lý đƣợc đóng khung bởi tính thống nhất quốc 

gia”.
1
 Trên cơ sở định nghĩa này Eugen Tan và Gary Chan đã giới thiệu hệ thống pháp 

lý của Singapo bao gồm các thành tố: Hiến pháp, Cơ quan lập pháp, Cơ quan hành 

pháp, Tòa án, Đào tạo luật và nghề luật; Trọng tài. Các nhà nghiên cứu luật học từ các 

nƣớc ASEAN cũng có quan niệm tƣơng tự về hệ thống pháp lý. Trong cuốn “Các hệ 

thống pháp lý ASEAN – The legal System of ASEAN countries”
2
, các học giả các 

nƣớc ASEAN đã giới thiệu hệ thống pháp lý của mình với những thành tố tƣơng tự với 

                                                 
1
 Eugene Tan và Gary Chan. The Singapore Legal System. http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-

of-singapore/overview/chapter-1. 
2
 ASEAN Legal System. Buttterworths Asia. Singapore – Malaysia - Hong Kong, 1995. 
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sự nhấn mạnh khác nhau đối với mỗi thành tố. Ví dụ, trong giới thiệu về hệ thống pháp 

lý của Malaysia, Siva Ananthan, Zanur Zakaria đã giới thiệu các thành tố của hệ thống 

pháp luật của Malaysia mình bao gồm: Nguồn luật, hệ thống tòa án, nghề luật, tố tụng 

tƣ pháp, trọng tài và hòa giải
1
. Gregory Churchill, Ricly Setianwan Nazi, Sunaryati 

Hartono giới thiệu hệ thống pháp lý của Indonesia bao gồm nguồn luật, tố tụng tƣ pháp 

và hệ thống tòa án, nghề luật
2
. Trong giới thiệu của mình về hệ thống pháp lý của 

Philippin, Myrna Feleciano liệt kê các yếu tố nhƣ nguồn luật, về bộ máy nhà nƣớc 

(bao gồm cơ quan lập pháp, hành pháp, tƣ pháp) thủ tục pháp lý, áp dụng các nguyên 

tắc pháp lý và nghề luật
3
. Tƣơng tự, Prasit Kovilaikool giới thiệu các yếu tố sau của hệ 

thống pháp lý của Thái Lan: Nguồn luật, bộ máy nhà nƣớc (bao gồm cơ quan lập pháp, 

cơ quan hành pháp và cơ quan tƣ pháp); thủ tục pháp lý; áp dụng các nguyên tắc pháp 

lý và nghề luật
4
. 

Quan điểm về hệ thống pháp lý của các học giả ASEAN về cơ bản cũng tƣơng tự 

cách hiểu phổ biến về hệ thống pháp lý của các học giả pháp lý Hoa Kỳ. Trong các từ 

điển luật học ở Hoa Kỳ, hệ thống pháp lý đƣợc định nghĩa theo nhiều cách khác nhau 

nhƣng đều nhấn mạnh đến thủ tục hay trình tự luật đƣợc giải thích và áp dụng vào 

cuộc sống nhƣ thế nào. Ví dụ, USLegal định nghĩa “Hệ thống pháp lý được hiểu là 

quá trình hay thủ tục giải thích và thực thi pháp luật
”5

. Trong  

Civil Law là hệ thống pháp luật lớn nhất thế giới, đƣợc xây dựng trên nền tảng 

của Luật La Mã, phát triển ở các nƣớc Pháp, Đức và một số nƣớc lục địa châu Âu. 

Phạm vi ảnh hƣởng của hệ thống pháp luật Civil Law tƣơng đối rộng, bao gồm các 

nƣớc châu Âu lục địa (Đức, Pháp, Ý,...), Quebec (Canada), Louisian (Mỹ) và một số 

nƣớc Châu Mỹ La tin (Brazil, Venezuela...), và Châu Á (Việt Nam, Thái Lan, Lào, 

Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc v.v.). Trong hệ thống Civil Law thì hệ thống pháp luật 

của Đức, Pháp có ảnh hƣởng lớn nhất. Hệ thống Common Law (pháp luật Anh- Mỹ) là 

hệ thống pháp luật ra đời ở Anh, sau đó phát triển ở Mỹ và những nƣớc trƣớc đây là 

thuộc địa của Anh, Mỹ. Hệ thống pháp luật Common Law coi trọng án lệ và ở mức độ 

nhất định, nó phản ánh sự coi trọng của ngƣời Anh đối với kinh nghiệm và các giá trị 

và kinh nghiệm của tiền nhân 

1.2.1. Hệ thống pháp luật  

Hiện nay tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về hệ thống pháp luật và các thành 

                                                 
1
 Siva Ananthan, Zanur Zakaria, 1995 „The legal system of Malaysia‟ in ASEAN Legal System, Part 

3, Page 77-137. 
2
 Gregory Churchill, Ricly Setianwan Nazi, Sunaryati Hartono, 1995 „The legal system of Indonesia‟ 

in ASEAN Legal System, Part 2, Page 17-76. 
3
 Myrna Feleciano , 1995 „The legal system of the Philipinnes‟ in ASEAN Legal System, Part 4, Page 

141-211. 
4
 Prasit Kovilaikool, 1996 „The legal system of Thailand‟ in ASEAN Legal System, Part 6, Page 383-547 

5
 https://definitions.uslegal.com/l/legal-system/. 
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tố của nó
1
. Giáo trình Lý luận nhà nƣớc và pháp luật do GS.TS Lê Minh Tâm và 

PGS.TS Nguyễn Minh Đoan chủ biên, xuất bản năm 2015 dẫn ra các quan điểm sau về 

hệ thống pháp luật. Theo nghĩa hẹp nhất thì hệ thống pháp luật là tổng thể các quy 

phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau đƣợc phân định thành các 

chế định pháp luật, các ngành luật. Nội hàm của hệ thống chỉ nói tới quy phạm pháp 

luật và các tập hợp của chúng. Theo nghĩa rộng hơn một một tí thì hệ thống pháp luật 

là tổng thể các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc, mục đích và định hƣớng của pháp 

luật có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau đƣợc phân định thành các chế định pháp 

luật, ngành luật và đƣợc thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật do nhà nƣớc 

ban hành theo trình tự và hình thức thống nhất.  

Theo nghĩa rộng thì hệ thống pháp luật đƣợc xem nhƣ là tổng thể gồm tất cả các 

quy phạm pháp luật, các thiết chế bảo vệ và bảo đảm việc thực thi pháp luật, các hoạt 

động thực hiện pháp luật, các nguồn lực pháp luật và hoạt động đào tạo luật của quốc 

gia có sự liên hệ gắn bó chặt chẽ và thống nhất với nhau, tác động qua lại lẫn nhau và 

đƣợc vận hành theo những trật tự, quy trình nhất định. Các thành tố của hệ thống pháp 

luật bao gồm: các quy phạm pháp luật, các thiết chế bảo vệ và bảo đảm việc thực thi 

pháp luật (toà án, các cơ quan tổ chức thực hiện pháp luật); các hoạt động thực hiện 

pháp luật của các tổ chức và cá nhân; các nguồn lực pháp luật và hoạt động đào tạo luật. 

Hiểu theo nghĩa rộng nhất thì hệ thống pháp luật gồm toàn bộ pháp luật, cơ chế 

hình thành, giải thích và thực thi pháp luật ở một quốc gia nhất định luôn liên kết, gắn 

bó chặt chẽ với nhau để thực hiện việc điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội. 

Các thành tố của hệ thống pháp luật bao gồm tất cả những gì liên quan đến pháp luật 

và hoạt động pháp luật của quốc gia.  

Ngoài ra, có quan điểm lại xem xét dƣới góc độ pháp luật thực định nên cho rằng 

hệ thống pháp luật và tổng thể các nguồn luật có mối liên hệ mật thiết và thống nhất 

với nhau, đƣợc tập hợp và sắp xếp theo trật tự thứ bậc hiệu lực pháp lý của chúng tạo 

thành khối thống nhất để điều chỉnh các quan hệ xã hội.  

Những cách hiểu trên về hệ thống pháp luật đƣợc coi là phổ biến và chính thức ở 

trƣờng Đại học Luật Hà Nội và các cơ sở đào tạo luật sử dụng giáo trình hay chịu ảnh 

hƣởng từ quan điểm về hệ thống pháp luật kể trên của ĐHL.  

Nhƣ vậy có thể thấy có nhiều quan niệm khác nhau về hệ thống pháp luật. Tuy 

nhiên, cốt lõi thống nhất của hệ thống pháp luật là hệ thống các quy phạm đƣợc dùng làm 

chuẩn mực cho hành vi của các chủ thể trong xã hội và đƣợc nhà nƣớc cƣỡng chế thực 

hiện. Nhƣ vậy, pháp luật liên quan đến các chủ thể trong xã hội, các thiết chế thực thi 

                                                 
1
 GS.TS Lê Minh Tâm, PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan (đồng chủ biên) 2015, „Giáo trình Lý luận Nhà 

nƣớc và pháp luật‟, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, tr. 469.   
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pháp luật và các thiết chế trực tiếp tham gia vào việc thực hiện pháp luật, đảm bảo cho 

pháp luật đƣợc thực sự trở thành chuẩn mực hành động của các chủ thể trong xã hội.  

Tuy có những cách hiểu khác nhau về hệ thống pháp luật song điều có thể nhận 

thấy là các nhà luật học theo các trƣờng phái khác nhau đều thừa nhận hệ thống pháp 

luật không thể tồn tại ngoài các quan hệ giữa các chủ thể khác nhau trong xã hội, dù đó 

là cá nhân, pháp nhân hay những tổ chức chƣa đủ điều kiện đƣợc thừa nhận là pháp 

nhân. Hệ thống pháp luật cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của các thiết chế xã hội, các 

yếu tố xã hội nhƣ giáo dục pháp luật, văn hóa pháp luật, nghề luật. Chính vì vậy, khi 

nghiên cứu hệ thống pháp luật, các nhà nghiên cứu cần nghiên cứu nó trong tổng thể, 

toàn diên, không tách rời. Cách tiếp cận này đƣợc các nhà nghiên cứu pháp luật ở các 

nƣớc sử dụng, nhất là trong các nghiên cứu luật học so sánh. Khi nghiên cứu hệ thống 

pháp luật, các nhà nghiên cứu thƣờng mở rộng chu diên và hình thành khái niệm hệ 

thống pháp lý (legal system), điều mà những nhà nghiên cứu và đào tạo ở Việt Nam 

coi là “pháp luật đƣợc hiểu theo nghĩa rộng nhất
1
. 

Vƣợt ra khỏi phạm vi quốc gia, hệ thống pháp luật đƣợc xem là tập hợp pháp luật 

của một nhóm quốc gia có những điểm đặc thù giống nhau và có liên quan chặt chẽ 

với nhau (còn gọi là dòng họ pháp luật, gia đình pháp luật) không chỉ ở nội dung pháp 

luật mà cả ở sự tƣơng đồng trong quá trình hình thành, cách thức thực hiện và ảnh 

hƣởng của yếu tố lịch sử. Trên thế giới có nhiều hệ thống pháp luật mà điển hình là hệ 

thống pháp luật trong hệ thống pháp lý là Common Law và Civil Law. Hai hệ thống 

này có những điểm đặc thù tạo nên những dòng họ pháp luật riêng và từ đó là những 

sự tƣơng đồng trong trong cơ chế thực hiện của mỗi truyền thống.  

Hệ thống Common Law tồn tại ở Anh và những quốc gia từng là thuộc địa của 

Anh nhƣ Mỹ, Ấn Độ, Canada, Öc, Xingapo v.v. Những đặc trƣng của pháp luật trong 

hệ thống pháp lý Common Law là sự tồn tại và ảnh hƣởng rất lớn của án lệ (case law) 

với tƣ cách là nguồn luật chủ yếu. Sự tồn tại của án lệ đã dẫn đến đặc trƣng về cấu trúc 

của hệ thống pháp luật Common Law. Pháp luật trong hệ thống Common Law không 

phân chia thành công pháp và tƣ pháp. Đặc trƣng tiếp theo của pháp luật trong hệ 

thống Common Law là cội nguồn quyền lực của Hoàng gia Anh. Do các án lệ đƣợc 

xuất phát đầu tiên từ tòa án Hoàng gia và đƣợc áp dụng ở trên toàn lãnh thổ của Anh 

và các thuộc địa nên dĩ nhiên mang đậm nét dấu ấn quyền lực của Nhà vua hay Nữ 

hoàng qua các triều đại. Một đặc trƣng khác của pháp luật trong hệ thống Common 

Law có cội nguồn từ sự tồn tại của án lệ chính là mục tiêu trực tiếp của các quy phạm. 

Các quy phạm pháp luật có mục tiêu tìm kiếm những giải pháp giải quyết cho phiên 

                                                 
1
 Lê Minh Tâm và Nguyễn Minh Đoan, 2015. 
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tòa thay vì tạo ra nguyên tắc xử sự chung cho các chủ thể
1
. Đặc trƣng nữa của pháp 

luật trong hệ thống Common Law là vị thế cân bằng hay vƣợt trội của các quy định 

pháp luật hình thức so với các quy định của pháp luật nội dung. Trong thực tiễn tƣ 

pháp ở các nƣớc theo truyền thống Common Law, luật sƣ, thẩm phán và các bên tranh 

tụng đặc biệt coi trọng các quy định về thủ tục, chứng cứ vì những thành tố này giúp 

tìm kiếm ngay tại tòa kết quả của vụ kiện. 

1.2.2. Tòa án  

Tòa án độc lập thể hiện trong việc tổ chức quyền lực và mối quan hệ giữa các 

nhánh quyền lực nhà nƣớc. 

Thứ nhất, Tòa án phải độc lập với cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, không 

bị giám sát, kiểm soát bởi cơ quan hành pháp, không bị lệ thuộc về nhân sự, kinh phí 

đối với cơ quan hành pháp. Theo Bộ tiêu chí tòa án độc lập của Liên đoàn luật sƣ quốc 

tế thì tòa án độc lập đối với cơ quan hành pháp có nghĩa là cá nhân thẩm phán phải độc 

lập cá nhân và độc lập về thực chất. Độc lập cá nhân có nghĩa là thời hạn và điều kiện 

thực hiện nhiệm vụ đƣợc đảm bảo một cách phù hợp để thẩm phán không bị kiểm soát 

hành chính. Độc lập thực chất có nghĩa là khi thực hiện nhiệm vụ, thẩm phán không bị 

lệ thuộc vào bất cứ điều gì ngoài pháp luật và những chỉ dẫn của lƣơng tâm mình. Liên 

đoàn luật sƣ quốc tế đƣa ra thì 18 các tiêu chí xác định tƣ pháp độc lập, trong số đó nổi 

bật các tiêu chí sau: 

- Cơ quan hành pháp hoặc cơ quan lập pháp nếu tham gia vào việc bỏ nhiệm 

hoặc nâng bậc thẩm phán thì việc tham gia đó đƣợc coi là phù hợp và nhất quán với 

nguyên tắc tòa án độc lập nếu việc bổ nhiệm, nâng bậc đó đƣợc thực hiện bởi một ủy 

ban tƣ pháp trong đó thành viên của tòa án và của chức danh tƣ pháp phải chiếm đa số. 

- Việc kỷ luật hoặc miễn nhiệm thẩm phán phải do một thiết chế độc lập với tòa 

án thực hiện; 

- Cơ quan hành pháp không đƣợc có bất cứ sự kiểm soát nào đối với chức năng 

tƣ pháp; 

- Việc quản lý các tòa án cần do tòa án thực hiện hoặc do tòa án thực hiện hay do 

cả tòa án lẫn cơ quan hành pháp liên đới thực hiện; 

- Các dịch vụ cho hoạt động của tòa án cần đƣợc cơ quan hành pháp đầu tƣ thỏa đáng; 

- Lƣơng thẩm phán, chế độ về hƣu của thẩm phán đƣợc quy định ở mức phù hợp 

và đƣợc điều chỉnh nếu giá cả thay đổi; 

- Cơ quan hành pháp không có thẩm quyền đóng cửa hoặc đình chỉ hoạt động của 

tòa án bất cứ cấp nào. 

                                                 
1
 René David, 1985 „Major Legal Systems in the World Today‟, Third Edition, Stevens & Sons. 

London 1985. p. 24. 
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Thứ hai, đối với cơ quan lập pháp: Sự tác động của cơ quan lập pháp đến tƣ pháp 

độc lập không lớn và chủ yếu thông qua các văn bản luật mà cơ quan lập pháp ban 

hành. Cơ quan lập pháp khi ban hành các quy định thay đổi nhiệm kỳ hay điều kiện 

làm việc của thẩm phán thì không đƣợc áp dụng hồi tố đối với thẩm phán đƣơng 

nhiệm ở thời điểm thông qua trừ trƣờng hợp những thay đổi đó tốt hơn những gì đang 

áp dụng. Cơ quan lập pháp cũng không đƣợc ban hành các luật có hiệu lực đảo ngƣợc 

các phán quyết của tòa án. Trong trƣờng hợp cơ quan lập pháp ban hành luật thay đổi 

cơ cấu tòa án thì những tòa án đƣơng nhiệm trong các tòa bị thay đổi sẽ không bị ảnh 

hƣởng, trừ khi những thẩm phán đó đƣợc chuyển sang tòa khác có cùng địa vị pháp lý. 

Chẳng hạn, nêu cơ quan lập pháp ban hành luật xóa bỏ tòa hành chính thì đối với 

những thẩm phán tòa hành chính chức danh thẩm phán, ngạch của họ vẫn đƣợc giữ 

nguyên, không ảnh hƣởng trừ khi họ đƣợc chuyển sang tòa khác cùng cấp, cùng địa vị 

(chẳng hạn, tòa lao động). Thẩm phán đƣơng nhiệm không đƣợc giữ các chức vụ trong 

cơ quan lập pháp cũng nhƣ trong cơ quan hành pháp ở bất cứ cấp nào. 

Thứ ba, đối với các tòa án khác nhau trong hệ thống tòa án: Trong hệ thống tòa 

án có thể có nhiều loại tòa án và nhiều cấp tòa án. Quan hệ giữa các tòa án và các cấp 

tòa án phải là dựa trên nguyên tắc độc lập. Toàn bộ hệ thống tòa án độc lập với hệ 

thống cơ quan hành pháp và độc lập với cơ quan lập pháp. Tuy nhiên, tòa án độc lập 

chƣa dừng lại ở đó. Tòa án độc lập đòi hỏi các cấp tòa án độc lập với nhau và quan hệ 

giữa các cấp tòa án, các cấp xét xử là quan hệ tố tụng. Ở tuyệt đại đa số các nƣớc, tòa 

án không đƣợc tổ chức và quản lý nhƣ một ngành với những quan hệ trực thuộc kiểu 

quan hệ hành chính. Hiểu tòa án theo đúng nghĩa là hệ thống các cơ quan xét xử độc 

lập, liên kết với nhau trên nền tảng độc lập, không có tòa án cấp trên hay tòa án cấp 

dƣới hoặc nếu có gọi nhƣ vậy cũng chỉ để định danh vị trí của chúng theo cấp xét xử. 

Thông thƣờng, tòa án có chức năng phúc thẩm, giám đốc thẩm bản án của một tòa án 

khác thì đƣợc hiểu là tòa cấp trên. Tuy nhiên, đấy không phải là cấp trên hành chính 

nhƣ quan hệ giữa các bộ với các đơn vị trực thuộc. 

 Thứ tư, tòa án độc lập đối với các yếu tố tác động không mang tính quyền lực 

nhà nƣớc nhƣ ảnh hƣởng của các chính đảng, các xã hội dân sự, báo chí. Những yếu tố 

này trong nhiều hệ thống chính trị trên thế giới hiện đại tác động không ít đến sự độc lập 

của thẩm phán. Ví dụ, những cuộc biểu tình lớn yêu cầu Tòa án Tối cao hủy một bản án 

hay một hành vi vi phạm quyền con ngƣời diễn ra ở nhiều nƣớc có ảnh hƣởng không 

nhỏ đến niềm tin nội tâm và lƣơng tâm của thẩm phán. Chính vì vậy, pháp luật nhiều 

nƣớc cấm thẩm phán giữ vị trí trong các chính đảng hoặc cấm thẩm phán hành nghề luật 

trong lúc đƣơng nhiệm. Tƣơng tự, báo chí cũng ảnh hƣởng không nhỏ đến tính độc lập 

của thẩm phán. Pháp luật nhiều nƣớc hạn chế báo chí đăng những vụ án đang đƣợc xem 

xét nếu nhƣ việc đăng tải có thể ảnh hƣởng đến kết quả của vụ án. Bộ tiêu chí của Liên 
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đoàn luật sƣ Quốc tế cũng khuyến cáo báo chí và các tổ chức cần ý thức đƣợc xung đột 

tiềm ẩn giữa sự độc lập của thẩm phán và áp lực quá mức lên thẩm phán. 

1.2.3. Đào tạo Luật 

Đào tạo luật là một trong những yếu tố cấu thành hệ thống pháp lý. Năm 2014, 

Tờ Telegraph của Anh đƣa ra danh sách 10 trƣờng đại học đào tạo ngành luật hàng đầu 

thế giới
1
, theo đó, xếp hạng đầu là Đại học Havard (Mỹ), thứ hai là Đại học Oxford 

(Anh), sau đó lần lƣợt là Đại học Cambridge (Anh), Đại học Yale (Mỹ), Đại học 

Stanford (Mỹ),... Trong danh sách 10 trƣờng đại học này, có tới 9/10 trƣờng của Anh 

và Mỹ, chỉ có duy nhất đại học Melbourne xếp hạng 9 là của Australia.  

Tại Hoa Kỳ, học luật là ngành học sau đại học, tức là ngƣời học cần có một bằng 

đại học thuộc bất kỳ ngành học nào trƣớc khi đƣợc nhận vào trƣờng luật. Cấp học cơ 

bản nhất của ngành luật tại Mỹ là Juris Doctor (JD) kéo dài 3 năm. Sau khi hoàn thành 

khóa JD, nếu ngƣời học muốn nghiên cứu chuyên sâu vào một lĩnh vực cụ thể thì sẽ 

tham gia khóa LLM trong 1 năm. Còn đối với những ai có nhu cầu muốn học sâu hơn 

để nghiên cứu, giảng dạy thì sẽ tham gia khóa Doctor of Juridical Science (SJD). Tuy 

nhiên, trƣớc khi tham gia khóa SJD, cần phải hoàn thành JD và LLM. 

Vƣơng quốc Anh là một trong những quốc gia đào tạo luật hàng đầu thế giới, với 

các lĩnh vực là đào tạo cử nhân luật, đào tạo nghề luật. Để lấy đƣợc tấm bằng cử nhân 

luật, sinh viên phải trải qua đào tạo ba năm, với chất lƣợng đầu vào rất cao, đảm bảo 

cho việc tiếp thu kiến thức pháp lý một cách tốt nhất.  

Tại Australia, nhƣ các quốc gia khác, chƣơng trình đào tạo luật thấp nhất là cử 

nhân luật (LLB). Chƣơng trình LLB đƣợc giảng dạy rộng khắp các trƣờng đại học trên 

khắp nƣớc Öc và yêu cầu đầu vào khá cao so với các ngành khác.  

Còn ở khu vực Đông Nam Á, Singapore là một nƣớc có trình độ phát triển xã hội 

cao với một hệ thống pháp lý rất phù hợp với mô hình phát triển. Trong đó, công tác 

đào tạo luật luôn đƣợc chú trọng. Trƣờng đào tạo luật lâu đời nhất là Khoa luật của 

trƣờng đại học quốc gia Singapore. Chƣơng trình đào tạo cử nhân kéo dài 4 năm. 

Những ai đã có bằng cử nhân về chuyên ngành khác chỉ phải học trong 3 năm. Ngoài 

chƣơng trình đào tạo cử nhân Luật thì ở Singapore còn có các khóa đào tạo sau Đại 

học học gồm Chƣơng trình đào tạo Thạc sỹ và Chƣơng trình đào tạo Tiến sỹ.  

1.2.4. Nghề luật 

Ở nghĩa rộng, nghề luật đƣợc hiểu là những nghề nghiệp nhƣ thẩm phán, kiểm 

sát viên (công tố viên), luật sƣ, công chứng viên v.v.. Trong đó, nghề luật sƣ rất đặc 

trƣng và đƣợc coi là yếu tố gắn với hệ thống pháp lý với nhiều đặc trƣng riêng. Luật sƣ 

đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích cơ bản của 

                                                 
1
http://tamnhin.net/nhung-truong-dao-tao-luat-noi-tieng-the-gioi-8213.html, 

http://tamnhin.net/nhung-truong-dao-tao-luat-noi-tieng-the-gioi-8213.html
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công dân trƣớc tòa án, trƣớc các cơ quan nhà nƣớc và tổ chức, cá nhân khác. Các nƣớc 

đều có những quy định khác nhau về nghề luật sƣ. Chẳng hạn, ở Anh, Öc và một số 

quốc gia thuộc truyền thống Common Law, luật sƣ đƣợc phân thành nghề luật sƣ là 

Luật sƣ tƣ vấn và tranh tụng ở tòa cấp dƣới (solicitor) và Luật sƣ tranh tụng ở tòa án 

cấp cao hơn (barristers). Điểm khác nhau cơ bản giữa hai loại luật sƣ này, dù không 

phải đúng trong mọi trƣờng hợp thể hiện ở chỗ solicitor chủ yếu là ngƣời chuẩn bị hồ 

sơ trong các vụ kiện và có thể xuất hiện ở tòa cấp thấp (lower court) để đại diện cho 

khách hàng, còn baristor chủ yếu đại diện và bảo vệ khách hàng ở tòa cấp cao 

(superior court). Ở Mỹ, tuy cũng là một trong quốc gia theo truyền thống Common 

Law nhƣng trong hệ thống pháp lý không có sự phân biệt luật sƣ nhƣ ở Anh. Luật sƣ ở 

Mỹ có phạm vi hoạt động rất rộng, có vai trò rất lớn trong xã hội. An attorney is 

considered the official name for a lawyer in the United States. The first known use of 

the term attorney-at-law was in 1768. An attorney-at-law is defined as a practitioner in 

a court of law who is legally qualified to prosecute and defend actions in such court on 

the retainer of clients. A lawyer is an individual who has earned a law degree or Juris 

Doctor (JD) from a law school. ... An attorney is an individual who has a law degree 

and has been admitted to practice law in one or more states. The person has passed the 

bar examination or been admitted through a non-bar exam application.Còn với các 

nƣớc thuộc hệ thống Civil Law, chẳng hạn nhƣ Đức, Pháp, chƣơng trình đào tạo khá 

dài vì ngoài những kiến thức kỹ năng của luật sƣ thì luật sƣ còn phải nghiên cứu cả kỹ 

năng tiến hành tố tụng của Thẩm phán.  

Ở khu vực Đông Nam Á, tại Thái Lan hay Singapore không có sự phân biệt giữa 

luật sƣ tranh tụng và luật sƣ tƣ vấn, nhƣng trên thực tế, vẫn có sự phân loại và chuyên 

môn hoá giữa các loại luật sƣ ở Singapore. Kể từ năm 1996, tại Singapore có thêm một 

danh hiệu cao quý dành cho một số luật sƣ gọi là “Luật sƣ Cao cấp”, họ có thể đƣợc bổ 

nhiệm để trở thành Thẩm phán của Toà án tối cao Singapore. Tại Thái Lan, chỉ có luật 

sƣ Thái Lan đƣợc cấp phép, ngƣời phải là công dân Thái Lan mới có thể tƣ vấn về luật 

pháp và đại diện cho khách hàng tại tòa án Thái Lan.  

Ở Việt Nam, do điều kiện kinh tế và xã hội nên hệ thống pháp luật về nghề luật 

sƣ chƣa đƣợc hoàn chỉnh và luật sƣ ở nƣớc ta còn rất thiếu, chỉ đáp ứng một phần nhỏ 

nhu cầu của xã hội và chỉ tập trung ở các đô thị lớn.  

II. HỆ THỐNG PHÁP LÝ VIỆT NAM VÀ VAI TRÕ CỦA NÓ TRONG PHÁT 

TRIỂN XÃ HỘI 

2.1. Hệ thống pháp lý Việt Nam 

Hệ thống pháp lý trong khoa học pháp lý Việt Nam chƣa đƣợc nghiên cứu sâu vì 

nhiều lý do khác nhau. Các công trình nghiên cứu khoa học pháp lý ở Việt Nam đề cập 

nhiều đến hệ thống pháp luật. Trong các giáo trình chính thống của các cơ sở đào tạo 
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luật chƣa tồn tại khái niệm hệ thống pháp lý. Khái niệm chủ yếu đƣợc sử dụng là hệ 

thống pháp luật.  

Trong các chuyên khảo về pháp luật, hệ thống pháp lý về cơ bản đƣợc đồng nhất 

với hệ thống pháp luật. Phan Nhật Thanh
1
 trong chƣơng I cuốn sách tham khảo 

“Introduction to Vietnamese Law” đã đƣa ra định nghĩa hệ thống pháp lý Việt Nam 

bao gồm tất cả các quy phạm pháp luật đƣợc ban hành trong các văn bản pháp luật 

theo thủ tục và thẩm quyền bắt buộc. Các quy phạm pháp luật này có quan hệ nội tại 

và hình thành thể thống nhất, liên kết để tạo ra các chế định pháp lý và ngành luật.  

Ngay cả trong các công trình luật học so sánh, khi so sánh hệ thống pháp lý của 

các nƣớc thì các học giả Việt Nam dùng khái niệm hệ thống pháp luật thay cho khái 

niệm hệ thống pháp lý. Ví dụ, các học giả Việt Nam gọi hệ thống pháp lý theo truyền 

thống Anglo- Xắc xông là hệ thống pháp luật Anglo-Xắc xông hay hệ thống pháp luật 

Common Law trong lúc hệ thống pháp luật chỉ là một thành tố của hệ thống pháp lý. 

Trần Anh Tuấn trong bài giới thiệu về các hệ thống pháp luật trên thế giới thì mô tả 4 

truyền thống pháp luật chủ yếu mà thực chất là 4 hệ thống pháp lý điển hình trên thế 

giới
2
. Toàn bộ những nội dung trong bài là giới thiệu về các hệ thống pháp luật đƣợc 

phân loại dựa trên những tƣơng đồng đƣợc hình thành trong lịch sử, trong phát triển 

kinh tế xã hội, trong lập pháp hay trong thực thi pháp luật.  

Về cơ bản, không sai khi cho rằng có thể sử dụng khái niệm pháp luật và khái 

niệm pháp lý một cách đồng nhất trong một số trƣờng hợp nhƣ: văn bản pháp lý - văn 

bản pháp luật; cơ sở pháp luật - cơ sở pháp lý; căn cứ pháp lý - căn cứ pháp luật… Tuy 

nhiên, sẽ khá bất cập khi sử dụng: áp dụng pháp lý thay vì áp dụng pháp luật; sự kiện 

pháp luật thay cho sự kiện pháp lý; hay hành vi pháp luật thay vì hành vi pháp lý… 

Tuy không trực diện đề cập đến khái niệm hệ thống pháp lý song luật sƣ Trần 

Văn Hợp tìm cách lý giải sự khác nhau giữa khái niệm pháp lý với khái niệm pháp 

luật. Luật sƣ Trần Văn Hợp cho rằng “Pháp lý hay các lí lẽ của pháp luật chính là cơ 

sở của lí luận, là sự vận dụng, áp dụng có khoa học về pháp luật, về phương pháp 

nghiên cứu pháp luật mộ cách có hệ thống. Với ý nghĩa này, pháp lý được xem là hệ 

quả tất yếu của pháp luật. Nếu cho rằng pháp luật là một cái khung thì pháp lý chính 

là những lí lẽ khoa học vận động trong cái khung đó”
3
. Giải thích trên của Trần Văn 

Hợp ngay cả khi đƣợc coi là chính xác thì cũng không thể góp phần làm rõ khái niệm 

hệ thống pháp lý. Nhìn chung, trong khoa học pháp lý Việt Nam có sự đồng nhất giữa 

hệ thống pháp luật (law system) với hệ thống pháp lý (legal system).  

                                                 
1
 Phan Nhật Thanh “Overview of the Vietnamese State and Legal System‟ trong cuốn “Introduction to 

Vietnamese Law‟ do GS.TS Mai Hồng Quì chủ biên, tr. 25 
2
 Trần Anh Tuấn. Các hệ thống pháp luật trên thế giới.  

https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-lao-dong/cac-he-thong-phap-luat-tren-the-gioi.aspx 
3
 Trần Văn Hợp 2004 „Mối quan hệ giữa pháp luật và pháp lý‟, Tạp chí Pháp lý số 6 năm 2004 
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Khi khoa học pháp lý trên thế giới chƣa đƣa ra đƣợc một định nghĩa đầy đủ về hệ 

thống pháp lý thì công trình nghiên cứu này cũng chỉ góp phần làm rõ hơn nội hàm của 

khái niệm này mà không tìm cách định nghĩa về nó. Để đạt đƣợc mục đích này thì cần 

làm rõ, ít nhất ở những nét cơ bản nhất của khái niệm hệ thống pháp lý. Khái niệm này 

sẽ giúp tránh xảy ra tình trạng đồng nhất khái niệm hệ thống pháp luật và hệ thống 

pháp lý. Vì vậy, bài viết này đƣa ra những kiến giải sau đây nhằm làm rõ nội hàm của 

khái niệm hệ thống pháp lý. 

Thứ nhất, trƣớc hệ phải khẳng định rằng để có hệ thống pháp lý thì điều kiện đầu 

tiên đây phải là một hệ thống pháp luật đƣợc kết cấu bởi những chế định, lĩnh vực luật 

có mối liên hệ nội tại để tạo thành chỉnh thể. 

Thứ hai, hệ thống pháp lý bao gồm các cách thức để buộc các chủ thể tuân thủ 

nhằm duy trì trật tự xã hội mà pháp luật hƣớng đến, tức là làm cho các chủ thể thực 

hiện các hành vi trong khuôn khổ trật tự đó. 

Thứ ba, đây là một hệ thống xã hội vận hành qua việc tiếp nhận nhu cầu xã hội, 

nhất là những nhu cầu pháp lý, xử lý chúng qua các cấu trúc và cơ chế nội tại của pháp 

luật để đƣa ra những kết quả mà xã hội mong muốn khi đặt ra các quy định pháp luật. 

Thứ tư, hệ thống pháp lý đƣợc coi là nền tảng của thế chế ở bất cứ quốc gia nào 

vì nó tạo ra những khuôn khổ cơ bản nhất cho những hoạt động xã hội, bao gồm trƣớc 

hết hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học v.v. 

Từ những phân tích trên, về mặt lý luận, có thể định nghĩa hệ thống pháp lý là hệ 

thống pháp luật đƣợc liên kết chặt chẽ với các thiết chế đảm bảo sự tuân thủ các 

nguyên tắc, các quy định của hệ thống đó. 

Về mặt lý luận, trong khoa học pháp lý Việt Nam chƣa thực sự có sự thống nhất 

cơ bản khái niệm hệ thống pháp lý. Tuy nhiên, hai văn kiện chính trị quan trọng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam lại tạo ra đƣợc những nền tảng quan trọng về mặt lý luận 

cho việc định hình khái niệm hệ thống pháp lý. Đó là Nghị quyết 48/NQ-TW của Bộ 

Chính trị về Chiến lƣợc xây dựng hệ thống pháp luật giai đoạn 2005-2010 tầm nhìn 

2020 và Nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lƣợc cải cách tƣ pháp giai 

đoạn 2005-2010 tầm nhìn 2020. Nghị quyết Nghị quyết 48/NQ-TW xác định hệ thống 

pháp luật hiểu đúng nghĩa là thành tố cơ bản của hệ thống pháp lý bởi vì tách chiến 

lƣợc phát triển hệ thống pháp luật khỏi chiến lƣợc hoàn thiện cách thức vận hành pháp 

luật, đó là cải cách tƣ pháp. Trong Chiến lƣợc cải cách tƣ pháp, các yếu tố cơ bản của 

hệ thống pháp lý mà khoa học pháp lý của nhiều quốc gia trên thế giới đã xách định 

đƣợc đánh giá và định hƣớng phát triển. Tòa án, Viện kiểm sát, luật sƣ và nghề luật, 

thi hành án, giám định tƣ pháp, công chứng đều đƣợc Chiến lƣợc đề cập nhƣ là các 

thành tố của cải cách tƣ pháp. Nhiều nguyên lý, định hƣớng cơ bản cho việc tổ chức và 
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hoạt động của các cơ quan thi hành pháp luật đƣợc xác định trong Chiến lƣợc. Điển 

hình là định hƣớng hoàn thiện các thủ tục tố tụng tƣ pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân 

chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con ngƣời; xác định tòa án có vị 

trí trung tâm và xét xử là hoạt động trọng tâm; xây dựng hệ thống tòa án theo thẩm 

quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính gồm: tòa án sơ thẩm khu vực 

đƣợc tổ chức ở một hoặc một số đơn vị hành chính cấp huyện; Nghiên cứu việc 

chuyển viện kiểm sát thành viện công tố, tăng cƣờng trách nhiệm của công tố trong 

hoạt động điều tra; xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động bổ trợ tƣ pháp v.v.. 

Hai Nghị quyết lịch sử này dù chƣa đƣợc thực hiện đầy đủ và thành công nhƣ 

mong đợi song vẫn tạo ra đƣợc dấu ấn quan trọng, đặc biệt cách thức vận hành sự tuân 

thủ pháp luật thông qua các quy trình tố tụng dân sƣ, hành chính, hình sự với vai trò 

trung tâm của tòa án. Rõ ràng, hệ thống pháp lý của Việt Nam đƣợc hai Nghị quyết 

này xác định, dù không dùng tới khái niệm này. Những nội dung của hai Nghị quyết 

này đƣợc đề cập là những yếu tố cấu thành cơ bản của hệ thống pháp lý của các quốc 

gia trên thế giới mặc dù ngay trong Chiến lƣợc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật ban hành theo Nghị quyết 48/NQ-TW cũng có sự đồng nhất hai khái niệm này ở 

một số khía cạnh. Trong khi chiến lƣợc hƣớng tới việc xây dựng và hoàn thiện không 

chỉ pháp luật mà cả bộ máy nhà nƣớc khác song tên gọi vẫn là “xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật”. Chiến lƣợc này khi đƣợc dịch sang tiếng Anh thì thuật ngữ 

đƣợc sử dụng rất phù hợp: Hệ thống pháp lý – Legal System. 

Một trong những khía cạnh lý luận liên quan đến khái niệm hệ thống pháp lý ở 

Việt Nam là khái niệm thể chế. Thể chế (institution) và xây dựng thể chế (institutional 

building) hiện đang là đƣợc các quốc gia đặc biệt quan tâm trong thời đại toàn cầu hóa 

thƣơng mại và hội nhập. Ở Việt Nam, xây dựng thể chế phù hợp để phát triển đất nƣớc 

đang đƣợc đặc biệt chú trọng. Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng đến việc 

xây dựng thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN với việc ban hành 3 nghị quyết 

trong vòng 12 năm về vấn đề này. Cụ thế là Nghị quyết 21/NQ-TW khóa X năm 2008, 

Nghị quyết Trung ƣơng số 5/NQ-TW khóa XI và Nghị quyết 11 khóa XII. Xây dựng 

thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN đƣợc coi là lĩnh vực đột phá chiến lƣợc 

trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII. Trong Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 

Đảng lần thứ XIII thì Xây dựng thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN tiếp tục 

đƣợc xác định là lĩnh vực đột phá. Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình
1
 Đại hội lần 

thứ XIII của Đảng thì số lƣợng khái niệm thể chế đƣợc Dự thảo sử dụng đạt con số kỷ 

lục là 45 lần xuất hiên. Thể chế và xây dựng thể chế là những vấn đề nóng của sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nƣớc. Đảng đã có nhiều nghị quyết về xây dựng thể 

                                                 
1
 Những phân tích này thực hiện đối với Dự thảo Báo cáo chính trị (sau đây gọi tắt là Dự thảo) đƣợc 

Báo nhân dân điện tử ra công bố vào ngày 20 tháng 10 năm 2020. 
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kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN. Thể chế đƣợc sử dụng phổ biến, rất nhiều trong 

các văn kiện chính thức của Đảng, Nhà nƣớc song nội hàm của nó đƣợc hiểu chƣa 

thống nhất, ít nhất nhƣ theo cách tiếp cận của Nghị quyết 11/NQ-TW về phát triển 

kinh tế thị trƣờng XHCN. Nhiều bài viết về thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng 

XHCN song không đề cập đến bản chất cũng nhƣ nội hàm của khái niệm này
1
. Cũng 

có những công trình liệt kê những thành tố của thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng 

XHCN song lại không cho thấy đƣợc sự khác nhau và vai trò của các thành tố này
2
. 

Thực trạng này cũng diễn ra trong Dự thảo. Trƣớc hết Dự thảo sử dụng các khái 

niệm tích hợp giữa thể chế và lĩnh vực sau đây: 1) Thể chế phát triển; 2) thể chế 

chính sách; 3) thể chế đa phƣơng; 4) thể chế đa phƣơng toàn cầu; 5) thể chế đa 

phƣơng khu vực; 6) thể chế về tài chính; 7) thể chế quản lý xã hội; 8) thể chế liên 

kết; 9) thể chế phát triển đô thị và kinh tế đô thi; 10) thể chế phát triển kinh tế bền 

vững; 11) Thể chế trong nƣớc; 12) thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN. 

Trong việc xây dựng thể chế, các quốc gia hay các tổ chức quốc tế có thể chú trọng 

đến yếu tố liên kết hay yếu tố tích hợp khi xây dựng chính sách, pháp luật, cơ chế 

thực thi. Yếu tố liên kết là một nội dung trong xây dựng thể chế. Vì thế rất khó nhận 

thức đƣợc đúng khái niệm thể chế liên kết.  

Võ Đại Lƣợc (2020)
3
 trong bài viết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định 

hƣớng XHCN chỉ đề cập đến những yêu cầu Việt Nam cần đáp ứng để phát triển nền 

kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN. Bài viết không đề cập đến bản chất, nội hàm của 

thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN. Cũng có những nhà nghiên cứu nhận 

diện khá đầy đủ các yếu tố của thể chế. (Bùi Thị Huyền 2020),
4
. Tuy nhiên, những yếu 

tố này chỉ đúng nếu nói về thể chế chính thức. Thể chế một quốc gia phải bao gồm cả 

thể chế chính thức và phi chính thức đƣợc xây dựng dựng trên nhu cầu phát triển xã 

hội, năng lực quản lý phát triển xã hội thì mới tạo giúp thực hiện các mục tiêu đặt ra.  

Xác định đúng thể chế, nội hàm thể chế có vai trò đặc biệt quan trong đối với 

                                                 
1
 Xem. PGS.TS Trần Quốc Toản 2020 „Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ 

nghĩa - những vấn đề từ thực tiễn‟, < http://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/hoan-thien-the-che-kinh-

te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia---nhung-van-de-tu-thuc-tien-phan-1.htm> (truy cập 

8/12/2020).  
2
Các bộ phận cơ bản của thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN ở Việt Nam gồm: (1) Các luật 

lệ, quy tắc điều hành nền kinh tế; (2) Các chủ thể tham gia vào hoạt động trong nền kinh tế; (3) Cơ chế 

thực thi các luật, quy tắc và điều chỉnh các mối quan hệ giữa các chủ thể; (4) Hệ thống thị trƣờng 

(Đinh Văn Ân, 2006; Lê Xuân Bá, 2011; Lƣơng Xuân Quỳ, 2009; Vũ Văn Phúc, 2013; Đinh Tuấn 

Minh, Phạm Thế Anh, 2014). 
3
 PGS.TSKH Võ Đại Lƣợc 2020 „Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế ở Việt Nam‟ <Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế ở Việt Nam> (truy cập 8/1/2020). 
4
 ThS Bùi Thị Huyền 2020 „Quan điểm và đặc trƣng của thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN 

ở Việt Nam, http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn/khoa-ly-luan-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh/ quan- 

diem-va-dac-trung-cua-the-che-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-o-viet-nam.html (truy 

cập 8/12/2020). 

http://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/hoan-thien-the-che-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia---nhung-van-de-tu-thuc-tien-phan-1.htm
http://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/hoan-thien-the-che-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia---nhung-van-de-tu-thuc-tien-phan-1.htm
http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn/khoa-ly-luan-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh/%20quan-%20diem-va-dac-trung-cua-the-che-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-o-viet-nam.html
http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn/khoa-ly-luan-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh/%20quan-%20diem-va-dac-trung-cua-the-che-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-o-viet-nam.html
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phát triển quốc gia. Đối với khoa học pháp lý thì thì việc làm rõ khái niệm thể chế có ý 

nghĩa rất lớn đối với việc chính thức thừa nhận và xác định nội hàm của khái niệm hệ 

thống pháp lý. Thể chế đƣợc nghiên cứu và định nghĩa trong rất nhiều công trình của 

các nhà khoa học khác nhau trên thế giới, đặc biệt là trong “Thể chế (Institutions)” của 

Douglas North, công trình đƣa ông đến giải thƣởng Nobel về kinh tế
1
. Cốt lõi trong 

khái niệm thể chế của Douglass North và nhiều nhà khoa học thể hiện ở các yếu tố 

chính: i) Hệ thống pháp luật, các quy tắc xã hội điều chỉnh các quan hệ xã hội; ii) Các 

chủ thể thực hiện và quản lý sự vận hành xã hội gồm nhà nƣớc, cộng đồng cƣ dân, các 

tổ chức xã hội dân sự; iii) Các cơ chế, phƣơng pháp quản lý và điều hành xã hội. Thể 

chế có thể là của quốc gia (thể chế quốc gia), của cộng đồng hay của thế giới. Thể chế 

quốc gia tốt mang lại sự phát triển, thể chế không tốt thì sự trì trệ, kém phát triển sẽ 

đồng hành với quốc gia. Pháp luật, chính sách tốt nhƣng việc thi hành không mang lại 

kết quả mong muốn thì thể chế đó chƣa tốt. 

Trong các thành tố tạo nên thể chế, dù đó là thể chế quốc gia, thể chể các tổ chức 

cả tổ chức quốc tế lẫn tổ chức trong nƣớc đều có yếu tố pháp luật, chính sách. Với thể 

chế quốc gia đó là hệ thống pháp luật do nhà nƣớc ban hành theo các thủ tục luật định. 

Thể chế của các tổ chức quốc tế trong nƣớc thì pháp luật đƣợc hiểu là những quy tắc 

đƣợc các tổ chức này ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ nội bộ phát sinh trong 

quá trình hoạt động. Ở khía cạnh pháp luật và thi hành pháp luật thì thể chế quốc gia 

bao gồm hệ thống pháp lý, tức là hệ thống pháp luật cùng với cách thức vận hành hệ 

thống pháp luật để đảm bảo sự tuân thủ. Chính vì vậy, trong khoa học chính trị, pháp 

lý vẫn có những sự đồng nhất nhất định giữa thể chế và pháp luật cũng nhƣ giữa thể 

chế với hệ thống pháp lý. Ví dụ điển hình là trong Dự thảo Báo cáo chính trị có đề cập 

đến thể chính sách, pháp luật và đồng nhất việc hoàn thiện thể chế với việc hoàn thiện 

chính sách, pháp luật.  

Tóm lại, khoa học pháp lý, chính trị và kinh tế Việt Nam cần có những nghiên 

cứu để xác định rõ nội hàm của khái niệm hệ thống pháp lý, thể chế và thể chế kinh tế 

thị trƣờng định hƣớng XHCN. Đối với khoa học pháp lý, việc xác định đúng nội hàm 

và chính thức thừa nhận khái niệm hệ thống pháp lý sẽ tạo những sự tƣơng đồng cần 

thiết cho việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nhà nƣớc, pháp luật trong một 

chỉnh thể giữa Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Việc làm rõ bản chất, nội hàm của 

khái niệm hệ thống pháp lý cũng cho phép làm rõ mối quan hệ của nó với khái niệm 

thể chế, thể chế kinh tế thị trƣờng. Điều này đặc biệt có giá trị lý luận và thực tiễn đối 

với các hoạt động xây dựng thể chế quốc gia, trong đó bao gồm cả hệ thống pháp lý 

                                                 
1
 Xem: North, D. (1990). Institutions, institutional change, and economic performance. New York: 

Cambridge University Press. http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/politicsinternational-

relations/political- economy/institutions-institutional-change-and-economicperformance 



54 

với các yếu tố đồng nhất với các yếu tố của thể chế quốc gia. Chính sách quan trọng 

đối với thể chế quốc gia và hệ thống pháp lý nhƣ là cầu nối giữa những chính sách này 

đối với cuộc sống, chuyển những nhu cầu của chính sách thành quy phạm pháp luật và 

đảm bảo sự tuân thủ chúng. 

2.2. Hệ thống pháp lý Việt Nam – Vai trò và thực trạng hiện tại 

Hệ thống pháp lý giúp cho thể chế quốc gia thúc đẩy và đảm bảo những giao 

dịch bình đẳng, an toàn, từ đó đảm bảo các mục tiêu phát triển đặt ra. 

Xã hội không thể phát triển đƣợc nếu không có những giao dịch dân sự, thƣơng 

mại, các giao dịch xã hội khác, nhất là trong bối cảnh kinh tế thị trƣờng và hội nhập 

quốc tế. Với Việt Nam, do những hoàn cảnh lịch sử khác nhau, nhất là do nền kinh tế 

chỉ huy, bao cấp, những giao dịch dân sự, thƣơng mại, kinh tế không thực sự đƣợc chú 

trọng và không có nền tảng để phát triển theo các quy luật của thị trƣờng. Chính vì 

vậy, mặc dù đã chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN thì Việt Nam 

vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu khác nhau từ những quy 

luật cơ bản của thị trƣờng nhƣ cạnh tranh, giá trị, cung cầu. Đặc biệt, khi chủ động hội 

nhập kinh tế quốc tế thì tính cạnh trạng thấp của nền kinh tế Việt Nam trở thành thách 

thức lớn đối với đất nƣớc và dĩ nhiên đối với tất cả các doanh nghiệp. Thách thức đối 

với nền kinh tế Việt Nam trở nên lớn hơn khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2006 mặc 

dù cơ hội phát triển do sự kiện gia nhập WTO mang lại không hề nhỏ. Sau WTO, hơn 

10 năm qua Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới với nhiều 

quốc gia. Điển hình việc ký kết CPTPP năm 2019, EVFTA và EVIPA và RCEP năm 

2020. Việt Nam đã thực sự trở thành quốc gia đƣợc công nhận có đủ điều kiện để hội 

nhập nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, do thể chế chƣa hoàn thiện, Việt Nam chỉ nắm 

bắt đƣợc một phần cơ hội mà các hiệp định thƣơng mại tự do mang lại. Thể chế non 

yếu vẫn đang là thách thức lớn đối với Việt Nam sau gần 2 thập kỷ hội nhập và phát 

triển kinh tế thị trƣờng. Chính vì vậy, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trƣờng định hƣớng XHCN là một trong những nhiệm vụ chiến lƣợc mang tính đột phá 

của Việt Nam trong gần 2 thập kỷ vừa qua. Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc trong thời 

kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội ban hành năm 1991 (bổ sung sửa đổi năm 2011) coi 

xây dựng thể chế kinh tế thị trƣờng là định hƣớng lớn trong phát triển kinh tế xã hội. 

Chỉ 2 năm sau khi gia nhập WTO, Hội nghị BCH Trung ƣơng Đảng lần thứ 5 đã ra 

Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 30 tháng 1 năm 2008 về tiếp tục hoàn thiện thể chế 

kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN. Nghị quyết số 21/NQ-TW chỉ rõ rằng „quá trình 

xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn chậm, chưa theo 

kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Hệ thống 

luật pháp, cơ chế, chính sách chưa đầy đủ, đồng bộ và thống nhất„. Hoàn thiện thể chế 

kinh tế thị trƣờng vẫn tiếp tục đƣợc chú trọng. Năm 2017, Đảng cộng sản Việt Nam 
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ban hành tiếp Nghị quyết số 11/NQ-TW về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trƣờng định hƣớng XHCN. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng 

khóa XII đã xác định hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN là đột 

phá chiến lƣợc, nhất là đột phá chiến lƣợc nhằm giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất, huy 

động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Cần phải khẳng định rằng Đảng và 

Nhà nƣớc Việt Nam luôn nhấn mạnh sự thể chế chƣa phù hợp là nguyên nhân của tình 

trạng kinh tế Việt Nam phát triển không tƣơng xứng với tiềm năng và cơ hội. Ngân 

hàng Thế giới, Chƣơng trình Phát triển Liên hợp quốc cũng có nhiều các đánh giá về 

hạn chế của Việt Nam trong xây dựng năng lực thể chế. Raymond Mallon (2015)
1
, Cố 

vấn kinh tế, Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam đã có một 

số đánh giá chính xác về về các yếu tố thể chế đang giảm tốc độ, thậm chí cản trở sự 

phát triển kinh tế. Raymond Mallon chỉ ra những hạn chế sau đây trong thể chế kinh tế 

của Việt Nam: Tốc độ chậm của quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế thị trƣờng 

cạnh tranh; không rõ ràng về vai trò của nhà nƣớc; thiếu sáng tạo trong việc phát triển 

kinh doanh; tốc độ tăng trƣởng chậm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nƣớc và 

khu vực công ty. Giải pháp mà Việt Nam cần thực hiện là chú trọng đến hệ thống pháp 

lý khi xây dựng thể chế phát triển của đất nƣớc. (Raymond Mallon 2015, tr. 9-11) 

Những chủ trƣơng, chính sách của Việt Nam thể hiện trong các văn kiện chính trị 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, những đánh giá của các định chế quốc tế cho thấy tầm 

quan trọng của thể chế và xây dựng thể chế trong đó có hệ thống pháp lý tƣơng ứng.  

Hệ thống pháp lý tạo ra năng lực thể chế ngăn chặn tình trạng lợi dụng quyền 

lực nhà nước xâm hại quyền tự do và an toàn cá nhân 

Quyền tự do và an toàn cá nhân là một trong những quyền cơ bản của con ngƣời. 

Nhằm bảo đảm các cá nhân đƣợc hƣởng tự do, luật nhân quyền quốc tế yêu cầu các cơ 

quan nhà nƣớc, các tổ chức và mọi ngƣời phải có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do và an 

toàn cá nhân. Mọi hành vi tƣớc quyền tự do của cá nhân đều bị nghiêm cấm trừ trƣờng 

hợp có lý do luật định. Khoản 1, Điều 9 Công ƣớc quốc tế về quyền dân sự và chính trị 

1966 quy định “Mọi người đều có quyền hưởng tự do và an toàn cá nhân. Không ai bị 

bắt hoặc bị giam giữ vô cớ. Không ai bị tước quyền tự do trừ trường hợp việc tước quyền 

đó là có lý do và theo đúng những thủ tục mà pháp luật đã quy định”
2
. Cùng với việc 

pháp luật phải nghiêm cấm những hành vi đe dọa, xâm hại đến quyền hƣởng tự do và an 

toàn cá nhân, luật nhân quyền quốc tế còn yêu cầu các quốc gia phải xây dựng cơ chế 

pháp lý hữu hiệu để ngăn ngừa những ngƣời có thẩm quyền lợi dụng “lý do luật định” 

để “bắt” hoặc “giam giữ” ngƣời trái pháp luật, xâm hại quyền tự do và an toàn của cá nhân.  

                                                 
1
 Raymond Mallon 2015 „Cải cách các thể chế kinh tế Việt Nam nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang 

nền kinh tế thị trƣờng‟, Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, tr. 3  
2
Liên hợp quốc (1966), Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị năm 1966; 
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Trong việc bảo đảm quyền tự do của cá nhân thì cơ chế pháp lý do quyền hành 

pháp thực hiện đóng vai trò quan trọng. Quyền hành pháp đƣợc sinh ra để trực tiếp 

phục vụ những nhu cầu thiết yếu của xã hội mà tự bản thân các cá nhân không thể thực 

hiện đƣợc trong đó có nhu cầu bảo đảm quyền tự do và an toàn cá nhân. Nhằm bảo 

đảm sự an toàn cho công dân, cá nhân, nhà nƣớc phải thực hiện công việc quản lý xã 

hội, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực của xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội 

và đồng thời, phải khai thác, bảo tồn và phát triển các nguồn lực vật chất, tinh thần của 

xã hội nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho xã hội phát triển.  

Tuy nhiên, do mục đích của hoạt động hành pháp là bảo đảm lợi ích của xã hội, 

lợi ích của cá nhân, tổ chức nên hoạt động hành pháp luôn gắn chặt với những lợi ích 

vật chất và tinh thần của xã hội cũng nhƣ của ngƣời dân khiến cho hoạt động hành 

pháp dễ bị những ngƣời trực tiếp thực hiện lợi dụng nhằm phục vụ lợi ích cá nhân. 

Đây chính là một trong những nguy cơ hiện hữu khiến cho quyền hành pháp dễ bị lạm 

dụng để xâm hại quyền con ngƣời. Thiết chế mà nguy cơ xâm hại quyền là hiển nhiên 

có thì không thể trao cho nắm giữ vai trò tối cao trong việc bảo đảm quyền tự do an 

toàn cá nhân. Chính vì thế, nhằm phát huy tối đa năng lực bảo đảm quyền con ngƣời 

của hành pháp, đồng thời bảo đảm hạn chế tối đa nguy cơ xâm hại quyền con ngƣời 

của hành pháp, cơ chế tƣ pháp độc lập đƣợc trao quyền tối cao trong việc bảo đảm 

quyền tự do an toàn cá nhân đặc biệt là trong trƣờng hợp những quyền này có nguy cơ 

bị quyền hành pháp xâm hại.  

Điều này đƣợc thể hiện rõ trong Công ƣớc quốc tế về quyền dân sự và chính trị 

năm 1966: “Bất cứ người nào do bị bắt hoặc giam giữ mà bị tước tự do đều có quyền 

yêu cầu được xét xử trước tòa án, nhằm mục đích để tòa án đó có thể quyết định không 

chậm trễ về tính hợp pháp của việc giam giữ và ra lệnh trả tự do cho họ, nếu việc 

giam giữ là bất hợp pháp”
1
. Nội dung của quy định này cho thấy những ngƣời bị tƣớc 

tự do do bị “bắt” và “giam giữ” có quyền đƣợc yêu cầu tòa án kiểm tra và xác định 

tính hợp pháp của việc bắt và giam giữ nhằm bảo đảm việc họ bị “bắt” và “giam giữ” 

đúng quy định của pháp luật cũng nhƣ hạn chế tình trạng họ bị hạn chế quyền tự do 

một cách bất hợp pháp. Nhƣ vậy, theo luật nhân quyền quốc tế thì tòa án là thiết chế 

đƣợc trao quyền kiểm tra, thẩm định và phán quyết về tính hợp pháp của hành vi bắt 

và giam giữ khi ngƣời bị bắt và giam giữ yêu cầu nhằm hạn chế, ngăn chặn những 

hành vi lợi dụng quyền “bắt”, “giam, giữ” xâm hại quyền tự do và an toàn cá nhân và 

quyết định bãi bỏ ngay tức khắc việc giam, giữ và trả tự do cho ngƣời bị bắt và giam, 

giữ trong trƣờng hợp phát hiện những dấu hiệu bất hợp pháp của việc bắt và giam, giữ. 

Bắt và giam, giữ là những hành vi xâm hại nghiêm trọng đến quyền tự do của cá nhân 

cho nên khi bình luận về quyền tự do và an ninh cá nhân, Ủy ban công ƣớc quốc tế về 
                                                 
1
Liên hợp quốc (1966), Công ƣớc quốc tế về quyền dân sự, chính trị năm 1966; 
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quyền dân sự và chính trị cho rằng: “Khoản 1 Điều 9 được áp dụng cho tất cả những 

người bị tước tự do, kể cả trong các trường hợp phạm tội hay các trường hợp khác 

như tâm thần, lang thang, nghiện ma túy, bị tước tự do vì các mục đích giáo dục, kiểm 

soát nhập cư..”
1
, đồng thời yêu cầu các chủ thể bắt và giam, giữ mang tính ngăn chặn 

vì các lý do an toàn công cộng cung cấp lý do phải áp dụng biện pháp đó cho tòa án
2
.  

Cùng với quy định quyền của cơ quan tòa án xét xử và áp dụng hình phạt để bảo 

đảm quyền con ngƣời nói chung, quyền tự do của con ngƣời nói riêng, Khoản 1 Điều 

11 Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền quy định ngƣời “bị bắt” và “ bị giam giữ” có 

quyền yêu cầu tòa án kiểm tra, xác định tính hợp pháp của hành vi bắt và giam giữ. 

Điều này đã củng cố thêm cơ sở pháp lý, bảo đảm vai trò toàn diện của tòa án trong 

việc bảo đảm quyền tự do và an toàn cá nhân. Tòa án không chỉ trừng trị hành vi phạm 

tội xâm hại đến quyền tự do và an toàn cá nhân bằng áp dụng hình phạt mà còn có 

quyền xác định tính hợp pháp hay không hợp pháp của hành vi hạn chế quyền tự do và 

an toàn cá nhân của cơ quan cảnh sát, cơ quan điều tra khi “bắt” và “giam giữ” nhằm 

hạn chế tình trạng ngƣời có thẩm quyền lợi dụng quyền “bắt” và “giam giữ” mà xâm 

hại đến quyền tự do và an toàn cá nhân.  

Những phân tích trên vai trò của hệ thống pháp lý trong đảm bảo quyền con 

ngƣời, các quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức. Khi quyền con ngƣời, quyền và lợi 

ích hợp pháp không đƣợc bảo vệ hiệu quả bằng hệ thống pháp lý thì những bất ổn xã 

hội sẽ nảy sinh và đe dọa sự ổn định của phát triển kinh tế xã hội.  

Hệ thống pháp lý trừng phạt công bằng người thực hiện hành vi phạm tội xâm 

hại quyền con người và bảo đảm công lý cho người vô tội 

Vì tính chất nguy hiểm của tội phạm, nhà nƣớc và xã hội đặc biệt đề cao hoạt 

động ngăn chặn, trừng phạt và loại trừ hành vi phạm tội nhằm đảm bảo quyền con 

ngƣời. Pháp luật hình sự bao gồm các quy phạm pháp luật về tội phạm và hình phạt là 

công cụ cơ bản đƣợc nhà nƣớc sử dụng để trừng trị ngƣời thực hiện hành vi phạm tội. 

Hình phạt trừng trị ngƣời phạm tội bằng việc tƣớc đoạt hoặc hạn chế những quyền cơ 

bản và quan trọng nhất của họ nhƣ: quyền sống (hình phạt tử hình), quyền tự do (hình 

phạt tù), quyền sở hữu (hình phạt tiền). Việc tƣớc đoạt và hạn chế quyền và lợi ích đối 

với chủ thể thực hiện hành vi phạm tội là một trong những cách thức hữu hiệu hạn chế 

hành vi phạm tội xảy ra. Sự trừng trị nghiêm khắc của hình phạt khiến cho những 

ngƣời có ý định thực hiện hành vi phạm tội lo sợ bị tƣớc đoạt quyền lợi mà từ bỏ quyết 

tâm thực hiện hành vi phạm tội. Hình phạt chỉ phát huy đƣợc vai trò xã hội khi đƣợc 

                                                 
1
Khoa luật- Đại học quốc gia Hà Nội (2010), Quyền con ngƣời - Tập hợp những bình luận/khuyến 

nghị chung của Ủy ban công ƣớc Liên hợp quốc, Nxb. Công an nhân dân, tr.258  
2
Khoa luật- Đại học quốc gia Hà Nội (2010), Quyền con ngƣời – Tập hợp những bình luận/khuyến 

nghị chung của Ủy ban công ƣớc Liên hợp quốc, Nxb. Công an nhân dân, tr.259;  
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áp dụng đúng đắn và tƣơng xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội trong 

khi đó thực tiễn cho thấy không phải lúc nào hoạt động áp dụng hình phạt cũng bảo 

đảm đƣợc công bằng và đúng với quy định pháp luật. Chính vì thế, việc xây dựng cơ 

chế áp dụng hình phạt công bằng, khách quan và bảo đảm công lý là cần thiết để loại 

trừ những nguy cơ hình phạt bị áp dụng sai hoặc bị lợi dụng để xâm hại quyền của 

ngƣời khác. Luật nhân quyền quốc tế và pháp luật của đa số các quốc gia đều thừa 

nhận chỉ tòa án quốc gia và quốc tế thông qua hoạt động xét xử có quyền định tội và 

áp dụng hình phạt đối với tội phạm “Mọi người bị buộc tội có hành vi phạm tội được 

coi là vô tội cho đến khi sự phạm tội của người đó được xác định một cách hợp pháp 

trong một vụ xét xử công khai, trong đó có sự bảo đảm cần thiết cho việc bào chữa 

của người đó”
1
. 

Bên cạnh việc trao quyền đƣợc xét xử và áp dụng hình phạt cho tòa án, pháp luật 

quốc gia và luật nhân quyền quốc tế còn ghi nhận quyền đƣợc xét xử kịp thời, công 

bằng và khách quan cho những ngƣời bị buộc tội “mọi người đều có quyền được xét xử 

công bằng và công khai bởi một tòa án có thẩm quyền, độc lập, không thiên vị và được 

lập ra bởi pháp luật để quyết định về lời buộc tội người đó trong các vụ án hình sự”
2
. 

Yêu cầu pháp lý này nhằm mục đích bảo đảm cho những giá trị công bằng, bình đẳng 

của pháp luật về quyền con ngƣời đƣợc hiện thực hóa vào đời sống xã hội, đồng thời 

tránh tình trạng các cơ quan nhà nƣớc mà trực tiếp là những cơ quan áp dụng pháp luật 

lạm dụng hình phạt để hạn chế, tƣớc đoạt quyền của các cá nhân vô tội. Hoạt động xét 

xử công bằng và công khai bởi một tòa án có thẩm quyền độc lập, không thiên vị sẽ 

hạn chế đƣợc những sai sót, bất cẩn trong quá trình xác định sự thật của hành vi có đủ 

hay không các yếu tố cấu thành tội phạm. Nhƣ vậy, xét xử không chỉ là hoạt động 

trừng phạt tội phạm mà còn là phƣơng thức bảo đảm quyền con ngƣời của ngƣời bị 

buộc tội. Điều này cho thấy tòa án quốc gia không chỉ bảo đảm quyền con ngƣời bằng 

việc áp dụng hình phạt trừng trị ngƣời thực hiện hành vi phạm tội nhằm ngăn ngừa và 

loại trừ nguy cơ hành vi tội phạm xâm hại đến quyền con ngƣời mà còn đƣợc thừa 

nhận là chủ thể đóng vai trò tối cao trong việc bảo đảm quyền của những ngƣời bị các 

cơ quan điều tra và cơ quan công tố buộc tội.  

Hệ thống pháp lý khôi phục quyền và lợi ích của cá nhân phù hợp với lẽ phải và 

công bằng 

Bảo đảm quyền con ngƣời trƣớc hết là ngăn ngừa, loại bỏ những hành vi xâm hại 

quyền con ngƣời. Trong trƣờng hợp quyền con ngƣời đã bị xâm hại, hành vi bảo đảm 

quyền con ngƣời không chỉ ngăn chặn, loại bỏ hành vi xâm hại mà còn bao hàm mục 

đích khôi phục lại những quyền con ngƣời đã bị xâm hại. Khôi phục quyền con ngƣời 

                                                 
1
 Liên hợp quốc (1948), Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con ngƣời năm 1948. 

2
 Liên hợp quốc (1966), Công ƣớc quốc tế về quyền dân sự, chính trị năm 1966. 
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chính là tái sinh những quyền con ngƣời đã bị tƣớc bỏ, bị cắt xén, hạn chế trở lại 

nguyên trạng vốn có của quyền, đồng thời khôi phục những lợi ích do quyền đó mang 

lại đã bị mất đi hoặc sẽ mất đi bởi hành vi vi phạm pháp luật. Việc khôi phục quyền 

con ngƣời có nội hàm phức tạp, hoạt động này không chỉ phục hồi nội dung của quyền 

mà còn tái tạo lại tính chất, đặc điểm và cả lợi ích do quyền mang lại. Khôi phục 

quyền con ngƣời đƣợc thực hiện theo nhiều phƣơng cách do nhiều chủ thể khác nhau 

thực hiện. Cá nhân mang quyền có thể tự mình khôi phục hoặc cầu cứu sự giúp đỡ của 

các chủ thể xã hội khác, nhƣ ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp, các tổ chức xã hội và 

nhà nƣớc. Nhà nƣớc là tổ chức do xã hội tạo ra để phục vụ nhu cầu, đòi hỏi của ngƣời 

dân vì thế nhà nƣớc có trách nhiệm đứng ra ngăn chặn các nguy cơ xâm hại đến lợi ích 

của xã hội mà trƣớc tiên là các quyền con ngƣời của ngƣời dân. Song song với trách 

nhiệm ngăn chặn hành vi xâm hại quyền, khôi phục quyền là trách nhiệm không thể từ 

chối của nhà nƣớc. Pháp luật là công cụ khôi phục một cách toàn diện nhất quyền con 

ngƣời đã, đang bị tƣớc bỏ, bị cắt xén, bị hạn chế. Bằng hoạt động lập pháp, nhà nƣớc 

sẽ ghi nhận lại các quyền bị tƣớc bỏ, mở rộng thêm những quyền bị cắt xén và xóa bỏ 

những hạn chế, bảo đảm cho quyền đó chứa đựng đầy đủ những tính chất, đặc điểm và 

nội dung vốn có. Hoạt động áp dụng pháp luật khôi phục quyền con ngƣời bằng cách 

quyết định các biện pháp, cách thức và nội dung cụ thể để buộc các chủ thể đã xâm hại 

quyền con ngƣời phải thực hiện. Pháp luật khôi phục lại quyền sẽ tác động đến nhận 

thức của cá nhân và xã hội, cá nhân sẽ nhận thức đƣợc quyền của mình và sẽ có ý thức 

bảo đảm, xã hội sẽ nhận thức đƣợc quyền của cá nhân nên tôn trọng cũng nhƣ giúp đỡ 

cá nhân thực hiện quyền. Việc áp dụng pháp luật đặc biệt là thông qua hoạt động xét 

xử sẽ khôi phục quyền và lợi ích của cá nhân đã bị hành vi xâm hại quyền tƣớc đoạt, 

cắt xén, hạn chế. Mỗi phƣơng thức khôi phục quyền mang lại những lợi ích và ý nghĩa 

khác nhau cho chủ thể quyền con ngƣời. Pháp luật trang bị cho cá nhân sự nhận thức 

về quyền, tạo ra ý thức bảo đảm quyền. Áp dụng pháp luật đặc biệt là xét xử thì cung 

cấp cơ chế pháp lý sẵn có để cá nhân yêu cầu khi họ cho rằng những quyền của họ đã, 

đang bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại và cần đƣợc bảo đảm kịp thời bằng quyền 

lực nhà nƣớc. Áp dụng pháp luật là quá trình hoạt động thực tiễn nên kết quả bảo đảm 

quyền bằng hoạt động áp dụng pháp luật tác động sâu sắc đến ý thức của ngƣời dân, 

đến tâm lý xã hội.  

Tòa án bằng hoạt động xét xử dân sự là chủ thể cuối cùng trong xã hội có quyền 

và trách nhiệm buộc các chủ thể khác (kể cả cơ quan nhà nƣớc, cán bộ công chức nhà 

nƣớc) phải khôi phục các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân khi họ không thực hiện, 

thực hiện không đúng, không đầy đủ và hoặc gây thiệt hại cho bên có quyền
1
. Thông 

                                                 
1
Lê Vƣơng Long (chủ biên) (2008), Trách nhiệm pháp lý, một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở nƣớc ta 

hiện nay, Nxb. CAND, Hà Nội;  



60 

qua xét xử dân sự và xét xử hành chính, tòa án quyết định phƣơng thức, nội dung và 

mức độ quyền, lợi ích mà những chủ thể có nghĩa vụ khôi phục phải tiến hành khôi 

phục. Ngoài ra, Tòa án còn có quyền quyết định buộc nhà nƣớc phải khôi phục lại 

những lợi ích do quyền mang lại bị hạn chế, tƣớc bỏ bởi những hành vi thực thi công 

vụ gây ra trong quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án bằng hoạt động giải quyết 

bồi thƣờng thiệt hại theo Luật Trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại Nhà nƣớc
1
. 

3. Kết luận 

Khoa học và thực tiễn pháp luật của Việt Nam đã có nhiều bƣớc phát triển mạnh 

mẽ, đặc biệt sau khi Việt Nam thực hiện xây dựng nền kinh tế thị trƣờng, hội nhập 

quốc tế và xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền XHCN. Nhiều giá trị pháp lý của nhân loại 

đã đƣợc Việt Nam tiếp nhận, trong số đó nổi bật lên là bảo vệ quyền con ngƣời, tƣ 

pháp độc lập, giả định vô tội, phân chia và kiểm soát quyền lực v.v.. Những giá trị này 

đƣợc phát huy đầy đủ khi có hệ thống pháp lý thích hợp. Cần khẳng định rằng Việt 

Nam đang có sẵn những yếu tố của hệ thống pháp lý. Tuy nhiên, khái niệm hệ thống 

pháp lý lại chƣa đƣợc định hình vững chắc trong khoa học pháp lý. Điều này ảnh 

hƣởng không hề nhỏ đến những những cố gắng nhằm xây dựng thể chế phát triển của 

quốc gia. Trong bối cảnh phát hiện tại của việc xây dựng thể chế, cần làm rõ khái niệm 

hệ thống pháp lý để tích hợp các yếu tố của nó trong xây dựng thể chế./.  

                                                 
1
 Luật trách nhiệm bồi thƣờng Nhà nƣớc 
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BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC, PHÁP LUẬT VÀ NHÀ NƯỚC, PHÁP LUẬT 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA: MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN CHUẨN HOÁ 

PGS.TS. Trương Hồ Hải 

Viện Nhà nước và Pháp luật 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Nhà nước và pháp luật luôn là vấn đề trung tâm của quản lý xã hội 

trong xã hội còn giai cấp. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã chứng minh tính tất yếu của sự 

ra đời, tồn tại, phát triển của nhà nước, pháp luật nói chung và nhà nước, pháp luật 

xã hội chủ nghĩa (XHCN) nói riêng. Bản chất của nhà nước, pháp luật và nhà nước, 

pháp luật XHCN là một trong những nội dung quan trọng của lý luận chủ nghĩa duy 

vật biện chứng về nhà nước và pháp luật. Hiểu đúng bản chất của các vấn đề này là 

yêu cầu trong quá trình xây dựng và hoàn thiện lý luận nhà nước pháp quyền XHCN 

Việt Nam hiện nay. 

Từ khoá: Nhà nước, pháp luật, xã hội chủ nghĩa, bản chất. 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, trong các tài liệu nghiên cứu giảng dạy và học tập về lý luận nhà nƣớc 

và pháp luật ở Việt Nam trình bày tƣơng đối thống nhất về bản chất của nhà nƣớc, pháp 

luật và nhà nƣớc, pháp luật xã hội chủ nghĩa. Trong đó chỉ rõ, có tài liệu cho rằng: (1) 

bản chất nhà nƣớc, pháp luật thể hiện ở tính giai cấp và tính xã hội
1
; (2) bản chất nhà 

nƣớc chủ nghĩa mang bản chất giai cấp, bản chất xã hội và bản chất dân chủ; bản chất 

pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện tính giai cấp, tính xã hội và tính nhân dân (tính dân 

chủ)
2
. Tuy nhiên, cách trình bày nhƣ vậy chƣa rõ, chƣa đủ tƣờng mình vì với cách diễn 

đạt trong các tài liệu học tập và giảng dạy hiện nay ở Việt Nam dễ làm cho ngƣời đọc, 

ngƣời học hiểu bản chất của nhà nƣớc, pháp luật mang bản chất giai cấp và bản chất xã 

hội; bản chất nhà nƣớc, pháp luật xã hội chủ nghĩa mang bản chất gia cấp, bản chất xã 

hội và bản chất nhân dân (có tài liệu còn cho là có bản chất dân chủ). 

Trên phƣơng diện chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, mỗi sự vật, 

hiện tƣợng chỉ có một bản chất duy nhất, diễn đạt “những đặc tính cơ bản của sự vật, 

thực chất bên trong của sự vật và những quá trình sâu xa diễn ra trong nội bộ sự vật 

                                                 
1
 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Nhà nƣớc và Pháp luật, Tài liệu học tập và nghiên cứu 

môn học Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, tập 1, Nxb. Lý luận chính trị, tr. 18, tr. 140; GS, TS. 

Phạm Hồng Thái và PGS, TS Đinh Văn Mậu, Lý luận nhà nƣớc và pháp luật, Nxb. Giao thông vận tải, tr. 

42, 45; 238, 241. 
2
 Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Giáo trình cao cấp lý luận chính trị, Nhà nước và pháp luật, Nxb. lý luận 

chính trị, Hà Nội, 2018, tr. 15-16; 38-39; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Nhà nƣớc và 

Pháp luật, Tài liệu học tập và nghiên cứu môn học Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, tập 1, Nxb. Lý 

luận chính trị,tr. 29. 
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ấy”
1
, nghĩa là biểu hiện mối liên hệ biện chứng các thuộc tính bên trong sự vật, hiện 

tƣợng để phân biệt sự vật hiện tƣợng này với sự vật hiện tƣợng khác. Theo cách tiếp 

cận này, (1) bản chất của nhà nƣớc và pháp luật là biện chứng của những thuộc tính 

bên trong để phân biệt nhà nƣớc với các tổ chức khác trong xã hội, phân biệt pháp luật 

với các quy phạm khác trong xã hội; (2) bản chất của nhà nƣớc, pháp luật xã hội chủ 

nghĩa là biện chứng của những thuộc tính bên trong để phân biệt nhà nƣớc xã hội chủ 

nghĩa với các tổ chức khác trong xã hội và phân biệt giữa nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa với 

các nhà nƣớc đã tồn tại trƣớc đó (nhà nƣớc phong kiến, nhà nƣớc tƣ sản, nhà nƣớc chủ 

nô); phân biệt giữa pháp luật xã hội chủ nghĩa với các quy phạm trong xã hội và với 

pháp luật đã tồn tại trƣớc đó (pháp luật tƣ sản, pháp luật phong kiến, pháp luật chủ nô). 

Bài viết hƣớng đến là rõ, bản chất của nhà nƣớc, pháp luật và bản chất của nhà 

nƣớc, pháp luật xã hội chủ nghĩa trên phƣơng diện lý luận và thực tiễn để củng cố 

vững chắc lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về bản chất nhà nƣớc, pháp luật và nhà 

nƣớc, pháp luật xã hội chủ nghĩa. Qua đó góp phần hoàn thiện tài liệu nghiên cứu, học 

tập về môn học lý luận nhà nƣớc và pháp luật Việt Nam. 

2. Bản chất của nhà nước và pháp luật 

Bản chất nhà nƣớc là tổng thể những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ 

cơ bản bên trong, tƣơng đối ổn định và có tính quy định đối với sự ra đời, tồn tại, 

khuynh hƣớng phát triển của Nhà nƣớc. Từ cơ sở kinh tế - xã hội (KT-XH) cho sự ra 

đời của nhà nƣớc, các nhà kinh điển mác - xít đã chỉ rõ bản chất của nhà nƣớc là biện 

chứng giữa tính giai cấp (thể hiện thông qua chức năng giai cấp) và tính xã hội (thể 

hiện thông qua chức năng xã hội) trong thực tiễn. 

Học thuyết mác - xít về nhà nƣớc đã chỉ rõ, nhà nƣớc ra đời và tồn tại, phát triển 

trong xã hội có giai cấp, vì thế, nhà nƣớc trƣớc hết và bao giờ cũng là thiết chế bảo vệ 

địa vị thống trị của giai cấp thống trị trong một xã hội nhất định, gắn với một hình thái 

KT-XH nhất định: “Nhà nƣớc là nhà nƣớc của giai cấp có thế lực nhất, của giai cấp 

thống trị về mặt kinh tế và nhờ có Nhà nƣớc mà cũng trở thành giai cấp thống trị về 

mặt chính trị và do đó có thêm những phƣơng tiện để đàn áp và bóc lột giai cấp bị áp 

bức”
2
, do đó, bản chất đầu tiên của Nhà nƣớc là tính giai cấp. Vì thế, V.I.Lênin đã 

nhận định: “nhà nƣớc là bộ máy để giai cấp này áp bức giai cấp khác, một bộ máy để 

duy trì dƣới sự thống trị của một giai cấp tất cả các giai cấp bị lệ thuộc khác”
3
. 

V.I.Lênin trong tác phẩm Nhà nước và cách mạng đã viện dẫn quan điểm của 

chủ nghĩa Mác: “Nhà nƣớc là một cơ quan thống trị giai cấp, là một cơ quan áp bức 

                                                 
1
 M.Rô-den-tan và P.I-U-đin, Từ điển triết học, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1976, tr. 33 

2
 Các Mác và Ph.Ănghen (1995), Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.21, tr. 253, tr. 255.  

3
 V.I.Lênin (2005), Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội t. 33, tr. 87. 
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của giai cấp này với giai cấp khác”
1
, chính vì vậy, V.I.Lênin đã phê phán quan điểm 

cho rằng nhà nƣớc là một cơ quan điều hoà giai cấp. Tiếp tục viện dẫn quan điểm của 

chủ nghĩa Mác, V.I.Lênin đã viết “nếu nhà nƣớc là một sản phẩm của những mâu 

thuẫn giai cấp không thể điều hoà đƣợc, nếu nhà nƣớc là một lực lƣợng đặt lên trên xã 

hội và “ngày càng trở nên xa lạ đối với xã hội” thì rõ ràng là việc giải phóng giai cấp 

bị áp bức không những không thể thực hiện đƣợc nếu không tiến hành một cuộc cách 

mạng bạo lực, mà cũng không thể thực hiện đƣợc nếu không thủ tiêu bộ máy chính 

quyền nhà nƣớc do giai cấp thống trị dựng nên, bộ máy thể hiện “sự xa lạ” nói trên”
2
. 

Quan điểm này của V.I.Lênin đã củng cố và làm rõ tính giai cấp của nhà nƣớc, vì vậy, 

“Cách mạng không phải ở chỗ giai cấp mới dùng bộ máy nhà nƣớc cũ để chỉ huy và 

quản lý, mà ở chỗ khi đã đập tan bộ máy ấy đi rồi thì giai cấp mới sẽ dùng một bộ máy 

mới để chỉ huy và quản lý”
3
. 

Tuy nhiên, bên cạnh thực hiện chức năng chuyên chính và là bộ máy bạo lực 

chuyên nghiệp của giai cấp thống trị, nhà nƣớc còn phải thực hiện chức năng xã hội 

nhằm duy trì trật tự xã hội và điều hoà lợi ích trong xã hội theo trật tự mà giai cấp 

thống trị hƣớng đến. Do đó, trong bản chất nhà nƣớc có tính xã hội,các nhà kinh điển 

mác - xít chỉ rõ: “Ở khắp nơi, chức năng xã hội là cơ sở của sự thống trị chính trị; và 

sự thống trị chính trị cũng chỉ kéo dài chừng nào nó còn thực hiện chức năng xã hội đó 

của nó”
4
. Nhà nƣớc là bộ máy của giai cấp thống trị, phục vụ cho lợi ích của giai cấp 

thống trị, vì thế V.I.Lênin khẳng định “Nhà nƣớc là một bộ máy dùng để duy trì sự 

thống trị của một giai cấp này đối với giai cấp khác”
5
. 

Thực tiễn lịch sử đã chỉ ra rằng, một nhà nƣớc không thể tồn tại nếu nó chỉ phục 

vụ lợi ích của giai cấp thống trị mà không tính đến lợi ích các giai cấp, tầng lớp khác 

trong xã hội. Vì vậy, ngoài tƣ cách là công cụ bảo vệ, duy trì sự thống trị giai cấp, nhà 

nƣớc còn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, bảo đảm lợi ích chung của xã hội. Trên 

thực tế, nhà nƣớc nào cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề 

nảy sinh trong xã hội, bảo đảm cho xã hội đƣợc trật tự ổn định và phát triển, thực hiện 

một số chức năng phù hợp với yêu cầu chung của toàn xã hội và bảo đảm những lợi 

ích nhất định của các giai cấp và giai tầng khác trong chừng mực những lợi ích đó 

không mâu thuẫn gay gắt với lợi ích của giai cấp thống trị.Vì thế, không có một nhà 

nƣớc nào có thể tồn tại và phát triển đƣợc nếu chỉ duy trì mỗi tính giai cấp mà “quên 

đi” tính xã hội. Trong bất cứ hình thái KT-XH nào, giai cấp thống trị mặc dù có địa vị 

KT-XH quan trọng và quyết định đối với giai cấp khác, nhƣng cũng chỉ là bộ phận của 

                                                 
1
 V.I.Lênin (2005), Toàn tập, tập 33, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, tr.10. 

2
 V.I.Lênin (1976), Toàn tập, NXB Tiến bộ, Mátxcơva, t.33, tr.11 

3
 V.I.Lênin (1976), Toàn tập, NXB Tiến bộ, Mátxcơva, t.33, tr.141 

4
 C.Mác và Ph.Ăngghen (1994), Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, t.20, tr.253 

5
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xã hội mà không thể là toàn thể xã hội, vì thế ngoài việc bảo vệ quyền lợi và địa vị 

thống trị về KT-XH, giai cấp thống trị phải điều hoà lợi ích và bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp của các giai tầng khác ngay cả giai cấp đối lập với mình trong xã hội. Hơn nữa, 

nhà nƣớc phải thực hiên các nhiệm vụ khác nhau để duy trì cho sự tồn tại, ổn định và 

phát triển xã hội vì không có nhà nƣớc thì không một thiết chế xã hội nào có thể đảm 

nhận đƣợc vì nhiều lý do khác nhau, nhƣ: không đủ nguồn lực hoặc vì lý do lợi nhuận 

(nhà nƣớc thực hiện các nhiệm vụ này vì lợi ích công). Thông qua việc quản lý phát 

triển xã hội, nhà nƣớc thúc đẩy xã hội phát triển, điều này giúp cho giai cấp thống trị 

tiếp tục duy trì sự thống trị của mình trong xã hội. 

Điều này cho thấy, giữa tính giai cấp và tính xã hội có mối quan hệ biện chứng, 

thống nhất với nhau, trong quá trình nhà nƣớc thể hiện tính giai cấp thì cũng đồng thời 

thể hiện tính xã hội và ngƣợc lại. Tuy nhiên, mức độ đậm nhạt (nhiều hay ít) của tính 

giai cấp và tính xã hội ở mỗi nhà nƣớc sẽ khác nhau, trong mỗi giai đoạn tồn tại và 

phát triển của nhà nƣớc sẽ không giống nhau. Điều này thể hiện ở mọi nhà nƣớc và chỉ 

mất đi khi nhà nƣớc không còn tồn tại nữa mà chuyển sang hình thức tự quản xã hội, 

nghĩa là lúc này thiết chế xã hội hội này chỉ đơn thuần thể hiện tính xã hội. 

Cũng giống nhƣ nhà nƣớc, bản chất của pháp luật thể hiện biện chứng, thống 

nhất giữa tính giai cấp và tính xã hội. Trong đó, tính giai cấp của pháp luật thể hiện rõ 

pháp luật là ý chí của giai cấp cầm quyền, phục vụ cho việc áp đặt ý chí của giai cấp 

cầm quyền vào điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hƣớng mà giai cấp cầm quyền 

hƣớng đến. Chính vì thế, trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848), 

C.Mác và Ph.Ănghen đã mƣợn hình ảnh pháp luật tƣ sản để nói lên bản chất của pháp 

luật nói chung, đó là “Pháp luật của các ông chẳng qua là ý chí giai cấp của các ông 

đƣợc đề lên thành luật pháp, cái ý chí mà nội dung là do các điều kiện sinh hoạt vật 

chất của các ông quyết định”
1
. Bên cạnh đó, pháp luật còn thể hiện tính xã hội, đó là 

pháp luật ra đời xuất phát từ thực tiễn của xã hội, phục vụ cho điều chỉnh các xã hội 

theo một trật tự nhất định. Vì thế, mặc dù pháp luật mang tính giai cấp, thể hiện ý chí 

của giai cấp cầm quyền nhƣng, “ý chí đó” phải căn cứ điều kiện KT-XH hiện thực, 

nghĩa là nội dung của pháp luật phải đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

Trên ý nghĩa đó, C.Mác và Ph.Ăngghen đã nhấn mạnh: “Nhà lập pháp phải coi mình 

nhƣ là nhà khoa học tự nhiên. Ông ta không làm ra pháp luật, ông ta không phát minh ra 

chúng mà chỉ nêu chúng lên; ông ta biểu hiện những quy luật nội tại của nhiều mối quan 

hệ tinh thần thành những đạo luật thành văn có ý thức. Chúng ta sẽ phải chê trách nhà 

lập pháp là vô cùng tuỳ tiện, nếu nhƣ ông ta thay thế bản chất của sự việc bằng nhiều 

điều bịa đặt của mình”
2
. Nhƣ vậy, nhà nƣớc cần có pháp luật để điều chỉnh các quan 
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 C.Mác và Ph.Ănghen (1995), Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, t. 4, tr. 619 
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hệ xã hội nhƣng pháp luật phải phản ánh và phù hợp với thực tại khách quan của xã 

hội. Nhiệm vụ của những nhà làm luật là khám phá nhu cầu khách quan cần điều 

chỉnh; nhận thức đầy đủ, chính xác thực tiễn xã hội để quy phạm hoá; tạo môi trƣờng 

và điều kiện cho quan hệ xã hội phát triển đúng quy luật phù hợp với nhu cầu tiến bộ 

xã hội. Tuy nhiên, khi xây dựng pháp luật phải chú ý tính khách quan, tính bị quy 

định của nó bởi thực tiễn khách quan, nghĩa là pháp luật không đƣợc vƣợt quá điều 

kiện KT-XH.  

3. Bản chất của nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa 

Theo các nhà kinh điển mác - xít, trong quá trình cách mạng XHCN, giai cấp vô 

sản phải trở thành giai cấp thống trị, phải “giành lấy dân chủ”
1
 và bằng việc thiết lập 

nhà nƣớc và pháp luật XHCN, sử dụng nhà nƣớc và pháp luật ấy nhƣ là công cụ đắc 

lực để phát triển xã hội mới, phát triển nền dân chủ XHCN và hoàn thành sức mệnh 

lịch sử của giải cấp vô sản, đó là xoá bỏ mọi áp bức bóc lột, bất công trên phạm vi toàn 

thế giới.  

Nhà nƣớc XHCN là nhà nƣớc trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tƣ bản lên chủ 

nghĩa cộng sản, điều này đã đƣợc C.Mác tiên liệu trong tác phẩm Phê phán Cƣơng lĩnh 

Gôta: “Giữa xã hội tƣ bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải 

biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ 

quá độ chính trị, và nhà nƣớc của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền 

chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản”
2
 và V.I.Lênin cũng khẳng định “Bƣớc 

chuyển từ chủ nghĩa tƣ bản lên chủ nghĩa cộng sản, cố nhiên không thể không đem lại 

rất nhiều hình thức chính trị khác nhau, nhƣng thực chất của những hình thức ấy tất 

nhiên sẽ chỉ là một, tức là: chuyên chính vô sản”
3
. 

Nhà nƣớc XHCN là nhà nƣớc hoàn toàn khác với các kiểu nhà nƣớc trƣớc đó, vì 

mục tiêu của kiểu nhà nƣớc này là xây dựng nền dân chủ XHCN. Thông qua nhà nƣớc 

XHCN, giai cấp vô sản hoàn thành sứ mệnh của mình là xoá bỏ mọi áp bức bóc lột, 

bất công trên phạm vi toàn thế giới và thúc đẩy phát triển xã hội lên đỉnh cao của nó là 

xã hội cộng sản chủ nghĩa. Muốn thực hiện đƣợc nhiệm vụ này, nhà nƣớc XHCN phải 

đập tan nhà nƣớc cũ, nhƣng cũng phải biết kế thừa những gì hợp lý: “Nhiệm vụ là phải 

cắt bỏ những cơ quan thuần túy áp bức của chính quyền cũ, còn những chức năng hợp 

lý của nó phải đoạt lấy trong tay cái chính quyền xƣa nay vốn đòi đứng trên xã hội, và 

đem lại những chức năng ấy giao cho những công bộc có trách nhiệm của xã hội”
4
. 

Trên cơ sở những luận điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về nhà nƣớc, bản chất 
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của nhà nƣớc, trong điều kiện giai cấp công nhân đã giành đƣợc chính quyền, 

V.I.Lênin chỉ rõ phải xây dựng một nhà nƣớc kiểu mới - nhà nƣớc XHCN với hai chức 

năng cơ bản là trấn áp và tổ chức xây dựng xã hội mới - xã hội không còn áp bức bóc 

lột, đảm bảo công bằng thực sự, ngƣời lao động đƣợc phân phối sản phẩm lao động 

theo nguyên tắc cơ bản “làm theo năng lực, hƣởng theo lao động”. 

Sự ra đời của nhà nƣớc XHCN là một tất yếu lịch sử, nhƣng đây là quá trình 

không dễ dàng mà phải dùng đến bạo lực cách mạng, đây là thành quả tất yếu của cuộc 

cách mạng vô sản và chính nhà nƣớc XHCN là công cụ chuyên chính vô sản để bảo vệ 

thành quả cách mạng đó. Tiếp tục quan điểm mác-xít trƣớc đó, V.I.Lênin khẳng định: 

“Không có cách mạng bạo lực thì không thể thay nhà nƣớc tƣ sản bằng nhà nƣớc vô 

sản đƣợc. Việc thủ tiêu nhà nƣớc vô sản, nghĩa là việc thủ tiêu mọi nhà nƣớc, chỉ có 

thể thực hiện đƣợc bằng con đƣờng “tiêu vong” thôi”
1
. Nhà nƣớc chuyên chính vô sản 

là hình thức nhà nƣớc chuyển tiếp trƣớc khi đạt đến trạng thái tiêu vong của nhà nƣớc. 

V.I.Lênin nhấn mạnh: “trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tƣ bản lên chủ nghĩa cộng 

sản, sự trấn áp vẫn còn tất yếu, nhƣng nó đã là sự trấn áp của đa số bị bóc lột đối với 

thiểu số bóc lột. Cơ quan đặc biệt, bộ máy trấn áp đặc biệt là “nhà nƣớc” vẫn còn cần 

thiết, nhƣng nó đã là nhà nƣớc quá độ, mà không còn là nhà nƣớc theo đúng nghĩa của 

nó nữa”
2
. Nhà nƣớc chuyên chính vô sản phải là một công cụ, một phƣơng tiện; đồng 

thời, là một biểu hiện tập trung trình độ dân chủ của nhân dân lao động.  

Nhà nƣớc XHCN ra đời và tồn tại, phát triển trong xã hội còn tồn tại giai cấp và 

đấu tranh giai cấp vì thế bản chất của nhà nƣớc XHCN thể hiện thông qua mối quan hệ 

biện chứng giữa tính giai cấp và tính xã hội. Trong đó, nhà nƣớc XHCN mang tính giai 

cấp vô sản bởi vì nó do giai cấp vô sản lãnh đạo (giai cấp đối lập với giai cấp tƣ sản). 

Tính giai cấp của nhà nƣớc XHCN thể hiện rõ nét thông qua chuyên chính vô sản, mà 

nền tảng của nó là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, đội ngũ trí 

thức và các tầng lớp nhân dân lao động khác trong xã hội, vì theo V.I.Lênin “nguyên 

tắc cao nhất của chuyên chính là duy trì khối liên minh giữa giai cấp vô sản và nông 

dân để giai cấp vô sản có thể giữ vững đƣợc vai trò lãnh đạo và chính quyền nhà 

nƣớc”
3
. Cùng với đó, nhà nƣớc XHCN mang tính xã hội, theo V.I.Lênin, nhà nƣớc 

XHCN thực hiện các biện pháp để “làm cho hết thảy những người nghèo khổ, không 

trừ một ai, đều thực tế tham gia quản lý”
4
, thông qua đó, nhà nƣớc chăm lo đời sống 

nhân dân lao động, thúc đẩy KT-XH phát triển, đảm bảo tiến bộ, công bằng trong từng 

bƣớc phát triển, trong từng chính sách phát triển.  
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Tuy vậy, tính giai cấp và tính xã hội trong nhà nƣớc XHCN thể mức độ đậm, 

nhạt khác nhau ở mỗi giai đoạn phát triển. Ở giai đoạn đầu mới giành chính quyền, 

nhà nƣớc XHCN phải tập trung vào giữ chính quyền, thực hiện mạnh mẽ chức năng 

chuyên chính vô sản nhằm bảo vệ vững chắc nhà nƣớc non trẻ trƣớc sự tấn công của 

thế lực thù địch và phản cách mạng; nhƣng càng về sau, khi xã hội XHCN ngày càng 

phát triển mạnh mẽ, nhà nƣớc XHCN đã đƣợc xây dựng vững chắc, thế lực thù địch và 

phản cách mạng đã bị đẩy lùi thì chức năng xã hội ngày càng thể hiện mạnh mẽ và rõ 

nét. Lúc này, nhà nƣớc XHCN thể hiện ngày càng rõ đặc điểm nhà nƣớc “nửa nhà 

nƣớc” và dần hƣớng đến nhà nƣớc “tự tiêu vong”. Bản chất của nhà nƣớc XHCN đƣợc 

thiện hiện rõ nét thông qua biện chứng giữa chức năng giai cấp và chức năng xã hội:  

Thứ nhất, về chức năng giai cấp của nhà nƣớc XHCN. Theo V.I.Lênin, “Nhà nƣớc 

là lĩnh vực thực hành cƣỡng bức. Chỉ có điên rồ mới từ bỏ cƣờng bức, nhất là trong thời 

đại chuyên chính vô sản”
1
, nghĩa là nhà nƣớc XHCN vẫn cần thiết phải sử dụng biện 

pháp bạo lực và thiết lập bộ máy cƣỡng chế của mình. Nhà nƣớc XHCN sử dụng chức 

năng bạo lực trấn áp không phải bắt nguồn từ bàn chất mà do tính tất yếu phải khắc phục 

sự chống đối của kẻ thù. V.I.Lênin từng nhấn mạnh “chúng ta không muốn dùng bạo lực 

đối với con ngƣời”
2
 nhƣng buộc phải dùng bạo lực bởi vì các giai cấp phản đồng thƣờng 

là kẻ đầu tiên dùng bạo lực và nội chiến và nếu “không có bạo lực cách mạng… thì 

không thể nào bẻ gẫy đƣợc sự kháng cực của bọn bóc lột đó”
3
. Các giai cấp thống trị, 

bóc lột còn lực lƣợng, còn tiềm lực, đƣợc sự giúp đỡ của các thế lực thù địch trong và 

ngoài nƣớc, luôn tìm mọi cách để khôi lực quyền lực đã mất, chúng luôn chống phá lại 

nhà nƣớc XHCN và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ nhiều phía. Vì vậy, nhà 

nƣớc XHCN vẫn cần thiết phải dùng các biện pháp bạo lực đối với các lực lƣợng phản 

động, chống đối này, “Nhà nƣớc mới, đang ra đời của chúng ta cần có những đội vũ 

trang, chúng ta cần có trật tự chặt chẽ nhất, chúng ta phải dùng bạo lực để trấn áp 

thẳng tay tất cả mọi mƣu toàn phản cách mạng”
4
. Tuy nhiên, việc sử dụng bạo lực để 

bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền trong nhà nƣớc XHCN đã khác so với các nhà 

nƣớc trƣớc đây “Bất cứ một nhà nƣớc nào cũng đều có nghĩa là dùng bạo lực, nhƣng 

toàn bộ sự khác nhau là ở chỗ dùng bạo lực đối với những ngƣời bị bóc lột hay đối với 

kẻ đi bóc lột, ở chỗ có dùng bạo lực đối với giai cấp những ngƣời lao động và những 

ngƣời bị bóc lột không”
5
. Các nhà nƣớc khác dùng bạo lực của thiểu số đối với đại đa 

số quần chúng lao động còn nhà nƣớc vô sản dùng bạo lực của đại đa số quần chúng 

đối với thiểu số bóc lột muốn khôi phục lại vị trí thống trị của mình.  
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Thứ hai, về chức năng xã hội của nhà nƣớc XHCN. Cùng với đó, nhà nƣớc XHCN 

phải thực hiện tốt chức năng xã hội, vì vậy, nhà nƣớc XHCN phải củng cố và phát triển 

cơ sở kinh tế mà giai cấp vô sản là đại diện. Nhà nƣớc phải thúc đẩy sự phát triển mạnh 

mẽ lực lƣợng sản xuất để làm cơ sở thiết lập quan hệ sản xuất mà giai cấp vô sản là đại 

diện, đó chính là chế độ công hữu về tƣ liệu sản xuất.Vì vậy, V.I.Lênin cho rằng trong 

xã hội XHCN “vẫn cần có nhà nƣớc để vừa bảo vệ chế độ công hữu về tƣ liệu sản xuất, 

vừa bảo vệ bình đẳng về lao động và bình đẳng trong việc phân chia các sản phẩm”
1
. 

Cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội mà giai cấp công nhân là đại diện chính là chế 

độ công hữu về tƣ liệu sản xuất trên cơ sở sự phát triển cao độ của lực lƣợng sản xuất. 

Do đó, nói về chức năng giai cấp của nhà nƣớc vô sản, trong Tuyên ngôn của Đảng 

Cộng sản, C.Mác viết “Giai cấp vô sản sẽ dùng sự thống trị chính trị của mình để đoạt 

lấy toàn bộ tƣ bản trong tay giai cấp tƣ sản, để tập trung tất cả những công cụ sản xuất 

vào trong tay Nhà nƣớc, tức là trong tay giai cấp vô sản đã đƣợc tổ chức thành giai cấp 

thống trị, để tăng thật nhanh số lƣợng những lực lƣợng sản xuất”
2
. Nhƣ thế, trong nhà 

nƣớc XHCN, chức năng xã hội tập trung vào phát triển KT-XH, phục vụ lợi ích cho 

nhân dân lao động, đảm bảo quyền làm chủ thực sự của nhân dân lao động, vì mục tiêu 

nhà nƣớc thực sự “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. 

Thông qua việc thực hiện chức năng giai cấp và chức năng xã hội, nhà nƣớc 

XHCN đảm nhận nhiệm vụ đạp tan bộ máy của nhà nƣớc tƣ sản, nhà nƣớc phong kiến 

và sự phản kháng của các thế lực thù địch, phản động, để “giành và giữ” chính quyền 

thuộc về nhân dân lao động. Theo V.I.Lênin “Về mặt chính sách đối nội, nhiệm vụ 

đƣợc đề ra trƣớc mắt là nhiệm vụ tổ chức. Chính nhiệm vụ này đƣợc vận dụng vào một 

phƣơng thức mới và cao hơn trong việc sản xuất và phân phối sản phẩm trên cơ sở nền 

đại sản xuất (lao động) cơ khi hoá và xã hội hoá, là nội dung chủ yếu - và là điều kiện 

chủ yếu cho thắng lợi hoàn toàn - của cách mạng XHCN”
3
, cho nên, nhiệm vụ trƣớc 

mắt và lâu dài của nhà nƣớc XHCN là xây dựng cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế XHCN, 

vì xét cho cùng, theo V.I.Lênin, yếu tố có tính chất quyết định cho sự thắng lợi trong 

cuộc cách mạng này chính là “năng suất lao động là cái quan trọng nhất, chủ yếu nhất 

cho thắng lợi của chế độ xã hội mới (...) Chủ nghĩa cộng sản có nghĩa là năng suất lao 

động cao hơn (so với năng suất lao động dƣới chế độ tƣ bản) của những công nhân tự 

nguyện tự giác, liên hợp với nhau, sử dụng kỹ thuật hiện đại”
4
.  

Để thực hiện các chức năng trên, nhà nƣớc XHCN sử dụng nhiều công cụ quản lý 

khác nhau, trong đó pháp luật XHCN là công cụ quan trong nhất. Bản chất của pháp 
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luật XHCN thể hiện ở sự biện chứng, thống nhất giữa tính giai cấp và tính xã hội, 

trong đó pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp vô sản, nhƣng đồng thời, ý chí đó cũng 

phải phản ánh những “đại lƣợng chung”, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các giai 

tầng khác trong xã hội. Cho nên, pháp luật XHCN không chỉ phản ánh “lợi ích duy 

nhất” của giai cấp vô sản mà còn phản ánh lợi ích của các giai tầng khác trong xã hội, 

vì thế C.Mác đã khẳng định: “... xã hội không lấy pháp luật làm cơ sở. Đó chỉ là ảo 

tƣởng của những nhà luật học. Ngƣợc lại, pháp luật phải lấy xã hội làm cơ sở, pháp 

luật phải là sự biểu hiện của lợi ích và nhu cầu chung của xã hội do một phƣơng thức 

sản xuất vật chất nhất định sản sinh ra mà không phải là do ý muốn tuỳ tiện của một cá 

nhân... Chừng nào bộ luật không còn thích hợp với quan hệ xã hội nữa thì nó sẽ biến 

thành một mớ giấy lộn ngay”
1
. Nhà nƣớc XHCN sử dụng pháp luật XHCN nhằm hạn 

chế sự tuỳ tiện của của cơ quan nhà nƣớc và ngƣời đƣợc nhà nƣớc uỷ quyền trong thực 

thi công vụ, vì sự tuỳ tiện của nhà nƣớc sẽ dẫn đến sự tha hoá quyền lực nhà nƣớc, gây 

phƣơng hại đến quyền và lợi ích của nhân dân. Cho nên, pháp luật XHCN phải là “đại 

lƣợng chung” để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mọi chủ thể trong xã hội, 

đặc biệt quyền tự do của con ngƣời. Do vậy, C.Mác đã khẳng định “Tự do đƣợc thừa 

nhận về mặt pháp lý tồn tại trong nhà nƣớc dƣới hình thức luật pháp. Luật pháp không 

phải là những biện pháp đàn áp chống lại tự do… Ngƣợc lại, luật pháp là những tiêu 

chuẩn khẳng định rõ ràng, phổ biến… không phụ thuộc và sự tuỳ tiện của cá nhân 

riêng lẻ. Bộ luật là kinh thánh của tự do của nhân dân”
2
. Ngoài ra, để phục vụ tốt cho 

yêu cầu quản lý xã hội và “chế ngự” quyền lực nhà nƣớc, pháp luật phải là đại lƣợng 

chung, tiến bộ, vì con ngƣời, C.Mác đã chỉ rõ: “Dƣới chế độ dân chủ, không phải con 

ngƣời tồn tại vì luật pháp, mà luật pháp tồn tại vì con ngƣời; ở đây sự tồn tại của con 

người là luật pháp, trong khi đó thì dƣới những hình thức khác của chế độ nhà nƣớc, 

con ngƣời lại là tồn tại được quy định bởi pháp luật. Dƣới hiệu đặc trƣng cơ bản của 

chế độ dân chủ là nhƣ vậy”
3
. Chính vì thế, pháp luật XHCN phải dựa trên cơ sở KT-

XH hiện tại và xu thế vận động của KT-XH trong tƣơng lại gần để “lƣờng trƣớc” các 

quan hệ xã hội cần đƣợc pháp luật điều chỉnh. Vì vậy, đảm bảo bảo tính ổn định tƣơng 

đối của pháp luật, trong quá trình xây dựng pháp luật, nhà nƣớc XHCN cần phải phân 

tích, đánh giá và dự báo chính xác xu thế vận động KT-XH trong xã hội XHCN và khả 

năng điều chỉnh của pháp luật XHCN đối với các quan hệ xã hội mới và những quan 

hệ xã hội cũ đặt trong bối cảnh KT-XH mới. 

4. Kết luận 

Từ cơ sở KT-XH cho sự ra đời của nhà nƣớc, các nhà kinh điển mác – xít đã chỉ 

                                                 
1
 C.Mác và Ph.Ănghen (1993), Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, t. 6, tr.332 

2
 C.Mác và Ph. Ăngghen (2002), Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.1, tr.95 

3
 C.Mác và Ph. Ăngghen (2002), Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.1, tr.350 
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rõ bản chất của nhà nƣớc, pháp luật nói chung và nhà nƣớc, pháp luật XHCN nói riêng 

thể hiện rõ ở sự biện chứng, thống nhất giữa tính giai cấp (biểu hiện ở chức năng giai 

cấp) và tính xã hội (biện hiện ở chức năng xã hội). Vì thế, không có một nhà nƣớc, 

pháp luật nào, ngay cả nhà nƣớc, pháp luật XHCN có thể tồn tại và phát triển đƣợc nếu 

chỉ duy trì mỗi tính giai cấp mà “quên đi” tính xã hội.  

Cho nên, việc một số tài liệu cho rằng: (1) bản chất nhà nƣớc, pháp luật thể hiện 

ở tính giai cấp và tính xã hội
 
là chƣa chính xác mà cần phải đƣợc thể hiện nhƣ ở luận 

giải ở trên. Đồng thời, bản chất nhà nƣớc XHCN mang bản chất giai cấp, bản chất xã 

hội và bản chất dân chủ; bản chất pháp luật XHCN thể hiện tính giai cấp, tính xã hội 

và tính nhân dân (tính dân chủ)
 
cũng chƣa chính xác, vì trong thực tế các nhà nƣớc, 

pháp luật đã và đang tồn tại trong lịch sử đều mang bản chất chung, bản chất đó là sự 

biện chứng, thống nhất giữa tính giai cấp và tính xã hội, sự khác nhau giữa các nhà 

nƣớc, pháp luật đã tồn tại trong lịch sử (xét trên phương diện bản chất của chúng) nằm 

ở chỗ giai cấp cầm quyền đó là giai cấp nào, giai cấp đó đại diện, bảo vệ cho quyền và 

lợi ích số đông hay ít ngƣời trong xã hội./. 
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MỘT SỐ TIẾP CẬN MỚI VỀ LÝ LUẬN  

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

GS.TS. Nguyễn Minh Đoan 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội quan trọng, phức 

tạp có ảnh hưởng tới địa vị thống trị, quyền, lợi ích của các giai cấp, lực lượng khác 

nhau trong xã hội, tới sự ổn định và tiến trình phát triển của một xã hội nên luôn được 

rất nhiều lực lượng khác nhau trong xã hội nghiên cứu, đưa ra những quan niệm, quan 

điểm khác nhau để phục vụ cho lợi ích của xã hội nói chung, lợi ích của lực lượng mình 

nói riêng. Nhận thức là một quá trình, những tri thức, quan điểm, khái niệm về nhà 

nước và pháp luật mà hôm qua được coi là đúng, là đầy đủ thì hôm nay có thể không 

còn là đúng, là đầy đủ nữa và những gì hôm nay chúng ta cho là đúng nhưng ngày mai 

có thể sẽ không còn đúng nữa, những tri thức, quan điểm, khái niệm của chúng ta về 

nhà nước và pháp luật có thể sẽ thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử, không nên tuyệt 

đối hoá những tri thức đã có được về nhà nước và pháp luật. Biện chứng là vậy, do 

vậy, bài viết này xin mạnh dạn tập hợp một số vấn đề lý luận hiện nay về nhà nước và 

pháp luật được cho là mới, có sự khác biệt so với nhận thức trước đây. 

Từ khóa: Nhận thức lý luận, nhà nước, pháp luật, sự ra đời của nhà nước, bản 

chất, vai trò, chức năng nhà nước, bản chất pháp luật. 

1. Đặt vấn đề 

Lý luận nhà nƣớc và pháp luật là sự khái quát những kinh nghiệm thực tiễn, tổng 

hợp các tri thức về nhà nƣớc và pháp luật đã đƣợc tích luỹ trong quá trình hoạt động 

lịch sử của con ngƣời. Đây là hệ thống những tri thức, quan điểm, khái niệm khoa học 

và khách quan về nhà nƣớc và pháp luật luôn đƣợc bổ sung, hoàn thiện trong quá trình 

nhận thức, trải nghiệm từ thực tiễn của con ngƣời. Nhà nƣớc và pháp luật là những 

hiện tƣợng phức tạp, quan trọng, để nhận thức đúng, chính xác về nhà nƣớc và pháp 

luật là vô cùng khó khăn, chƣa kể là nó còn bị làm cho rắc rối thêm bởi nhiều trƣờng 

phái, quan điểm khác nhau, đặc biệt là của các nhà tƣ tƣởng tƣ sản
1
 trong cuộc đấu 

tranh tƣ tƣởng giữa chủ nghĩa tƣ bản và chủ nghĩa xã hội.  

Trƣớc hết phải khẳng đinh rằng, những năm gần đây lý luận về nhà nƣớc và pháp 

luật đã có những bƣớc phát triển mạnh mẽ hơn về chất, nhất là từ khi Đảng Cộng sản, 

Nhà nƣớc Việt Nam có chủ trƣơng đổi mới tƣ duy, trong đó có tƣ duy pháp lý. Đổi 

mới tƣ duy pháp lý đòi hỏi không chỉ cần trí tuệ mà cả dũng khí và niềm tin sắt đá vào 

tƣơng lai tƣơi sáng của đất nƣớc, dân tộc Việt Nam. Trong quá trình đổi mới đó đã có 

                                                 
1
 V.I.Lênin, Toàn tập, Tập 39, Nxb Tiến bộ, M, 1979, tr.75. 
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sự nhận thức và thay đổi căn bản những quan niệm về chủ nghĩa xã hội, về nhà nƣớc 

và pháp luật nói chung, nhà nƣớc và pháp luật xã hội chủ nghĩa nói riêng. Chẳng hạn, 

Việt Nam đã xóa bỏ từng bƣớc nền kinh tế theo cơ chế tập trung bao cấp, chuyển dần 

sang xây dựng nền kinh tế thị trƣờng, thừa nhận nền kinh tế có nhiều thành phần hoạt 

động theo cơ chế cung cầu, tiến hành cổ phần hóa tƣ liệu sản xuất…; xây dựng nhà 

nƣớc pháp quyền, khẳng định nhà nƣớc Việt Nam là nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa, Nhà nƣớc của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân (không chỉ là nhân dân lao 

động nhƣ trƣớc kia); phân biệt quyền lực nhà nƣớc thành ba quyền lập pháp, hành 

pháp, tƣ pháp và xác định Quốc hội thực hiện quyền lập pháp, Chính phủ thực hiện 

quyền hành pháp, Tòa án thực hiên quyền tƣ pháp; thiết lập cơ chế kiểm soát quyền 

lực nhà nƣớc; thừa nhận và thực hiện quyền con ngƣời; xã hội hóa nhiều hoạt động 

kinh tế - xã hội quan trọng… Những sự thay đổi đó đã và đang làm cho đất nƣớc phát 

triển nhanh hơn, bền vững hơn, đời sống nhân dân từng bƣớc đƣợc nâng cao… Tuy 

vậy, một số vấn đề lý luận về nhà nƣớc và pháp luật vẫn chƣa đƣợc làm rõ, nhiều vấn 

đề lý luận và thực tiễn xây dựng nhà nƣớc và pháp luật xã hội chủ nghĩa đặt ra chƣa 

giải quyết đƣợc, lý luận về nhà nƣớc và pháp luật vẫn còn chƣa theo kịp, chƣa đáp ứng 

đƣợc nhu cầu đòi hỏi của công cuộc đổi mới, của xã hội hiện tại. Do vậy, đòi hỏi lý 

luận về nhà nƣớc và pháp luật cần phải đi sâu nghiên cứu, tìm tòi để làm sáng tỏ 

những vƣớng mắc đó, góp phần thiết thực phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển nhà 

nƣớc và pháp luật xã hội chủ nghĩa trên đất nƣớc ta.  

2. Một số vấn đề cụ thể 

2.1. Về nguồn gốc nhà nước 

Nguồn gốc và bản chất nhà nƣớc là vấn đề cơ bản của Lý luận về nhà nƣớc và 

pháp luật. Để có thể luận giải đúng về bản chất, chức năng, vai trò của nhà nƣớc… cần 

phải luận giải đúng về nguồn gốc của nhà nƣớc. Nhƣ chúng ta đều biết có khá nhiều 

quan niệm khác nhau về nguồn gốc nhà nƣớc nhƣ thuyết khế ƣớc xã hội giải thích 

nguồn gốc nhà nƣớc bắt đầu từ xã hội (nhà nƣớc do cộng đồng xã hội lập ra thông qua 

khế ƣớc chung, trong đó thỏa thuận thành lập nên nhà nƣớc, trao cho nhà nƣớc các 

quyền vốn là của mọi ngƣời để nó thay mặt mọi ngƣời bảo vệ các quyền, tự do của họ. 

Một khi nhà nƣớc không hoàn thành sứ mệnh đƣợc giao phó, các quyền tự nhiên của 

con ngƣời bị vi phạm, xã hội có thể hủy bỏ khế ƣớc cũ, soạn thảo khế ƣớc mới để 

thành lập nhà nƣớc mới...), thuyết Mác- Lênin giải thích nguồn gốc nhà nƣớc lại nhấn 

mạnh đến yếu tố giai cấp (“Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn 

giai cấp không thể điều hòa được”.
1
 Nhà nƣớc xuất hiện để làm dịu bớt sự xung đột 

giai cấp, giữ cho sự xung đột đó trong vòng “trật tự”, làm cho “những giai cấp có 

quyền lợi đối lập nhau đó không đi đến ch  tiêu diệt lẫn nhau và tiêu diệt luôn cả xã 

                                                 
1
 V.I.Lênin, Toàn tập, Tập 33, Nxb Tiến bộ, M, 1976, tr.9. 
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hội”
1
). Sự khác nhau giữa những quan niệm nói trên về nguồn gốc nhà nƣớc một phần 

do sự nhận thức khác nhau, song chủ yếu là do nhu cầu phục vụ lợi ích, mục đích của 

giai cấp, lực lƣợng mình của ngƣời nghiên cứu. 

Hiện nay trong lý luận nhà nƣớc và pháp luật có quan niệm đƣợc cho là phù hợp 

hơn về nguồn gốc của nhà nƣớc. Quan điểm này cho rằng, nhà nƣớc ra đời vừa do 

nguyên nhân giai cấp (do trong xã hội xuất hiện giai cấp, các giai cấp có lợi ích đối 

lập, đối kháng nhau đã đấu tranh với nhau và giai cấp thống trị về kinh tế có nhu cầu 

thiết lập ra nhà nƣớc để duy trì sự thống trị về kinh tế của mình), vừa do nguyên nhân 

xã hội (do xã hội phát triển ngày càng phức tạp, quy mô ngày càng lớn, đến một giai 

đoạn nhất định các hình thức tổ chức xã hội cũ nhƣ thị tộc, bộ lạc không còn phù hợp, 

không đủ khả năng tổ chức, duy trì xã hội có hiệu quả nữa và xã hội cũng đòi hỏi phải 

thiết lập một tổ chức mới (nhà nƣớc) thay thế thị tộc, bộ lạc để tổ chức và duy trì trật 

tự xã hội một cách khoa học, hiệu quả hơn tạo điều kiện cho xã hội tồn tại, phát triển 

vì lợi ích của cả xã hội. Ở phƣơng diện này sự ra đời của nhà nƣớc là nhằm giải quyết 

những vấn đề chung của đời sống xã hội, giữ gìn ổn định trật tự xã hội, tổ chức đời 

sống chung, quản lý, điều hành các hoạt động chung của cộng đồng…). Trong bối 

cảnh đó, giới tinh hoa trong xã hội đã đứng ra thành lập nhà nƣớc vừa để đáp ứng nhu 

cầu của giai cấp thống trị về kinh tế vừa để đáp ứng nhu cầu của xã hội văn minh. Nhƣ 

vậy, sự ra đời của nhà nƣớc là tất yếu khách quan, vừa xuất phát tự nhu cầu của giai 

cấp thống trị về kinh tế vừa xuất phát từ nhu cầu tổ chức và quản lý xã hội đã phát 

triển đến một trình độ nhất định. Với cách tiếp cận về nguồn gốc nhà nƣớc nhƣ trên đã 

làm cho việc đánh giá bản chất nhà nƣớc có cơ sở khoa học và sự thuyết phục cao hơn, 

khắc phục đƣợc sự thiên lệch khi đánh giá bản chất nhà nƣớc trƣớc đây. 

 2.2. Về bản chất nhà nước  

Bản chất nhà nƣớc, vấn đề tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nƣớc là vấn đề 

trung tâm của các cuộc tranh luận chính trị, do vậy, tồn tại khá nhiều quan điểm khác 

nhau về bản chất nhà nƣớc. Dƣới đây là một số quan điểm cơ bản:  

- Quan điểm thiên lệch về bản chất nhà nước: 

Nếu trƣớc đây do các quan điểm khác nhau về nguồn gốc nhà nƣớc nên quan 

niệm về bản chất nhà nƣớc cũng khác nhau và thƣờng có sự thiên lệch khi đánh giá về 

bản chất nhà nƣớc. Quan điểm cho rằng nhà nƣớc do nhân dân lập ra thông qua khế 

ƣớc xã hội thì nhà nƣớc đƣợc lý giải là nhà nƣớc “phúc lợi chung”, là ngƣời trọng tài 

công minh đứng trên xã hội để phục vụ lợi ích của tất cả mọi ngƣời dân trong xã hội. 

Ngƣợc lại quan điểm cho rằng, nhà nƣớc do giai cấp thống trị về kinh tế lập ra thì lý 

giải là “vì nhà nước ra đời từ yêu cầu phải kiềm chế những đối kháng giai cấp, nhưng 
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 Mác-Ănghen toàn tập, tập 21, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2004, tr. 252. 
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vì nhà nước đồng thời cũng ra đời giữa cuộc xung đột giữa các giai cấp ấy, cho nên 

theo lệ thường, nó là nhà nước của giai cấp có thế lực nhất, của giai cấp thống trị về 

kinh tế và giai cấp này nhờ có nhà nước, mà trở thành giai cấp thống trị về mặt chính 

trị và do đó có thêm những thủ đoạn mới để trấn áp và bóc lột giai cấp bị áp bức”
1
. 

Các nhà kinh điển luôn nhấn mạnh phƣơng diện giai cấp của nhà nƣớc, nhà nƣớc với 

tƣ cách là tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị (Quyền lực chính trị là bạo lực có tổ 

chức của giai cấp này để chống lại giai cấp khác), vì vậy, "Nhà nước là bộ máy dùng 

để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác… Nhà nước theo đúng 

nghĩa của nó, là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác"
2
. 

Điều này dẫn đến trong khoa học pháp lý của Nhà nƣớc Xô viết trƣớc đây khi xem xét 

bản chất nhà nƣớc chỉ tập trung xem xét “bản chất giai cấp” của nhà nƣớc và xác định: 

“Nhà nước là tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị của xã hội có giai cấp, có bộ 

máy chuyên môn để cưỡng chế, thể hiện ý chí và lợi ích của giai cấp thống trị, của 

nhân dân lao động mà đứng đầu là giai cấp công nhân trong chủ nghĩa xã hội”
3
. Sau 

này trong các tài liệu Xô viết đã bỏ không nói đến bản chất giai cấp của nhà nƣớc mà 

nói nói rộng hơn tới “bản chất nhà nƣớc” nói chung, nhƣng cũng chỉ tập trung phân 

tích phƣơng diện giai cấp của nhà nƣớc nhiều hơn nhƣ: “Nhà nƣớc là tổ chức chính trị 

của sự thống trị giai cấp”
4
 .  

Ảnh hƣởng của trƣờng phái Xô viết các học giả Việt Nam ban đầu khi nói về bản 

chất của nhà nƣớc cũng tập trung nói về tính giai cấp của nhà nƣớc là chủ yếu và chỉ 

nói rất mờ nhạt về vai trò xã hội của nhà nƣớc. Chẳng hạn, “nhà nước, xét về bản chất, 

trước hết là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với các giai cấp khác, là 

bộ máy để duy trì sự thống trị giai cấp”
5
, bản chất nhà nƣớc là nền chuyên chính giai 

cấp (sự thống trị về chính trị của giai cấp có kinh tế đối với các giai cấp khác), nhà 

nƣớc là bộ máy trấn áp, là công cụ chuyên chính giai cấp, là vũ khí mà giai cấp này 

dùng để chống lại giai cấp khác.  

- Quan điểm hiện tại về bản chất nhà nước: 

Nói tới bản chất của nhà nƣớc là nói tới tổng hợp những mặt, những mối liên hệ, 

những thuộc tính có tính tất nhiên, tƣơng đối ổn định bên trong của nhà nƣớc, quy định 

sự tồn tại, phát triển của nhà nƣớc. Theo GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế thì “Bản chất 

nhà nước cần được tiếp cận từ các phương diện: giai cấp, xã hội, nhân loại, dân tộc, 

tôn giáo… Xét trên bình diện tổng thể, bản chất nhà nước là một tổng thể thống nhất 
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bao gồm các phương diện: giai cấp, xã hội, dân tộc và nhân loại”
1
.  

Thông thƣờng xem xét bản chất nhà nƣớc để xác định nhà nƣớc đó của ai (giai 

cấp/lực lƣợng), phục vụ lợi ích cho ai (giai cấp/lực lƣợng) là chủ yếu. Nhà nƣớc là một 

hiện tƣợng xã hội, nó sinh ra từ hai nhu cầu cơ bản là: nhu cầu tổ chức quản lý xã hội 

và nhu cầu bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị nên bản chất của nhà nƣớc cũng đƣợc 

xem xét chủ yếu trên hai phƣơng diện là xã hội và giai cấp với hai thuộc tính cơ bản là 

tính xã hội và tính giai cấp
2
. Nói cách khác, phải xem xét nhà nƣớc với tƣ cách là tổ 

chức quyền lực công (xuất phát từ đời sống cộng đồng nên bất kỳ xã hội nào cũng cần 

phải có một tổ chức quyền lực công để tổ chức và quản lý cộng đồng), ngoài ra nhà 

nƣớc còn là tổ chức quyền lực chính trị mà giai cấp, lực lƣợng thống trị dùng để 

thống trị các giai cấp, lực lƣợng khác.  

Ở phương diện xã hội nhà nước là một tổ chức quyền lực công của xã hội, được 

sinh ra từ xã hội để duy trì, quản lý xã hội khi xã hội đã phát triển đến một giai đoạn 

nhất định. Xã hội muốn tồn tại ổn định, có trật tự và phát triển thì đòi hỏi phải có sự tổ 

chức và quản lý chặt chẽ, nếu không xã hội sẽ hỗn loạn. Để giải quyết các vấn đề đó, 

xã hội cần phải có một tổ chức thay mặt xã hội, nhân danh xã hội để tổ chức, tập hợp, 

quản lý toàn thể xã hội. Tổ chức ấy phải mang quyền lực chung (quyền lực công cộng) 

của toàn xã hội. Những công việc này trƣớc đây do tổ chức thị tộc, bộ lạc đảm nhiệm, 

khi nhà nƣớc xuất hiện, nó phải thay mặt cho xã hội, đứng ra tổ chức dân cƣ giải quyết 

các vấn đề đó vì sự ổn định, sống còn của cả xã hội chứ không riêng của một giai cấp, 

cá nhân nào. Nhà nƣớc tạo điều kiện cho các lĩnh vực hoạt động của xã hội đƣợc tiến 

hành bình thƣờng, có hiệu quả, giúp xã hội phát triển vì lợi ích chung của cả cộng 

đồng, đƣa lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mỗi thành viên và cả cộng đồng. Do 

vậy, trong xã hội có giai cấp nếu nhà nƣớc này bị lật đổ thì phải có nhà nƣớc khác thay 

thế để tổ chức quản lý xã hội, giữ cho xã hội ổn định và phát triển. Nhƣ vậy, mặc dù 

đƣợc sinh ra, tồn tại trong lòng xã hội nhƣng nhà nƣớc có vị trí đặc biệt trong xã hội, 

nó tựa hồ nhƣ đứng trên xã hội, đại diện cho cả xã hội thực hiện quyền lực công của xã 

hội. từ đó cho thấy, tính xã hội của nhà nƣớc là một vấn đề khách quan.  

Mặt khác, trong xã hội có giai cấp thì các giai cấp dù là thống trị hay bị trị thì 

cũng là một bộ phận thống nhất tạo nên xã hội. Vì vậy, nhà nƣớc vừa bảo vệ quyền lợi 

cho giai cấp thống trị, vừa phải bảo vệ lợi ích của các giai cấp, tầng lớp khác, tất nhiên 

chỉ trong giới hạn mà lợi ích của giai cấp thống trị cho phép. Theo Ănghen, những 

hoạt động về mặt xã hội là cơ sở của sự thống trị chính trị và sự thống trị chính trị 
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cũng chỉ kéo dài chừng nào nó còn thực hiện những hoạt động về mặt xã hội của nó. 

Nhƣ vậy, những hoạt động về mặt xã hội của nhà nƣớc không mang tính chất thuần 

tuý xã hội nhƣ của tổ chức thị tộc, bộ lạc, mà nó vẫn biểu hiện ở mức độ này hay mức 

độ khác lợi ích của giai cấp thống trị, bởi suy cho cùng nó cũng bị chi phối bởi ý chí 

của giai cấp thống trị. 

Ở phương diện giai cấp, nhà nước là tổ chức quyền lực chính trị có nhiệm vụ bảo 

vệ quyền, lợi ích chủ yếu cho giai cấp, lực lượng thống trị, thực hiện các mục đích mà 

giai cấp, lực lượng thống trị đề ra. Nhà nƣớc bị giai cấp chiếm địa vị chủ yếu trong hệ 

thống sản xuất xã hội nắm giữ và lợi dụng. Do vậy, “Nhà nƣớc theo nghĩa chung nhất 

chỉ là sự thể hiện (dƣới hình thức tập trung nhất) những nhu cầu kinh tế của giai cấp 

thống trị trong sản xuất”. Những điều kiện kinh tế bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển 

của xã hội có giai cấp và những mâu thuẫn không thể điều hoà đƣợc do chúng tạo ra 

giữa các giai cấp/lực lƣợng đối kháng đã sinh ra sự cần thiết khách quan buộc giai 

cấp/lực lƣợng thống trị trong những quan hệ kinh tế đó phải tập trung sức mạnh của 

mình vào nhà nƣớc. Nói cách khác, giai cấp/lực lƣợng thống trị về kinh tế của xã hội 

trong điều kiện tồn tại mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp đòi hỏi phải trở thành 

giai cấp/lực lƣợng thống trị về chính trị và thực hiện sự thống trị về chính trị thông qua 

nhà nƣớc. Giai cấp/lực lƣợng có kinh tế sử dụng nhà nƣớc để chống lại các giai cấp 

khác, bảo vệ lợi ích cho giai cấp mình.  

Tính xã hội và tính giai cấp là hai mặt cơ bản thống nhất thể hiện bản chất của 

bất kỳ nhà nƣớc nào, chúng luôn gắn bó chặt chẽ, đan xen nhau. Dù trong xã hội nào, 

nhà nƣớc cũng một mặt bảo vệ lợi ích của giai cấp/lực lƣợng cầm quyền, nhƣng đồng 

thời cũng phải chú ý đến lợi ích chung của toàn xã hội. Tuy nhiên, mức độ và sự thể 

hiện (công khai hay kín đáo, tế nhị) của hai thuộc tính trên ở mỗi nhà nƣớc khác nhau 

thì khác nhau, trong mỗi giai đoạn khác nhau có thể cũng khác nhau tuỳ thuộc vào 

điều kiện và nhận thức của giai cấp/lực lƣợng cầm quyền. Việc giải quyết các vấn đề 

xã hội và giai cấp không chỉ trong nội bộ một quốc gia mà ngày càng mang tính chất 

quốc tế. Lịch sử phát triển của nhà nƣớc cho thấy từ chỗ công khai thể hiện tính giai 

cấp (công cụ chuyên chính) tới chỗ kín đáo hơn đối với vấn đề giai cấp, tăng dần vai 

trò xã hội, trách nhiệm của nhà nƣớc đối với xã hội. Đây cũng là sự phát triển của văn 

minh nhân loại, của tri thức con ngƣời từ mông muội, dã man đến văn minh, nhân đạo.  

- Quan điểm về bản chất nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 

+ Nhà nước Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân? Trong một số tài liệu 

khoa học pháp lý ở Việt Nam đã viết rằng, “trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 

nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân, tức là nhà 

nước do đảng tiên phong của nó là người giữ địa vị thống trị về chính trị. Tất nhiên, 

sự thống trị về chính trị của giai cấp công nhân có bản chất và mục đích khác hẳn với 
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sự thống trị về chính trị của các giai cấp bóc lột”.
1
 hoặc “Bản chất nhà nước ta được 

thể hiện ở tính giai cấp công nhân và tính chất xã hội sâu sắc của nhà nước”
2
. Với 

quan niệm nhƣ vậy, vô tình đã cho rằng, giai cấp công nhân là giai cấp thống trị đối 

với các giai cấp khác còn lại ở Việt Nam nhƣ giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức và 

những ngƣời khác. Những ngƣời đƣa ra quan điểm trên có lẽ đã suy luận từ quan điểm 

“Nhà nƣớc chuyên chính vô sản” ở các nƣớc xã hội chủ nghĩa và quy định của Điều 2 

Hiến pháp Việt Nam năm 1980: “Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

Nhà nƣớc chuyên chính vô sản”. Cần phải thấy rằng, nói nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa 

nói chung và Nhà nƣớc Việt Nam nói riêng là nhà nƣớc chuyên chính vô sản không có 

nghĩa là chỉ nói tới giai cấp công nhân, mà nói tới “giai cấp công nhân, giai cấp nông 

dân, tầng lớp trí thức và những ngƣời lao động khác, mà nòng cốt là liên minh công 

nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo” (Điều 3 Hiến pháp Việt Nam năm 1980). Ở đây 

chỉ nói tới vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của giai cấp công nhân chứ không nói tới sự thống 

trị của giai cấp công nhân đối với các giai cấp khác. Do vậy, nói bản chất giai cấp công 

nhân của nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa nói chung, của Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam nói riêng là không phù hợp. 

+ Nhà nước Việt Nam mang bản chất nhân dân? Hiện nay trong Hiến pháp Việt 

Nam có quy định: Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nƣớc pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Do vậy, một số 

ngƣời cho rằng, Nhà nƣớc Việt Nam mang bản chất nhân dân. Chẳng hạn, “Bản chất 

bao trùm nhất, chi phối mọi lĩnh vực của đời sống nhà nước Việt Nam hiện nay từ tổ 

chức đến hoạt động thực tiễn là tính nhân dân của nhà nước”.
3
 Vấn đề đặt ra là Nhà 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có còn mang tính giai cấp hay không (ở 

Việt Nam hiện nay không tồn tại các giai cấp đối kháng). Nếu nói Nhà nƣớc Việt 

Nam mang bản chất nhân dân thì có nghĩa nó không còn tính giai cấp? Điều này 

không đúng với quan điểm cho rằng, bất kỳ nhà nƣớc nào cũng vừa có tính giai cấp 

vừa có tính xã hội. Theo chúng tôi nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa nói chung, Nhà nƣớc 

Việt Nam nói riêng chỉ có thể nhấn mạnh hơn về tính xã hội của nhà nƣớc, giảm bớt 

tính giai cấp chứ không thể bỏ tính giai cấp của nhà nƣớc. Nếu tính giai cấp không còn 

thì đƣợc xem nhƣ nhà nƣớc đã “tiêu vong”, trong khi ở Việt Nam hiện nay vẫn còn 

giai cấp, vẫn còn những ngƣời “bóc lột”, thậm chí đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 

vẫn còn đƣợc “làm kinh tế”. Do vậy, khi nói về nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa V.I. Lênin 

                                                 
1
 Viện nhà nƣớc và pháp luật, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Lý luận chung 

về nhà nƣớc và pháp luật, tập 1, Nxb Chính trị- Hành chính, H 2011, tr. 33-34.  
2
 Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận chung về nhà nƣớc và pháp luật, Nxb Đại 

học quốc gia Hà Nội, 2005, tr. 149. 
3
 Khoa Luật, Trƣờng đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý 

luận chung về nhà nƣớc và pháp luật, Sđd, tr. 124.  
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cũng chỉ nói là nó không còn là nhà nƣớc theo đúng nghĩa nữa mà chỉ là “nửa nhà 

nƣớc”
1
. Nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa thực hiện dân chủ với nhân dân, vẫn thực hiện 

chuyên chính với kẻ thù của nhân dân. Nếu bỏ tính giai cấp của nhà nƣớc xã hội chủ 

nghĩa liệu có rơi vào quan điểm “nhà nước phúc lợi chung”, mất cảnh giác với kẻ thù 

của chủ nghĩa xã hội?  

2.3. Về vai trò, chức năng nhà nước 

Khi nói về vai trò của nhà nƣớc các học giả trƣớc đây thƣờng nhấn mạnh vai trò 

trấn áp của nhà nƣớc nhƣ: Nhà nước chủ nô là một bộ máy đem lại cho chủ nô quyền 

lực và khả năng cai trị nô lệ, duy trì nô lệ trong địa vị phụ thuộc và cho phép giai cấp 

chủ nô cƣỡng bức và đàn áp giai cấp nô lệ. Nhà nước phong kiến thƣờng thoả hiệp và 

liên kết chặt chẽ với các tổ chức tôn giáo thành một chế độ cai trị cực kỳ chuyên chế 

để đàn áp, áp bức, bóc lột nông dân về thể xác cũng nhƣ về tinh thần, đẩy ngƣời dân 

vào tình trạng tối tăm, ngu dốt, lạc hậu, luẩn quẩn trong những “đêm dài trung cổ”... 

Nhà nước tư sản bao giờ cũng là công cụ để duy trì sự thống trị và bảo vệ lợi ích của 

giai cấp tƣ sản, chống lại giai cấp vô sản và các tầng lớp nhân dân lao động khác. 

V.I.Lênin đã chỉ rõ: “Những hình thức của nhà nước tư sản thì hết sức khác nhau 

nhưng thực chất chỉ là một. Chung quy lại thì tất cả những nhà nước ấy, vô luận thế 

nào cũng tất nhiên phải là nền chuyên chính tư sản”
2
. Ở giai đoạn đầu nhà nƣớc tƣ sản 

là “người lính gác” của chế độ tƣ hữu tƣ sản. Nhà nƣớc tƣ sản chỉ “duy trì lấy các điều 

kiện chung bên ngoài của phƣơng thức sản xuất tƣ bản chủ nghĩa”, nó gần nhƣ đứng 

ngoài đời sống kinh tế của xã hội tƣ bản chủ nghĩa và chỉ can thiệp khi có những biểu 

hiện làm lung lay chế độ tƣ hữu “thiêng liêng bất khả xâm phạm”. Nhà nƣớc tƣ sản là 

ủy ban quản lý công việc chung của giai cấp tƣ sản, là công cụ chuyên chính của toàn 

bộ giai cấp tƣ sản. Ở giai đoạn sau thì nhà nƣớc tƣ sản can thiệp sâu, rộng hơn vào đời 

sống kinh tế. Khi hình thành sở hữu nhà nƣớc tƣ sản, thì nhà nƣớc tƣ sản trở thành tên 

tƣ sản tập thể khổng lồ cũng tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trực tiếp bóc lột 

lao động làm thuê nhƣ một nhà tƣ bản song mạnh mẽ và hiệu quả hơn vì nó có quyền 

lực nhà nƣớc... Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa là tổ chức chính trị, vừa là tổ chức 

kinh tế, văn hóa- xã hội... nó trực tiếp tổ chức và quản lý hầu hết các mặt quan trọng 

của đời sống xã hội nhƣ kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội, trong đó quan trọng nhất là 

tổ chức và quản lý kinh tế. V.I. Lênin đã khẳng định: "Chuyên chính vô sản không 

phải chỉ là bạo lực đối với bọn bóc lột và cũng không phải chủ yếu là bạo lực. Cơ sở 

kinh tế của bạo lực cách mạng đó, cái bảo đảm sức sống và thắng lợi của nó là giai 

cấp vô sản đưa ra và thực hiện được kiểu tổ chức lao động cao hơn so với chủ nghĩa 

tư bản; đấy là thực chất của vấn đề. Đấy là nguồn sức mạnh, là điều bảo đảm cho 
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 V.I.Lênin, Toàn tập, Tập 33, Sđd, tr.23. 

2
 V.I.Lênin, Toàn tập, Tập 33, Sđd, tr.44. 
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thắng lợi hoàn toàn và tất nhiên của chủ nghĩa cộng sản"
1
. Bởi phân tích đến cùng thì 

năng suất lao động là cái quan trọng nhất, căn bản nhất cho sự thắng lợi của trật tự xã 

hội mới. Đó là một sự nghiệp vĩ đại nhƣng đồng thời cũng là công việc cực kỳ khó 

khăn và phức tạp. Và ngƣời ta đã thổi phồng vai trò của nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa, 

cho rằng nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa đang tiến tới xã hội, nó đảm nhiệm hầu hết những 

công việc của xã hội. Điều này thể hiện rất rõ thông qua việc xác định các chức năng 

của nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa thời kỳ tập trung bao cấp. Nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa 

vừa là tổ chức chính trị, vừa là tổ chức kinh tế; tổ chức văn hóa - xã hội… Nhà nƣớc 

không chỉ quản lý chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội mà còn trực tiếp tiến hành các 

hoạt động kinh tế, văn hóa- xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ… mà không 

tính đến hiệu quả của việc nhà nƣớc trực tiếp tiến hành các hoạt động đó. Sự ôm đồm, 

bao biện, kém hiệu quả trong các hoạt động kinh tế- xã hội của nhà nƣớc xã hội chủ 

nghĩa đã phải trả giá đắt cho sự phát triển chậm của đất nƣớc, đặc biệt là đời sống của 

các tầng lớp nhân dân gặp nhiều khó khăn thời kỳ quan liêu bao cấp.  

Tiếp cận vai trò, chức năng của nhà nƣớc cần thấy rằng, nhà nƣớc nào thì cũng 

phải đảm nhiệm hai vai trò quan trọng là: tổ chức quyền lực công (phải thay mặt xã 

hội tổ chức và quản lý những hoạt động chung của xã hội, vì sự tồn tại, phát triển của 

cả xã hội) và tổ chức quyền lực chính trị (thực hiện sự cƣỡng bức có tổ chức để bảo vệ 

quyền, lợi ích của giai cấp/lực lƣợng cầm quyền, chống lại các giai cấp/lực lƣợng đối 

kháng), từ đó xác định các chức năng của nhà nƣớc cho phù hợp. Nói cách khác, xã 

hội, giai cấp/lực lƣợng thống trị cần nhà nƣớc thì nhà nƣớc xuất hiện, do vậy, xã hội và 

giai cấp/lực lƣợng thống trị cần làm gì thì nhà nƣớc phải làm việc đó. Nhà nƣớc chỉ 

đƣợc làm và cũng chỉ nên làm những gì mà xã hội và lực lƣợng thống trị yêu cầu và 

cho phép thông qua các quy định của hiến pháp và pháp luật. Nhƣ vậy, ở phƣơng diện 

tổ chức quyền lực công, nhà nƣớc chỉ nên làm những gì mà xã hội không đƣợc phép 

hoặc khó có điều kiện để làm, xã hội làm không hiệu quả, nhằm phục vụ lợi ích chung 

của cả xã hội, để nhóm xã hội này, cá nhân này không chèn ép, cản trở hoặc gây hại 

cho nhóm xã hội, cá nhân khác. Nhà nƣớc không nên lạm dụng vị thế của mình để làm 

tổn hại đến xã hội.  

 Từ việc xác định bản chất, vai trò của nhà nƣớc nhƣ trên cho thấy cần định rõ 

chức năng nhà nƣớc theo định nghĩa chức năng nhà nƣớc là những phƣơng diện hoạt 

động cơ bản của nhà nƣớc nhƣ chính trị, kinh tế, văn hóa- giáo dục, xã hội, môi 

trƣờng… Xu hƣớng chung trong tiếp cận vai trò, chức năng của nhà nƣớc là những gì 

xã hội làm tốt hơn, hiệu quả hơn thì nhà nƣớc nên trả lại cho xã hội, nhà nƣớc chỉ tập 

trung thực hiện vai trò chức năng quản lý, định hƣớng, dẫn dắt xã hội phát triển. Phát 

huy cơ chế tự điều chỉnh của xã hội, sự năng động, sáng tạo của xã hội, giảm bớt sự ỷ 
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 V.I.Lênin, Toàn tập, Tập 39, Sđd, tr. 15-16. 
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lại, trong chờ của các tổ chức, cá nhân vào sự ban ơn, bố thí của nhà nƣớc.  

2.4. Về bản chất và tính khách quan của pháp luật 

Hầu hết các học giả tƣ sản thƣờng chỉ nhấn mạnh đến tính xã hội (vai trò và giá 

trị xã hội) của pháp luật và thƣờng tìm cách lẩn tránh không nói đến tính giai cấp của 

pháp luật. Chỉ những ngƣời theo chủ nghĩa Mác- Lênin thì mới công khai thừa nhận 

tính giai cấp của pháp luật và nhấn mạnh đến tính giai cấp của pháp luật. Do vậy, cũng 

nhƣ bản chất nhà nƣớc giai đoạn trƣớc đây ở Việt Nam thƣờng nhấn mạnh đến tính 

giai cấp, tính chủ quan của pháp luật nhƣ: Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị đƣợc 

đề lên thành luật, “Pháp quyền của các ông chỉ là ý chí của giai cấp các ông được đề 

lên thành luật pháp”
1
, “Bản chất của pháp luật thể hiện ở tính giai cấp của nó”

2
... 

Việc nhấn mạnh tính giai cấp của pháp luật cũng vô tình nhấn mạnh tính chủ quan của 

pháp luật, cho rằng, pháp luật chỉ là “hệ thống các quy tắc xử sự chung (quy phạm 

pháp luật) do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp thống 

trị, được nhà nước bảo đảm thực hiện, kể cả bằng biện pháp cưỡng chế, để điều chỉnh 

các quan hệ xã hội nhằm duy trì xã hội”
3
 … 

Tiếp cận bản chất của pháp luật theo cách tiếp cận mới hiện nay về bản chất của 

nhà nƣớc xuất phát từ nhu cầu xã hội và nhu cầu giai cấp về sự xuất hiện của pháp luật 

cho thấy rằng:  

Pháp luật vừa có tính xã hội vừa có tính giai cấp. Theo quan điểm của chủ 

nghĩa Mác- Lênin thì pháp luật ra đời và tồn tại gắn liền với xã hội có giai cấp, nó là 

sản phẩm của sự phát triển xã hội vừa mang tính khách quan (sinh ra do nhu cầu đòi 

hỏi của xã hội, phản ánh đúng nhu cầu khách quan của xã hội, xuất phát từ thực tế 

cuộc sống, phù hợp với thực tế cuộc sống) vừa mang tính chủ quan (phụ thuộc ý chí 

của nhà nƣớc, xuất phát từ lợi ích nhà nƣớc, dân tộc, giai cấp (đặc biệt là lợi ích và 

mục đích của giai cấp thống trị) mà ban hành ra các quy định pháp luật). Tính xã hội 

của pháp luật thể hiện ở chỗ pháp luật là một hệ thống các quy tắc xử sự chung đƣợc 

tạo ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội xuất phát từ nhu cầu của đời sống chung của 

con ngƣời, nó là công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính quy phạm và tính 

bắt buộc chung để tổ chức và quản lý đời sống cộng đồng, duy trì sự ổn định xã hội vì 

lợi ích chung, vì sự tồn tại và phát triển của cả xã hội. Có thể nói, pháp luật là chuẩn 

mực chung của xã hội, là sự đồng thuận của cả xã hội, đại diện cho công bằng xã hội, 

thể hiện ý chí và đem lại lợi ích cho toàn xã hội. Trong xã hội hiện đại sự phụ thuộc 

của con ngƣời vào nhau nhiều hơn nên tính xã hội của pháp luật cũng ngày càng đƣợc 
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 Mác-Ănghen toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2002, tr. 619. 
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 Trƣờng Đại học pháp lý Hà Nội, Giáo trình lý luận chung về nhà nƣớc và pháp luật, Nhà in Viện 

Thông tin tƣ liệu địa chất, H. 1992, tr. 45.  
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 Viện nhà nƣớc và pháp luật, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Lý luận chung 

về nhà nƣớc và pháp luật, tập 1, Nxb Chính trị- Hành chính, H 2011, tr. 33-34. 
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củng cố, mở rộng và phát triển hơn, nó không chỉ bó hẹp trong một quốc gia mà còn mở 

rộng tác dụng đối với lợi ích của các quốc gia khác và của toàn nhân loại nói chung. 

Tính giai cấp của pháp luật của pháp luật thể hiện ở chỗ pháp luật do nhà nƣớc ban 

hành, mà quyền lực nhà nƣớc lại nằm trong tay giai cấp thống trị là chủ yếu, do vậy, ý 

chí mà pháp luật thể hiện chủ yếu là ý chí của giai cấp thống trị (trong chủ nghĩa xã hội 

thì đó là ý chí của nhân dân). Giai cấp thống trị đã thông qua nhà nƣớc để hợp thức hoá 

ý chí của giai cấp mình thành ý chí nhà nƣớc dƣới dạng các quy tắc xử sự chung bắt 

buộc toàn bộ xã hội phải thực hiện. Pháp luật luôn bảo vệ lợi ích, thực hiện mục đích 

của giai cấp thống trị, pháp luật là một trong những vũ khí chính trị giai cấp mà giai cấp 

thống trị dùng để chống lại các giai cấp khác, duy trì sự thống trị của giai cấp mình. Tuy 

nhiên, pháp luật không chỉ thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, ở 

những mức độ nhất định, pháp luật còn thể hiện ý chí và quan tâm đến lợi ích của các 

giai cấp và tầng lớp khác trong xã hội nhƣ đã trình bày ở trên. Ngoài việc bảo vệ lợi ích 

của giai cấp thống trị, pháp luật còn là phƣơng tiện để bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân 

tộc, đấu tranh chống lại sự xâm hại từ bên ngoài đối với lợi ích của đất nƣớc.  

Nhƣ vậy, cũng nhƣ nhà nƣớc, pháp luật vừa mang tính xã hội, vừa mang tính giai 

cấp, hai thuộc tính đó của pháp luật luôn có mối liên hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, 

tính giai cấp và tính xã hội của các kiểu pháp luật khác nhau thì khác nhau và sự biểu 

hiện của chúng cũng khác nhau, chúng biến đổi tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, xã hội, 

đạo đức, quan điểm, đƣờng lối và các trào lƣu chính trị xã hội trong mỗi nƣớc, ở một 

thời kỳ lịch sử nhất định. Xu hƣớng chung thì tính giai cấp của pháp luật ngày càng 

đƣợc thể hiện kín đáo hơn, còn tính xã hội thì đƣợc củng cố, mở rộng và phát triển 

mạnh mẽ hơn.  

Pháp luật vừa có tính khách quan vừa có tính chủ quan. Tính khách quan của 

pháp luật thể hiện ở chỗ pháp luật sinh ra do nhu cầu đòi hỏi của xã hội, phải phản ánh 

đúng nhu cầu khách quan của xã hội, xuất phát từ thực tế cuộc sống, phù hợp với thực 

tế cuộc sống. C. Mác cho rằng, “…Nhà làm luật phải tự coi mình như một nhà sinh vật 

học. Họ không làm ra luật, không sáng tạo ra luật mà chỉ thể thức hóa luật. Chúng ta 

sẽ phải chê trách nhà làm luật về sự tuỳ tiện nếu như ông ta thay thế bản chất của sự 

việc bằng nhiều điểm bịa đặt”
1
. Nhƣ vậy, nhà làm luật không tự mình làm ra luật, 

không phát minh ra luật, mà chỉ ghi nhận những quy luật phát triển của xã hội bằng 

những ký tự đƣợc gọi là quy phạm pháp luật. Tính chủ quan của pháp luật thể hiện ở 

chỗ pháp luật phụ thuộc vào ý chí của nhà nƣớc, xuất phát từ lợi ích của nhà nƣớc, giai 

cấp, dân tộc… nhà nƣớc thông qua các cơ quan có thẩm quyền ban hành ra các quy 

định pháp luật để ghi nhận, bảo vệ và phát triển chúng. Có thể nói, bất luận trong khía 

cạnh nào, thì pháp luật cũng là sự nhận thức chủ quan của con ngƣời đối với thế giới 
                                                 
1
 C. Mác-Ph.Ăng ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội,1995, tr.232. 
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khách quan, con ngƣời nhận thức tồn tại xã hội rồi đƣa ra các quy tắc xử sự chung 

phản ánh, tác động lại và cải biến tồn tại xã hội.  

Pháp luật vừa có tính cụ thể vừa có tính trừu tượng. Tính cụ thể của pháp luật 

thể hiện thông qua các quy phạm pháp luật (thông thƣờng các quy phạm pháp luật 

đƣợc trình bày rất ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, một nghĩa). Tính trừu tượng của pháp 

luật thể hiện ở chỗ pháp luật không phải bao giờ cũng cụ thể bởi pháp luật đƣợc áp 

dụng trên phạm vi toàn quốc gia, với các nhóm xã hội, giai tầng, cá nhân ở những khu 

vực khác nhau, trong rất nhiều những tình huống cụ thể khác nhau của đời sống xã hội, 

do vậy, trong một số trƣờng hợp nội dung của pháp luật chỉ có thể là những nguyên tắc 

chung (trừu tƣợng), còn tuỳ vào từng trƣờng hợp cụ thể sẽ có những phƣơng án cá 

biệt, cụ thể hoá những nguyên tắc đó cho phù hợp.  

Pháp luật vừa có tính dân tộc vừa tính có phổ biến. Pháp luật luôn mang trong 

mình những cái riêng của mỗi quốc gia, dân tộc, mỗi quốc gia, dân tộc nhìn nhận các 

vấn đề có sự khác nhau nên cùng một hiện tƣợng nhƣng mỗi quốc gia, dân tộc có cách 

giải quyết, ứng xử đối với các vấn đề đó sự khác nhau ít nhiều. Bên cạnh đó pháp luật 

cũng chứa trong nó những cái chung của con ngƣời, cộng đồng ngƣời và của cả nhân 

loại. Nhiều quy định trong pháp luật quốc gia không chỉ vì lợi ích của quốc gia mình 

mà còn vì lợi ích chung của con ngƣời, của loài ngƣời. Chính vì vậy, pháp luật của 

mỗi nƣớc cũng luôn có sự tiếp thu, tiếp biến những giá trị nhân văn từ pháp luật của 

các nƣớc khác, các dân tộc khác
1
. 

3. Kết luận 

Trong khoa học lý luận về nhà nƣớc và pháp luật luôn có tính đảng (nhân sinh 

quan) nên cùng một hiện tƣợng là nhà nƣớc và pháp luật, các vấn đề của nhà nƣớc và 

pháp luật, nhƣng đứng trên lập trƣờng, quan điểm khác nhau thì có sự xem xét, đánh 

giá khác nhau phụ thuộc vào sự nhân thức, sự kiến giải chủ quan của ngƣời nhận thức, 

lập trƣờng xã hội của ngƣời nhận thức. Lý luận nhà nƣớc và pháp luật mà chúng ta 

đang nghiên cứu đứng trên lập trƣờng quan điểm của giai cấp công nhân và nhân dân 

để xem xét, đánh giá các vấn đề về nhà nƣớc và pháp luật. Việc nghiên cứu nhà nƣớc 

và pháp luật là để phục vụ lợi ích cho nhân dân, cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và 

phát triển đất nƣớc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh. Tuy vây, chúng ta cũng cần nhận thức đúng hơn, có sự 

đánh giá công bằng hơn về những giá trị của các nhà nƣớc và pháp luật ở các thời đại 

trƣớc, những điểm tiến bộ, phát triển của mỗi nhà nƣớc và pháp luật so với giai đoạn 

trƣớc khi nó ra đời, những đóng góp của mỗi nhà nƣớc và pháp luật vào tiến trình phát 

triển chung của lịch sử nhân loại. Trong quá trình nghiên cứu cần tiếp thu những yếu 

                                                 
1
 Xem, PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Pháp luật với lối sống theo pháp luật và văn hóa giao tiếp pháp 

lý, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2013, tr.31-36. 
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tố hợp lý của các quan điểm, học thuyết khác nhau về nhà nƣớc và pháp luật, đồng thời 

phải đấu tranh với những quan điểm phản khoa học, những luận điệu xuyên tạc các 

nguyên lý khoa học về nhà nƣớc và pháp luật để bảo vệ sự đúng đắn, tính khoa học 

của học thuyết Mác- Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về nhà nƣớc và pháp luật.  

Một điểm nữa cũng cần chú ý là giữa lý luận về nhà nƣớc và pháp luật với thực 

tiễn bao giờ cũng có khoảng cách (lý luận thì thuần khiết, còn thực tiễn thì phong phú, 

đa dạng) nên cần phải có sự vận dụng lý luận một cách khôn khéo, sáng tạo vào thực 

tiễn. Không tuyệt đối hoá các vấn đề của nhà nƣớc và pháp luật bởi ngoài những cái 

chung, cái có tính quy luật thì các vấn đề của nhà nƣớc và pháp luật luôn có những cái 

riêng, cái đặc thù nên lý luận về nhà nƣớc và pháp luật không thể khái quát, bao quát 

hết đƣợc. Chẳng hạn, chúng ta phải vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin vào hoàn cảnh 

Việt Nam, xây dựng nhà nƣớc pháp quyền phù hợp với điều kiện Việt Nam… Chƣa kể 

là việc vận dụng lý luận nhà nƣớc và pháp luật vào thực tiễn có thể đúng và cũng có 

thể không đúng. Chẳng hạn, việc vận dụng lý luận Mác- Lênin về nhà nƣớc ở Việt 

Nam và các nƣớc xã hội chủ nghĩa khác giai đoạn vừa qua đã chƣa thật sự thành công 

làm cho chủ nghĩa xã hội rơi vào thoái trào. Và cho dù sử dụng phƣơng pháp nghiên 

cứu gì để nghiên cứu thì kết quả nghiên cứu cũng phải đƣợc kiểm nghiệm bằng thực 

tiễn khách quan- thƣớc đo để đánh giá chân lý khách quan một cách chính xác và toàn 

diện nhất đối với những hoạt động nghiên cứu của chúng ta về nhà nƣớc và pháp luật.  
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ĐỔI MỚI TƯ DUY NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO LUẬT HỌC 

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

GS.TS. Võ Khánh Vinh 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Nguyên Giám đốc Học viện Khoa học xã hội 

Tóm tắt: Đổi mới tư duy nghiên cứu và đào tạo luật học để tiến hành tốt hơn sự 

nghiệp nghiên cứu, giáo dục và đào tạo nhân lực pháp luật cho đất nước là nhu cầu 

tất yếu, cần thiết, cấp bách, là một nội dung của tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý ở nước 

ta hiện nay. Tư duy tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành là tư duy tiếp cận mới, 

hiện đại trong nghiên cứu khoa học và đào tạo hiện nay trên thế giới, trong đó có lĩnh 

vực luật học. Bài viết này bước đầu tìm hiểu về tư duy tiếp cận đa ngành, liên ngành, 

xuyên ngành trong nghiên cứu và đào tạo luật học ở Việt Nam hiện nay, cụ thể là luận 

giải tư duy tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành là tất yếu trong nghiên cứu và 

giảng dạy luật học ở Việt Nam hiện nay; nội dung của tư duy tiếp cận đa ngành, liên 

ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và giảng dạy luật học; triển khai tư duy tiếp cận đa 

ngành, liên ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và giảng dạy luật học ở nước ta hiện nay. 

1. Khái quát chung về tư duy tiếp cận nghiên cứu và đào tạo luật học ở nước 

ta hiện nay 

Trong một thời gian dài tƣ duy tiếp cận chuyên ngành đƣợc triển khai trong 

nghiên cứu và đào tạo luật học ở nƣớc ta. Đó là tƣ duy luật học thực chứng (thực định) 

- tƣ duy tiếp cận thống trị, chi phối trong nghiên cứu và đào tạo luật học ở nƣớc ta thời 

gian qua và hiện nay. Xét về mặt lịch sử, đây là tƣ duy ra đời sớm nhất trong luật học. 

Tƣ duy tiếp cận đó phần lớn triển khai nghiên cứu pháp luật dƣới phƣơng diện luật học 

thực định, cụ thể là: xây dựng quan niệm quy phạm, phân tích quy phạm, đánh giá quy 

phạm, phân tích tính hình thức, lôgic pháp lý và những vấn đề pháp lý khác về nhà 

nƣớc và pháp luật nói chung, về các ngành hay lĩnh vực pháp luật nói riêng. Kết quả 

của tƣ duy tiếp cận này thể hiện ở chổ đã hình thành nên lý luận pháp luật thực chứng 

có hệ thống về nhà nƣớc và pháp luật nói chung, về các ngành hay lĩnh vực pháp luật 

cụ thể nói riêng. Lý luận đó đã và đang góp phần nhận thức về nhà nƣớc và pháp luật, 

tạo ra cơ sở lý luận cho các hoạt động pháp luật, trong đó có hoạt động nghiên cứu và 

đào tạo pháp luật. Đến nay, tuy đã có những thay đổi nhất định, nhƣng tƣ duy đó vẫn 

tiếp tục thống trị, chi phối trong nghiên cứu và đào tạo luật học ở nƣớc ta.  

Vấn đề đặt ra là, ngoài tƣ duy đó, cần đến tƣ duy nào nữa hay không trong 

nghiên cứu và đào tạo luật học ở nƣớc ta? Tình trạng chuyên ngành hoá và phân chia 

hoá tri thức trong lĩnh vực luật học, nếu không đƣợc bổ sung bởi tƣ duy đa ngành, liên 
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ngành, xuyên ngành cả trong phạm vi luật học lẫn ngoài phạm vi luật học, thì có thể 

thúc đẩy khoa học pháp lý nƣớc nhà phát triển đƣợc không, có nâng cao đƣợc chất 

lƣợng đào tạo nhân lực pháp luật cho đất nƣớc hay không? 

Nghiên cứu quá trình phát triển của khoa học pháp lý nƣớc ta thời gian gần đây 

cho thấy, đã và đang hình thành nên tƣ duy hay cách tiếp cận đa ngành, liên ngành, 

xuyên ngành trong nghiên cứu và giảng dạy luật học. Cụ thể là đã hình thành cách tiếp 

cận luật học so sánh, cách tiếp cận xã hội học pháp luật và từng bƣớc đang hình thành 

nên cách tiếp cận chính sách học pháp luật, triết học pháp luật, tiếp cận dựa trên 

quyền, tâm lý học pháp luật, kinh tế học pháp luật trong nghiên cứu và giảng dạy pháp 

luật ở nƣớc ta. Một số cách tƣ duy hay cách tiếp cận trong số đó bƣớc đầu đã hình 

thành nên hệ thống những vấn đề lý luận nhất định, chẳng hạn nhƣ: luật học so sánh, 

xã hội học pháp luật, chính sách pháp luật, còn các tƣ duy tiếp cận khác mới đƣợc triển 

khai nghiên cứu. Tƣ duy tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành từng bƣớc đƣợc 

thể hiện rõ trong việc xác định và thực hiện các chƣơng trình, đề tài cấp nhà nƣớc, các 

chƣơng trình, đề tài cấp bộ, các dự án trong và ngoài nƣớc liên quan đến những vấn đề 

của luật học, trong việc xác định và thực hiện đề tài các luận án tiến sỹ, các luận văn 

thạc sỹ ở một số cơ sở đào tạo luật học ở nƣớc ta thời gian qua. 

2. Tư duy tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành là tất yếu trong 

nghiên cứu và đào tạo luật học ở Việt Nam hiện nay 

Tƣ duy tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và đào tạo 

luật học ở nƣớc ta hiện nay là tất yếu và xuất phát, và để đáp ứng các nhu cầu cơ bản 

sau đây:  

Nhà nƣớc và pháp luật là những hiện tƣợng, quá trình xã hội phong phú, đa dạng, 

đa phƣơng diện, đa chiều cạnh, là các hiện thực xã hội phức tạp, gắn liền chặt chẽ với 

các quá trình, hiện tƣợng khác trong xã hội, trong giới tự nhiên, do vậy, cần có tƣ duy 

tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và giảng dạy về các hiện 

tƣợng đó. Thực tiễn phát triển của xã hội loài ngƣời nói chung, lịch sử phát triển nhà 

nƣớc và pháp luật nói riêng khẳng định và đem đến cho chúng ta nhận thức nhƣ vậy. 

Nhu cầu hiểu biết hiện nay về nhà nƣớc và pháp luật đã và đang diễn ra theo chiều 

hƣớng: cần hiểu biết sâu hơn, tổng thể hơn, tích hợp hơn, toàn diện hơn, hệ thống hơn, 

khám phá bản chất, các thuộc tính cơ bản, các quy luật vận động của nhà nƣớc và pháp 

luật, sự tƣơng tác của nhà nƣớc với pháp luật, và ngƣợc lại, sự tƣơng tác của nhà nƣớc 

và pháp luật với các hiện tƣợng, quá trình khác trong xã hội v.v... Thực tiễn cho thấy 

trong giai đoạn phát triển hiện nay nếu việc nghiên cứu và đào tạo chỉ dựa vào tiếp cận 

chuyên ngành luật học thực định thì không thể đáp ứng đƣợc các nhu cầu nói trên – 

nhu cầu vƣơn tới sự hiểu biết “thông thái hơn” về nhà nƣớc và pháp luật.. 
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 Trong quá trình phát triển hiện nay ở nƣớc ta có nhiều nhiệm vụ đƣợc đặt ra đối 

với khoa học pháp lý Việt Nam. Các nhiệm vụ đó xuất phát từ quá trình đổi mới sâu 

sắc, toàn diện xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới: giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nƣớc và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam. Đó là những 

nhiệm vụ mang tính chiến lƣợc nhƣ: xây dựng và phát triển toàn diện con ngƣời Việt 

Nam, phát triển quyền con ngƣời, xây dựng xã hội pháp quyền Việt Nam, xây dựng và 

phát triển nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng và phát triển 

kinh tế thị trƣờng Việt Nam, phát huy dân chủ, hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống 

pháp luật và những nhiệm vụ khác. Để giải quyết những nhiệm vụ đó cần phải xây 

dựng và hoàn thiện các thể chế tƣơng ứng, trong đó có thể chế pháp luật với tƣ cách là 

thể chế trung tâm. Những hiểu biết đa ngành, liên ngành, xuyên ngành ở cấp độ lý luận 

và thực tiễn về pháp luật là những tiền đề, điều kiện cần thiết để xây dựng và hoàn 

thiện thể chế pháp luật. 

Ở các nƣớc trên thế giới tƣ duy tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong 

nghiên cứu và đào tạo luật học đã đƣợc hình thành, triển khai thực hiện và đem đến 

những kết quả tích cực, chất lƣợng
1
. Đó là các tƣ duy tiếp cận nhƣ: tƣ duy tiếp cận 

thực chứng pháp luật, tƣ duy tiếp cận xã hội học pháp luật, tƣ duy tiếp cận triết học 

pháp luật, tƣ duy tiếp cận dựa trên quyền, tƣ duy tiếp cận chính sách học pháp luật, tƣ 

duy tiếp cận so sánh luật học, tƣ duy tiếp cận tâm lý học pháp luật, tƣ duy tiếp cận 

kinh tế học pháp luật v.v...Trong các tƣ duy tiếp cận đó, tƣ duy tiếp cận thực chứng 

pháp luật, tƣ duy tiếp cận triết học pháp luật, tƣ duy tiếp cận xã hội học pháp luật có 

lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, còn các tƣ duy tiếp cận khác có lịch sử hình 

thành và phát triển ngắn hơn. Nói cách khác, tƣ duy tiếp cận đa ngành, liên ngành, 

xuyên ngành trong nghiên cứu và giảng dạy luật học mang tính quy luật, tính phổ biến 

hiện nay trên thế giới. 

2. Quan niệm về tư duy tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong 

nghiên cứu và đào tạo luật học 

Tư duy tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và đào tạo 

luật học là gì? Giá trị của tư duy tiếp cận đó là như thế nào? 

Dƣới dạng khái quát nhất, đối tƣợng nghiên cứu của khoa học luật học là nhà 

nƣớc và pháp luật. Đến lƣợt mình, nhƣ đã nói, nhà nƣớc và pháp luật là những hiện 

tƣợng, quá trình xã hội phong phú, đa dạng, đa phƣơng diện, đa chiều cạnh, là các hiện 

thực xã hội phức tạp, gắn liền với các quá trình và hiện tƣợng khác trong xã hội, trong 

giới tự nhiên, do vậy, cần có tiếp cận đa phƣơng diện, đa chiều cạnh đến các hiện thực 

xã hội phức tạp đó, cần có sự kết nối, liên kết, tích hợp, thống hợp các cách tiếp cận đó 

                                                 
1
 Raymond C.Miller , interdisciplinarily: it‟s meaning and consequences, Oxford research Encyclopedia, 

Print Publication Date: Mar 2010, Subject: International Relations Theory. 
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trong một chỉnh thể thống nhất, hệ thống trên cơ sở lấy một cách tiếp cận làm định 

hƣớng chủ đạo, làm trục chính. Tƣ duy tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành 

không mâu thuẩn với tƣ duy tiếp cận chuyên ngành mà bổ sung cho tƣ duy tiếp cận 

chuyên ngành. Việc phân định tƣ duy tiếp cận nghiên cứu và đào tạo luật học thành tƣ 

duy tiếp cận đa ngành, tƣ duy tiếp cận liên ngành, tƣ duy tiếp cận xuyên ngành, ở một 

mức độ nhất định, là mang tính tƣơng đối, bởi vì, trong hiện thực đó là những nấc thang 

tƣ duy tiếp nối, đan xen, lồng ghép, đan chéo vào nhau để nhận thức về nhà nƣớc và 

pháp luật, đều sản xuất ra các tri thức mới ở những mức độ khác nhau trong lĩnh vực 

luật học. Có tƣ duy tiếp cận chuyên ngành, sẽ có tƣ duy tiếp cận đa ngành, tiếp đến sẽ có 

tƣ duy tiếp cận liên ngành, và tiếp theo sẽ có tƣ duy tiếp cận xuyên ngành trong nghiên 

cứu và giảng dạy luật học. Tƣ duy tiếp cận chuyên ngành, đa ngành, liên ngành, xuyên 

ngành đều phản ánh nhận thức về hiện thực nhà nƣớc và pháp luật nói chung, các quá 

trình, hiện tƣợng nhà nƣớc và pháp luật cụ thể nói riêng dƣới những phƣơng diện, cấp 

độ mang tính độc lập, đa chiều, liên kết, tích hợp, thống hợp của các tri thức để nhận 

thức và giải quyết có hiệu quả những vấn đề đƣợc đặt ra trong lĩnh vực luật học.  

Tư duy tiếp cận chuyên ngành trong nghiên cứu và đào tạo luật học có thể đƣợc 

hiểu là triển khai tƣ duy tiếp cận sử dụng kiến thức luật học (luật học thuần tuý) để 

luận giải về nhà nƣớc và pháp luật nói chung, một lĩnh vực khoa học, một môn học 

tƣơng ứng trong lĩnh vực luật học. 

Tư duy tiếp cận đa ngành trong nghiên cứu và đào tạo luật học có thể đƣợc hiểu 

là triển khai tƣ duy tiếp cận sử dụng kiến thức luật học, kiến thức các ngành khoa học 

khác nhau để luận giải về nhà nƣớc và pháp luật nói chung, một lĩnh vực khoa học, 

một môn học tƣơng ứng trong lĩnh vực luật học. Kiến thức các ngành khoa học khác 

nhau đó đƣợc sử dụng để làm sáng tỏ các phƣơng diện, các chiều cạnh khác nhau của 

nhà nƣớc và pháp luật nói chung, các khoa học, môn học pháp lý cụ thể nói riêng mà 

chƣa đạt đến trình độ hình thành một môn học độc lập tƣơng ứng. Tƣ duy tiếp cận đa 

ngành tập hợp các tri thức đầu ra của các bộ môn khác nhau mà không có sự tổng hợp. 

Đến giai đoạn phát triển hiện nay, các kiến thức đa ngành nhƣ kiến thức triết học, kiến 

thức kinh tế học, kiến thức xã hội học, kiến thức chính trị học, kiến thức văn hoá học, 

kiến thức nhân học, kiến thức dân tộc học,...đƣợc sử dụng để luận giải về nhà nƣớc và 

pháp luật, về những vấn đề của nhà nƣớc và pháp luật nói chung, về những lĩnh vực, 

những ngành pháp luật, những vấn đề pháp luật cụ thể nói riêng. Tƣ duy tiếp cận đa 

ngành có thể đƣợc triển khai nghiên cứu và đào tạo ở các cấp độ khác nhau nhƣ: cấp 

độ khái quát chung về nhà nƣớc và pháp luật, cấp độ ngành pháp luật, cấp độ chế định 

pháp luật. Chẳng hạn, khi nghiên cứu tội phạm học phải sử dụng kiến thức đa ngành 

mới có thể làm sáng tỏ đƣợc đối tƣợng nghiên cứu của ngành khoa học đó; đối với luật 

hình sự hiện nay đã, đang và cần phải triển khai nghiên cứu và đào tạo đa ngành: luật 



89 

hình sự (luật hình sự thực chứng, có thể nói nhƣ vậy); xã hội học luật hình sự; luật 

hình sự so sánh; triết học luật hình sự; hay có thể dựa trên cách tiếp cận đa ngành để 

nhận thức về bản chất của pháp luật trên ba phƣơng diện: phƣơng diện giai cấp, 

phƣơng diện xã hội, phƣơng diện ngƣời. 

Tư duy tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu và đào tạo luật học có thể đƣợc hiểu 

là tƣ duy kết nối hay là tiếp cận kết nối, liên kết, tích hợp, thống hợp tri thức do các 

cách tiếp cận khác nhau tạo nên vào một chỉnh thể thống nhất, hệ thống để hình thành 

nên một hệ thống tri thức mới về chất về nhà nƣớc và pháp luật nói chung, về các lĩnh 

vực, các ngành pháp luật, về các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực luật học nói riêng. Liên 

ngành hƣớng tới một sự tổng hợp tri thức. Nhận thức liên ngành về nhà nƣớc và pháp 

luật nói chung, về các lĩnh vực, các ngành pháp luật, về các vấn đề cụ thể trong lĩnh 

vực luật học nói riêng đƣợc hình thành dựa vào hệ thống tri thức mới đó về nhà nƣớc 

và pháp luật, về các lĩnh vực, các ngành pháp luật, về các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực 

luật học. Đó là nhận thức ở tầng rộng hơn, khái quát hơn, trong một không gian rộng 

hơn về nhà nƣớc và pháp luật, về các lĩnh vực, các ngành pháp luật, về các vấn đề cụ 

thể trong lĩnh vực luật học. 

Tư duy tiếp cận xuyên ngành trong nghiên cứu và đào tạo luật học có thể đƣợc 

hiểu là cách tiếp cận dựa trên việc sử dụng kiến thức luật học và kiến thức của các 

ngành khoa học khác để khám phá nhà nƣớc và pháp luật nói chung, về các lĩnh vực, 

các ngành pháp luật, về các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực luật học nói riêng, thống hợp 

các tri thức để hình thành nên hệ thống tri thức sâu sắc hơn về nhà nƣớc và pháp luật 

nói chung, về các lĩnh vực, các ngành pháp luật, về các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực 

luật học nói riêng. Nói cách khác, nhà nƣớc và pháp luật ở các cấp độ khác nhau đƣợc 

nhận thức xuyên qua một, các ngành khoa học khác nhau. Mỗi hƣớng “xuyên qua” đó 

có đối tƣợng nghiên cứu, phƣơng pháp nghiên cứu của mình, sản xuất ra các tri thức 

mới, tạo thành lĩnh vực khoa học mới, môn học mới. Có thể nói nhận thức xuyên 

ngành là nhận thức sâu sắc hơn về nhà nƣớc và pháp luật nói chung, về các lĩnh vực, 

các ngành pháp luật, về các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực luật học nói riêng. 

Đến giai đoạn phát triển hiện nay, các tƣ duy tiếp cận nghiên cứu và đào tạo 

xuyên ngành đó có thể là: tƣ duy tiếp cận xã hội học pháp luật, tƣ duy tiếp cận triết học 

pháp luật, tƣ duy tiếp cận dựa trên quyền, tƣ duy tiếp cận chính sách học pháp luật, tƣ 

duy tiếp cận luật học so sánh, tƣ duy tiếp cận tâm lý học pháp luật, tƣ duy tiếp cận 

kinh tế học pháp luật. Ở đây dễ nhìn thấy rằng, trong mỗi tƣ duy tiếp cận nói trên có ít 

nhất hai ngành xuyên qua nhau. Cụ thể là: trong tƣ duy tiếp cận xã hội học pháp luật, 

luật học xuyên qua xã hội học và xã hội học xuyên qua luật học, “sự xuyên qua” đó tạo 

thành hƣớng nghiên cứu xã hội học pháp luật, khoa học xã hội học pháp luật, môn học 

xã hội học pháp luật; trong tƣ duy tiếp cận triết học pháp luật, luật học xuyên qua triết 
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học và triết học xuyên qua luật học, “sự xuyên qua” đó tạo thành hƣớng nghiên cứu 

triết học pháp luật, khoa học triết học pháp luật, môn học triết học pháp luật; trong tƣ 

duy tiếp cận chính sách học pháp luật, luật học xuyên qua chính sách học và chính 

sách học xuyên qua luật học, “sự xuyên qua” đó tạo thành hƣớng nghiên cứu chính 

sách pháp luật, khoa học chính sách pháp luật, môn học chính sách pháp luật; trong tƣ 

duy tiếp cận tâm lý học pháp luật, luật học xuyên qua tâm lý học pháp luật và tâm lý 

học pháp luật xuyên qua luật học, “sự xuyên qua” đó tạo thành hƣớng nghiên cứu tâm 

lý học pháp luật, khoa học tâm lý học pháp luật, môn học tâm lý học pháp luật; và điều 

tƣơng tự cũng diễn ra trong “sự xuyên qua” tƣơng ứng. “Sự xuyên qua” đó có thể là 

kiến thức lý luận, hàn lâm “xuyên qua” kiến thức thực tiễn, kiến thức thực tiễn “xuyên 

qua” kiến thức lý luận, hàn lâm; chủ thể nghiên cứu “xuyên qua” khách thể, đối tƣợng 

nghiên cứu, khách thể, đối tƣợng nghiên cứu “xuyên qua” chủ thể nghiên cứu trong 

lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo luật học. 

Mỗi “sự xuyên qua” đó có thể đƣợc triển khai ở các cấp độ khác nhau nhƣ: cấp 

độ khái quát chung về nhà nƣớc và pháp luật, cấp độ ngành pháp luật, cấp độ chế định 

pháp luật. Chẳng hạn, đối với luật hình sự hiện nay đã, đang và cần phải triển khai 

nghiên cứu và đào tạo: luật hình sự (luật hình sự thực chứng, có thể nói nhƣ vậy); xã 

hội học luật hình sự; luật hình sự so sánh; triết học luật hình sự. Tƣ duy nghiên cứu tƣ 

pháp tƣ pháp xuyên qua nhiều ngành pháp luật khác nhau, nhiều ngành khoa học xã 

hội khác nhau. 

Tƣ duy tiếp cận xuyên ngành xuất phát từ sự phê phán cấu hình tri thức chuẩn của 

các bộ môn chuyên ngành trong chƣơng trình giảng dạy, xuất hiện trƣớc tiên trong thập 

niên 1970. Sau một thời ngủ quên, tƣ duy xuyên ngành tái nổi lên trong thập niên 1990 

nhƣ một chủ đề cấp bách liên quan đến việc đƣa ra những giải pháp để giải quyết những 

vấn đề mang tính toàn cầu, phức tạp cao hơn, bắt đầu với biến đổi khí hậu và tính bền 

vững, rồi lan rộng sang nhiều lĩnh vực liên quan đến khoa học, công nghệ, vấn đề xã hội 

và chính sách, giáo dục và nghệ thuật, luật học và các lĩnh vực khác. Tƣ duy xuyên 

ngành vừa là tƣ duy nghiên cứu đa cấp độ thế giới thực vừa thực hiện đa góc nhìn thế 

giới thực, cung cấp một tiềm năng hấp dẫn kích hoạt hoạt động nghiên cứu và giảng dạy. 

Tƣ duy tiếp cận xuyên ngành phản ánh sự thay đổi trong tƣ duy về nghiên cứu và 

đào tạo, thách thức cách phân công lao động học thuật thành các bộ môn truyền thống. 

Tƣ duy nghiên cứu xuyên ngành đòi hỏi phải có tƣ duy nghiên cứu chéo sang ngành 

khác, xuyên chéo giữa các ngành và các ngành đó đều phát triển. Các hệ hình tƣ duy 

xuyên ngành mở mang tri thức, tổ chức tri thức, khảo cứu và giảng dạy. Tƣ duy xuyên 

ngành là tƣ duy mới về nghiên cứu và đào tạo và cách làm mới trong nghiên cứu và 

đào tạo. Tƣ duy xuyên ngành bổ sung cho tƣ duy tiếp cận theo ngành, tạo ra một dạng 

tri thức mới về cái ở giữa, xuyên chéo, và vƣợt lên trên các bộ môn chuyên ngành.  
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Tƣ duy tiếp cận xuyên ngành không tách biệt và phân phối các chủ đề và tiếp cận 

nghiên cứu vào những định hƣớng nghiên cứu chuyên ngành. Tƣ quy xuyên ngành 

thách thức toàn bộ tƣ duy chuyên ngành và cố gắng tập hợp những tƣ duy tiếp cận mới 

trong vận dụng, sử dụng các tài liệu của các bộ môn đang tồn tại cho những dự định 

mới. Tƣ duy xuyên ngành đòi hỏi phải tập hợp, kết hợp các chuyên gia từ nhiều lĩnh 

vực khác nhau cùng với các bên tham gia tập trung giải quyết những vấn đề chung để 

thúc đẩy thay đổi. Những dự án nghiên cứu nhƣ vậy đòi hỏi phải phân công lao động 

trong nhóm, cùng nhau thảo luận về kết quả và các giải pháp đột phá. 

Tƣ duy tiếp cận xuyên ngành trong nghiên cứu và đào tạo luật học hƣớng đến 

giải quyết những vấn đề “cực kỳ” phức tạp, những vấn đề “ác tính” trong lĩnh vực luật 

học mà tƣ duy liên ngành truyền thống không thể tìm giải pháp để “chữa trị”. Tƣ duy 

tiếp cận xuyên ngành tiếp thêm nguồn lực cho tƣ duy tiếp cận đơn ngành, đa ngành, liên 

ngành để giải quyết những vấn đề “cực kỳ” phức tạp, những vấn đề “cá tính” trong lĩnh 

vực luật học nhƣ: tham nhũng, tình hình tội phạm, khủng bố và những vấn đề khác.  

4. Nội dung khái quát của tư duy tiếp cận chuyên ngành, đa ngành, liên 

ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và đào tạo luật học 

Tư duy tiếp cận luật học thực chứng (hay tiếp cận chuyên ngành luật học) là định 

hƣớng nghiên cứu độc lập có lịch sử hình thành và phát triển lâu dài ở phạm vi toàn 

cầu và ở nƣớc ta. Định hƣớng nghiên cứu này có đối tƣợng nghiên cứu là pháp luật tồn 

tại dƣới hình thức thực định, có phƣơng pháp luận và các phƣơng pháp nghiên cứu của 

mình, đã hình thành nên một hệ thống lý luận luật học thực chứng toàn diện về pháp 

luật, bao gồm những vấn đề: đối tƣợng nghiên cứu, phƣơng pháp luận và phƣơng pháp 

nghiên cứu pháp luật, khái niệm, nguồn gốc, bản chất, chức năng của pháp luật, lịch sử 

pháp luật, điều chỉnh pháp luật và cơ chế điều chỉnh pháp luật, xây dựng pháp luật, hệ 

thống hoá pháp luật, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, sự kiện pháp lý, ý thức 

pháp luật, văn hoá pháp luật, giáo dục pháp luật, thực hiện pháp luật, áp dụng pháp luật, 

giải thích pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế, trật tự pháp luật và những vấn đề 

khác. Hệ thống lý luận đó, đến lƣợt mình, là hệ thống lý luận mang tính phƣơng pháp 

luận để giải quyết, xây dựng và hình thành các lý luận pháp lý chuyên ngành, liên ngành. 

Trong giai đoạn phát triển hiện nay cần phải đẩy mạnh hƣớng nghiên cứu này để 

phát triển sâu sắc và toàn diện hơn hệ thống lý luận đó để góp phần giải quyết hiệu quả 

các nhiệm vụ do thực tiễn đặt ra. Chẳng hạn, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận về đối 

tƣợng, phạm vi điều chỉnh của pháp luật, các nguyên tắc của pháp luật, các nguồn 

(hình thức) của pháp luật, hiệu lực của pháp luật, các chức năng của pháp luật, chủ thể 

của pháp luật, cơ chế thực hiện pháp luật, trật tự pháp luật,...Định hƣớng này cần đƣợc 

đẩy mạnh trên tất cả các cấp độ: cấp độ lý luận chung về pháp luật, cấp độ lý luận 

pháp luật chuyên ngành, cấp độ chế định pháp luật. 
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Tư duy tiếp cận luật học so sánh là định hƣớng nghiên cứu đã đƣợc hình thành và 

phát triển ở các nƣớc trên thế giới và đang đƣợc hình thành ở nƣớc ta
1
. Bƣớc chuyển 

lớn nhất của cách tiếp cận này thể hiện ở việc chuyển nhận thức so sánh pháp luật với 

tƣ cách là một phƣơng pháp nghiên cứu của luật học sang nhận thức luật học so sánh 

với tƣ cách một định hƣớng nghiên cứu của luật học, một lĩnh vực khoa học. Đến nay, 

định hƣớng nghiên cứu này có đối tƣợng nghiên cứu, phƣơng pháp luận và các phƣơng 

pháp nghiên cứu của mình. Kết quả nghiên cứu của định hƣớng này là đã hình thành 

nên một hệ thống tri thức về luật học so sánh. Đó là hệ thống tri thức về lịch sử luật học 

so sánh, đối tƣợng nghiên cứu của luật học so sánh, khoa học luật học so sánh, phƣơng 

pháp luận của luật học so sánh, mục đích và việc sử dụng kết quả nghiên cứu của luật 

học so sánh, các chức năng của luật học so sánh, khách thể của luật học so sánh, phân 

loại các hệ thống pháp luật hiện nay, các đặc điểm khái quát của pháp luật trên thế giới, 

luật học so sánh và luật quốc tế, pháp luật Châu Âu và luật học so sánh, các họ pháp luật 

cơ bản hiện nay và những vấn đề khác. Hệ thống lý luận luật học so sánh trở thành vừa 

là phƣơng pháp luận, vừa là phƣơng pháp để nhận thức về pháp luật. Hiện nay cần tiếp 

tục đẩy mạnh nghiên cứu luật học so sánh ở các cấp độ khác nhau: nghiên cứu ở cấp 

độ lý luận chung về luật học so sánh, ở cấp độ lý luận luật học so sánh chuyên ngành, 

ở cấp độ so sánh chế định,...Cách tiếp cận luật học so sánh có thể kết hợp với cách tiếp 

cận xã hội học pháp luật để hình thành nên xã hội học luật học so sánh. 

Tư duy tiếp cận xã hội học pháp luật là định hƣớng nghiên cứu đƣợc hình thành 

cùng với hoặc muộn hơn so với tiếp cận luật học so sánh
2
. Định hƣớng nghiên cứu này 

có đối tƣợng nghiên cứu, phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu riêng, hình 

thành nên hệ thống tri thức về xã hội học pháp luật ở cấp độ lý luận lẫn ở cấp độ ứng 

dụng. Tƣơng tự cách tiếp cận luật học so sánh kết quả nghiên cứu của cách tiếp cận này 

thể hiện khái quát ở chổ quan niệm xã hội học pháp luật từ một phƣơng pháp nghiên cứu 

sang một định hƣớng nghiên cứu, một lĩnh vực khoa học. Đến nay định hƣớng nghiên 

cứu này có đối tƣợng nghiên cứu, phƣơng pháp luận và các phƣơng pháp nghiên cứu 

của mình. Kết quả nghiên cứu của định hƣớng này là đã hình thành nên một hệ thống tri 

thức lý luận và thực tiễn về xã hội học pháp luật. Đó là hệ thống tri thức về xã hội học 

pháp luật với tƣ cách là một ngành khoa học, phƣơng pháp luận và phƣơng pháp 

nghiên cứu xã hội học pháp luật, lịch sử xã hội học pháp luật, vai trò và chức năng xã 

hội của pháp luật, cơ chế xã hội của điều chỉnh pháp luật, xã hội hoá pháp luật của cá 

nhân, hoạt động pháp luật, sự hình thành quyết định xây dựng pháp luật, xã hội học 

                                                 
1
 Xem: Võ Khánh Vinh, Luật học so sánh, NXB. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2014; Hồ Sỹ Sơn, Luật 

hình sự so sánh, NXB. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2018. 
2
 Xem: Võ Khánh Vinh, Xã hội học pháp luật: những vấn đề cơ bản, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2015; Võ Khánh Vinh, Xã hội học pháp luật, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2020; Ngọ Văn Nhân chủ 

biên, Xã hội học pháp luật, Nxb. Tƣ pháp, Hà Nội, 2018. 
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xây dựng pháp luật, xã hội học áp dụng pháp luật, thông tin pháp luật, xã hội học ý 

thức pháp luật, xã hội học tổ chức pháp lý, hiệu quả pháp luật, xung đột pháp luật và 

những vấn đề khác. Hệ thống lý luận xã hội học pháp luật đã trở thành phƣơng pháp 

luận, cách tiếp cận để nhận thức những vấn đề pháp luật ở những cấp độ khác nhau.  

Hiện nay, cần đẩy mạnh tƣ duy tiếp cận xã hội học trong nghiên cứu và giảng 

dạy luật học ở nƣớc ta, xây dựng và phát triển lý luận chung về xã hội học pháp luật, 

lý luận xã hội học pháp luật chuyên ngành. Hƣớng nghiên cứu này cần tập trung 

nghiên cứu các nhóm vấn đề sau: nghiên cứu chiều pháp luật đi ra từ xã hội, sự tác 

động xã hội của pháp luật và chiều đi vào xã hội của pháp luật, hiệu quả của pháp luật 

và những vấn đề khác. Điều đó có nghĩa rằng cần tập trung nghiên cứu: xã hội học xây 

dựng pháp luật, tác động xã hội của pháp luật, xã hội học thực hiện pháp luật, trong đó 

chú trọng xã hội học áp dụng pháp luật, hiệu quả của pháp luật ở các cấp độ khác 

nhau: cấp độ lý luận chung về xã hội học pháp luật, cấp độ lý luận xã hội học pháp luật 

chuyên ngành, cấp độ chế định pháp luật. 

Tư duy tiếp cận triết học pháp luật là định hƣớng nghiên cứu độc lập có lịch sử 

hình thành và phát triển lâu dài ở các nƣớc có truyền thống pháp luật, các nƣớc phát 

triển trên thế giới và từng bƣớc đang đƣợc hình thành ở nƣớc ta
1
. Định hƣớng nghiên 

cứu này có đối tƣợng nghiên cứu là pháp luật dƣới phƣơng diện triết học, có phƣơng 

pháp luận và các phƣơng pháp nghiên cứu của mình, đã hình thành nên một hệ thống 

lý luận triết học pháp luật. 

Phƣơng pháp luận của triết học pháp luật là tƣ duy pháp luật tự nhiên, là phƣơng 

thức luận giải pháp luật dựa vào chủ nghĩa khách quan, chủ nghĩa chủ quan, cái khách 

quan – chủ quan. Các phƣơng pháp triết học cụ thể của triết học pháp luật là: phản ánh 

và phản ánh vƣợt trƣớc; cái lịch sử và cái logíc; cái cụ thể và cái trừu tƣợng; hiện 

tƣợng và bản chất; nội dung và hình thức; cấu trúc và các yếu tố; cái riêng và cái 

chung; hiện thực và khả năng v.v... 

Hệ thống lý luận triết học pháp luật là hệ thống tri thức về lịch sử triết học pháp 

luật; bản thể luận pháp luật bao gồm: bản chất bản thể luận pháp luật; hiện thực pháp 

luật; pháp luật tự nhiên và pháp luật thực định; các hình thức tồn tại của pháp luật (tƣ 

tƣởng pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật, đời sống pháp luật); nhân học pháp 

                                                 
1
 Xem: Võ Khánh Vinh, Triết học pháp luật: Đối tƣợng nghiên cứu, vị trí và chức năng, Tạp chí Nhân 

lực khoa học xã hội, số 4/2013, tr.3-16; Võ Khánh Vinh, Về bản thể luận pháp luật, Tạp chí Nhân lực 

khoa học xã hội, số 1/2014, tr.3-15; Võ Khánh Vinh, Về nhân học pháp luật, Tạp chí Nhân lực khoa 

học xã hội, số 2/2014, tr.3-18; Võ Khánh Vinh, Về giá trị học pháp luật, Tạp chí Nhân lực khoa học xã 

hội, số 7/2014, tr.3-16; Võ Khánh Vinh, Về phƣơng pháp luận của triết học pháp luật, Tạp chí Nhân 

lực khoa học xã hội, số 8/2014, tr.3-13; Võ Khánh Vinh, Quyền lực và pháp luật, Tạp chí Nhân lực 

khoa học xã hội, số 5/2018, tr.3-15; Võ Khánh Vinh, Nguyên tắc pháp quyền: những vấn đề lý luận, 

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, số 4/2017. 



94 

luật bao gồm: bản chất ngƣời của pháp luật; ý nghĩa triết học của quyền con ngƣời; cá 

nhân và pháp luật (bản chất nhân đạo của pháp luật); giá trị học pháp luật bao gồm: 

các giá trị và pháp luật; các giá trị trong pháp luật; pháp luật là một giá trị tổng hợp; 

các giá trị pháp luật; tự do là một giá trị và pháp luật là một hình thức của tự do; công 

bằng là một giá trị pháp luật cơ bản và những vấn đề khác. 

 Phƣơng pháp luận, các phƣơng pháp nghiên cứu của triết học pháp luật và hệ 

thống lý luận triết học pháp luật, đến lƣợt mình, hình thành nên một hệ thống lý luận 

mang tính chất phƣơng pháp luận để nhận thức và giải quyết những vấn đề của luật 

học ở những cấp độ khác nhau. 

 Tư duy tiếp cận dựa trên quyền là định hƣớng nghiên cứu mới đƣợc hình thành 

trong thời gian gần đây, có đối tƣợng nghiên cứu, phƣơng pháp luận và các phƣơng 

pháp nghiên cứu của mình, đã hình thành nên một hệ thống tri thức về tiếp cận dựa 

trên quyền
1
. Phƣơng pháp luận, các phƣơng pháp nghiên cứu và hệ thống tri thức đó, 

đến lƣợt mình, tạo thành một cách tiếp cận mới để nhận thức và luật giải sâu sắc hơn 

những vấn đề của luật học. 

 Tư duy tiếp cận chính sách học pháp luật là định hƣớng nghiên cứu pháp luật 

dƣới phƣơng diện chính sách, đã trở thành hƣớng nghiên cứu độc lập, có đối tƣợng 

nghiên cứu, phƣơng pháp luận và các phƣơng pháp nghiên cứu của mình, đang từng 

bƣớc hình thành nên một hệ thống lý luận về chính sách pháp luật
2
. So với các cách 

tiếp cận khác, cách tiếp cận này có lịch sử hình thành và phát triển muộn hơn. 

 Hệ thống lý luận về chính sách pháp luật bao gồm hệ thống tri thức về lịch sử hình 

thành và phát triển của chính sách pháp luật; quan niệm về chính sách pháp luật; khách 

thể của chính sách pháp luật; các mục tiêu, các ƣu tiên và các nguyên tắc của chính sách 

                                                 
1
 Xem: Võ Khánh Vinh chủ biên, Quyền con ngƣời: tiếp cận đa ngành, liên ngành khoa học xã hội, 

Nxb. Khoa học xã hội, 2009; Võ Khánh Vinh chủ biên, Quyền con ngƣời: tiếp cận đa ngành và liên 

ngành luật học, Tập1, Nxb. Khoa học xã hội, 2010; Võ Khánh Vinh chủ biên, Quyền con ngƣời: tiếp 

cận đa ngành và liên ngành luật học, Tập 2, Nxb. Khoa học xã hội, 2010; Võ Khánh Vinh chủ biên, 

Quyền con ngƣời ( Giáo trình sau đại học), Nxb. Khoa học xã hội, 2015; Nguyễn Đăng Dung, Vũ 

Công Giao, Lã Khánh Tùng đồng chủ biên, Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con ngƣời, Nxb. 

Chính trị quốc gia, 2009; Vũ Công Giao, Ngô Minh Hƣơng đồng chủ biên, Tiếp cận dựa trên quyền 

con ngƣời: Lý luận và thực tiễn, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, HN.2016. 
2
 Xem: Võ Khánh Vinh, Chính sách pháp luật, Nxb. Khoa học xã hội,Hà Nội, 2020; Võ Khánh Vinh, 

Về môn học: Chính sách pháp luật, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 9/2015, tr.3-15; Võ Khánh 

Vinh, Đời sống pháp luật – khách thể của chính sách pháp luật, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 

10/2015, tr.3-16; Võ Khánh Vinh, Chính sách pháp luật: khái niệm và các dấu hiệu, Tạp chí Nhân lực 

khoa học xã hội, số 11/2015, tr.3-13; Võ Khánh Vinh, Các mục tiêu, các ƣu tiên và các nguyên tắc của 

chính sách pháp luật Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 12/2015; Võ Khánh 

Vinh, Các phƣơng tiện của chính sách pháp luật, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 3/2016, tr.3-15; 

Võ Khánh Vinh, Các phƣơng tiện của chính sách pháp luật (tiếp theo), Tạp chí Nhân lực khoa học xã 

hội, số 4/2016, tr.3-15; Võ Khánh Vinh, Học thuyết pháp luật – hình thức thực hiện chính sách pháp 

luật, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 6/2016, tr.9-15; Võ Khánh Vinh, Chính sách xây dựng pháp 

luật – một loại chính sách pháp luật và một hình thức thực hiện chính sách pháp luật, Tạp chí nhân lực 

khoa học xã hội, số 7/2016. tr.3-11.  
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pháp luật; các phƣơng tiện (công cụ) của chính sách pháp luật; chủ thể của chính sách 

pháp luật; các hình thức thực hiện chính sách pháp luật; cơ chế thực hiện chính sách 

pháp luật; các loại chính sách pháp luật; các cấp độ chính sách pháp luật; chính sách 

pháp luật so sánh. Hệ thống lý luận đó trở thành vừa là cách tiếp cận, vừa là phƣơng 

pháp luận để nhận thức và giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của luật học. 

 Tư duy tiếp cận tâm lý học pháp luật là định hƣớng nghiên cứu pháp luật dƣới 

phƣơng diện tâm lý học, có đối tƣợng nghiên cứu, phƣơng pháp luận và các phƣơng pháp 

nghiên cứu của mình, hình thành nên một hệ thống lý luận về tâm lý học pháp luật. 

 Hệ thống lý luận tâm lý học pháp luật làm sáng tỏ các quy luật biểu hiện của tâm 

lý trong lĩnh vực luật học, bao gồm hệ thống tri thức về lịch sử hình thành và phát triển 

của tâm lý học pháp luật; về phát triển ý thức và phát triển cá nhân trong lĩnh vực pháp 

luật; về sự chuẩn bị tâm lý đối với hoạt động pháp luật; các đặc điểm tâm lý - xã hội 

của cá nhân và hoạt động pháp luật; tâm lý của nhà luật học; tâm lý của ngƣời phạm 

tội; tâm lý của ngƣời bị hại; tâm lý của ngƣời chƣa thành niên phạm tội; tâm lý trong 

điều tra, truy tố; tâm lý trong xét xử; tâm lý trong thi hành án và những vấn đề khác. 

Hệ thống tri thức đó hình thành hệ thống hiểu biết mang tính chất phƣơng pháp luận 

để nhận thức pháp luật dƣới phƣơng diện tâm lý. 

 Tư duy tiếp cận kinh tế học pháp luật là định hƣớng nghiên cứu mới của khoa 

học luật học về pháp luật
1
. Hƣớng nghiên cứu này đƣợc hình thành và phát triển từ giữa 

thế kỷ XX, đến nay, là hƣớng nghiên cứu độc lập, có đối tƣợng nghiên cứu, phƣơng 

pháp luận và các phƣơng pháp nghiên cứu của mình và một hệ thống lý luận từng bƣớc 

đƣợc hoàn thiện. Hƣớng nghiên cứu này sử dụng, kết hợp tƣ duy pháp lý và tƣ duy kinh 

tế, tri thức, các phƣơng pháp của khoa học kinh tế kết hợp với tri thức, các phƣơng pháp 

của khoa học luật học để nhận thức và luận giải những vấn đề của luật học. 

 Hệ thống lý luận về kinh tế học pháp luật bao gồm các tri thức về kinh tế học với 

tƣ cách một lĩnh vực khoa học, một môn học; lịch sử hình thành và phát triển kinh tế 

học pháp luật; về mối quan hệ giữa kinh tế và pháp luật; pháp luật và phân bổ nguồn 

lực; phân tích kinh tế về pháp luật; về bản chất hành vi pháp luật; kinh tế học về quyền 

sở hữu và tài sản; kinh tế học về quyền sở hữu trí tuệ; kinh tế học về hợp đồng; kinh tế 

học về bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng; kinh tế học và vấn đề bảo vệ môi trƣờng; 

kinh tế học xây dựng pháp luật; kinh tế học áp dụng pháp luật; kinh tế học giáo dục và 

đào tạo pháp luật và những vấn đề khác. Đến lƣợt mình, những tri thức đó hình thành 

nên những hiểu biết mang tính chất phƣơng pháp luận để nhận thức và luận giải pháp 

luật dƣới phƣơng diện kinh tế. 

                                                 
1
 Xem: Về trƣờng phái kinh tế học pháp luật, Dƣơng Thị Thanh Mai, Nguyễn Văn Cƣơng đồng chủ 

biên, Nxb. Chính trị quốc gia- sự thật, Hà Nội, 2012.  

 



96 

5. Triển khai thực hiện tư duy tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành 

trong nghiên cứu và đào tạo luật học ở nước ta hiện nay 

 Tƣ duy tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và đào tạo 

luật học là tƣ duy nghiên cứu và đào tạo mới về luật học, đòi hỏi phải đƣợc triển khai 

thực hiện một cách tổng thể, toàn diện, hệ thống, có những bƣớc đi phù hợp để tạo ra 

sự tác động gia tăng tƣ duy này trong thực tiễn. Hiện nay, chúng tôi cho rằng, cần triển 

khai tổng thể, đồng bộ các nội dung cơ bản sau đây. 

 Đổi mới tư duy nghiên cứu và đào tạo luật học ở nước ta. 

 Đổi mới theo hƣớng chuyển từ tƣ duy chuyên ngành sang tƣ duy kết hợp chuyên 

ngành với đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và đào tạo luật học. 

Tất cả các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong tổng thể và theo từng cơ sở cần phải thiết 

kế lại các chƣơng trình, đề tài nghiên cứu và đào tạo theo tƣ duy mới đó, coi đó là một 

trong những phƣơng diện của tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý nghiên cứu và đào tạo của 

mình. Có thể nói, đây là một đổi mới sâu sắc, toàn diện, hệ thống, lâu dài, không thể 

thực hiện ngay trong một thời gian ngắn, bởi vì, liên quan đến toàn bộ hệ thống.  

 Hình thành đội ngũ cán bộ nghiên cứu và đào tạo pháp luật.  

 Đội ngũ cán bộ này cần phải có tƣ duy, cách tiếp cận, kiến thức chuyên ngành, 

đa ngành, liên ngành, xuyên ngành. Trƣớc hết, trong tổng thể hoặc theo mỗi cách tiếp 

cận cụ thể cần “xã hội học hoá” các nhà luật học; “triết học hoá” các nhà luật học; 

“chính sách hoá” các nhà luật học; “ nhân học hoá” các nhà luật học; “tâm lý học hoá” 

các nhà luật học; “kinh tế học hoá” các nhà luật học. Điều này có nghĩa rằng, các cán bộ 

nghiên cứu và giảng dạy luật học, ngoài kiến thức lý luận và thực tiễn chuyên ngành về 

nhà nƣớc và pháp luật cần phải có kiến thức về lĩnh vực tƣơng ứng mà mình quan tâm: 

hoặc là kiến thức triết học, hoặc là kiến thức xã hội học, hoặc là kiến thức chính sách 

học, hoặc là kiến thức tâm lý học, hoặc là kiến thức kinh tế học, hoặc là các kiến thức 

khác, hoặc là tổng thể các khối kiến thức nói trên. Muốn vậy, cần phải đào tạo và đào 

tạo lại đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng dạy theo hƣớng kết hợp chuyên ngành với 

đa ngành, liên ngành, xuyên ngành khoa học xã hội, khoa học luật học. Tiếp đến, cần 

có những hình thức, giải pháp phù hợp để liên kết các nhà luật học với các nhà xã hội 

học, triết học, chính sách học, tâm lý học, kinh tế học, nhân học...trong nghiên cứu và 

giảng dạy luật học. Cần hiểu rằng, đây là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi 

hỏi phải đổi mới tƣ duy, có những nỗ lực lớn, quyết tâm nghề nghiệp cao. 

 Hình thành các tổ chức nghiên cứu và đào tạo tương ứng trong các tổ chức 

nghiên cứu và đào tạo pháp luật. 

 Triển khai tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và đào 

tạo luật học, ngoài nhân tố nhân lực nghiên cứu và đào tạo, đòi hỏi phải có cơ cấu tổ 
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chức nghiên cứu và đào tạo tƣơng ứng. Các tổ chức nghiên cứu và đào tạo pháp luật 

cần thành lập các bộ phận nghiên cứu và đào tạo tƣơng ứng để triển khai nghiên cứu 

và giảng dạy những kiến thức đa ngành, liên ngành, xuyên ngành. Chẳng hạn, thành 

lập Trung tâm nghiên cứu triết học pháp luật, Trung tâm nghiên cứu xã hội học pháp 

luật, Trung tâm nghiên cứu luật học so sánh, Trung tâm nghiên cứu chính sách học 

pháp luật, Trung tâm nghiên cứu quyền con ngƣời, Trung tâm nghiên cứu tâm lý học 

pháp luật, Trung tâm nghiên cứu kinh tế học pháp luật...Các cơ cấu tổ chức đó xây 

dựng các chƣơng trình nghiên cứu, tập hợp lực lƣợng nghiên cứu, triển khai nghiên 

cứu, là các diễn đàn sinh hoạt khoa học về những vấn đề đa ngành, liên ngành, xuyên 

ngành luật học, đồng thời thông qua đó đào tạo đội ngũ chuyên gia nghiên cứu và 

giảng dạy về những lĩnh vực tƣơng ứng. 

 Xây dựng các chương trình đào tạo có nội dung độc lập, lồng ghép, tích hợp, 

thống hợp các kiến thức chuyên ngành, đa ngành, liên ngành, xuyên ngành luật học. 

 Nhìn một cách tổng quan, nội dung các chƣơng trình đào tạo luật học hiện nay ở 

nƣớc ta phần lớn mang đậm tính chất luật học thực chứng, đặc biệt nội dung chƣơng 

trình đào tạo cử nhân. Trƣớc hết, nội dung chƣơng trình đào tạo tiến sỹ luật học phải 

đƣợc xây dựng và thực hiện dựa trên tƣ duy tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên 

ngành luật học. Các môn học thuộc chƣơng trình đào tạo ở cấp học này phải là các 

môn học mang tính đa ngành, liên ngành, xuyên ngành. Tiếp đến, nội dung các chƣơng 

trình đào tạo thạc sỹ luật học cần phải bao gồm các kiến thức chuyên ngành và đa 

ngành, liên ngành, xuyên ngành luật học. Trong các môn học thuộc chƣơng trình đào 

tạo ở cấp học này cần phải có một số môn học mang tính chất đa ngành, liên ngành, 

xuyên ngành luật học. Nội dung các chƣơng trình đào tạo cử nhân luật học cần phải 

bao quát cả các kiến thức chuyên ngành lẫn các kiến thức đa ngành, liên ngành ở mức 

độ phù hợp. Kiến thức đa ngành, liên ngành luật học đƣợc lồng ghép, tích hợp tƣơng 

ứng vào hoặc cùng với kiến thức chuyên ngành luật học. Chúng tôi cho rằng, các cơ sở 

nghiên cứu và đào tạo cần xây dựng một số chƣơng trình đào tạo chuyên sâu sau tiến 

sỹ về nghiên cứu dựa trên tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành luật học nói 

chung, hoặc trong các chuyên ngành luật học cụ thể nói riêng. 

 Xây dựng hệ thống các đề tài nghiên cứu mang tính chất đa ngành, liên ngành, 

xuyên ngành về nhà nước và pháp luật. 

 Các cơ quan, tổ chức đặt hàng nghiên cứu tăng cƣờng đƣa ra các chủ đề nghiên 

cứu mang tính chất đa ngành, liên ngành, xuyên ngành về nhà nƣớc và pháp luật để 

luận giải những vấn đề hoàn thiện và phát triển nhà nƣớc và pháp luật hiện nay ở nƣớc 

ta. Tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành phải là yêu cầu bắt buộc để giải quyết 

các nhiệm vụ của chủ đề nghiên cứu đƣợc đặt hàng. Các chủ đề nghiên cứu đó có thể 
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là các chƣơng trình nghiên cứu cấp nhà nƣớc, các đề tài nghiên cứu thuộc các chƣơng 

trình nghiên cứu cấp nhà nƣớc, các chƣơng trình nghiên cứu cấp bộ, các đề tài nghiên 

cứu thuộc chƣơng trình nghiên cứu cấp bộ, các đề án nghiên cứu để giải quyết các 

nhiệm vụ cấp bách của thực tiễn. Các cơ sở nghiên cứu và đào tạo khi xác định hệ đề 

tài nghiên cứu cần phải dựa vào và quán triệt tƣ duy, cách tiếp cận đa ngành, liên 

ngành, xuyên ngành. 

 Xây dựng hệ thống các đề tài luận án, luận văn mang tính đa ngành, liên ngành 

, xuyên ngành trong đào tạo luật học. 

 Các cơ sở đào tạo luật học cần chủ động xây dựng hệ chủ đề luận án tiến sỹ, hệ 

chủ đề luận văn thạc sỹ mang tính chất đa ngành, liên ngành, xuyên ngành để nghiên 

cứu sinh, học viên cao học lựa chọn làm đề tài luận án tiến sỹ, đề tài luận văn thạc sỹ. 

Các giảng viên nên khuyến khích, động viên các nghiên cứu sinh, học viên cao học 

thực hiện các đề tài luận án, luận văn mang tính chất đa ngành, liên ngành, xuyên ngành. 

 Tổng kết thực tiễn nghiên cứu và đào tạo dựa trên cách tiếp cận đa ngành, liên 

ngành, xuyên ngành trong lĩnh vực luật học. 

 Các tổ chức nghiên cứu và đào tạo luật học cần thƣờng xuyên tiến hành tổng kết 

thực tiễn nghiên cứu và giảng dạy dựa trên cách tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên 

ngành trong lĩnh vực luật học. Việc tổng kết thực tiễn nghiên cứu đa ngành, liên 

ngành, xuyên ngành về luật học có thể đƣợc tiến hành bằng cách tập hợp hoá, hệ thống 

hoá các công trình nghiên cứu mang tính chất đa ngành, liên ngành, xuyên ngành đã 

đƣợc công bố theo các chủ đề nhất định, đánh giá các thành tựu đã đạt đƣợc, trên cơ sở 

đó đƣa ra các định hƣớng tiếp tục triển khai nghiên cứu theo cách tiếp cận đó. Việc 

tổng kết thực tiễn giảng dạy dựa trên cách tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành 

có thể đƣợc tiến hành bằng việc đánh giá tổng quan nội dung các chƣơng trình đào tạo 

luật học thuộc các trình độ khác nhau hoặc theo các môn học mang tính chất đa ngành, 

liên ngành, xuyên ngành đã đƣợc giảng dạy, tổng kết các tài liệu đã đƣợc biên soạn 

phục vụ cho giảng dạy, từ đó hoàn thiện nội dung các chƣơng trình đào tạo, nội dung 

các môn học đó. Thƣờng xuyên tiến hành trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm nghiên cứu và 

đào tạo dựa trên cách tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong lĩnh vực luật 

học giữa các cơ sở nghiên cứu và đào tạo luật học. 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo luật học. 

Các nƣớc trên thế giới, đặc biệt các nƣớc phát triển đã tích luỹ đƣợc những kinh 

nghiệm nhất định về nghiên cứu và giảng dạy dựa trên cách tiếp cận đa ngành, liên 

ngành, xuyên ngành nói chung và trong lĩnh vực luật học nói riêng. Các cơ sở nghiên 

cứu và đào tạo luật học nƣớc ta cần đẩy mạnh hợp tác trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu 

và giảng dạy đa ngành, liên ngành, xuyên ngành về luật học. 
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TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC THUỘC TÍNH KHÁC CỦA PHÁP LUẬT 

TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 

GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế 

TS. Lê Thị Phương Nga 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Dẫn nhập 

Tính ổn định là thuộc tính, là yêu cầu cấp thiết, thƣờng trực của pháp luật, nhất là 

trong xã hội hiện đại. Ngạn ngữ Anh có câu: “Pháp luật thay đổi thƣờng xuyên thì tệ 

hơn là không có pháp luật” (The law that changes every day is worse than no law at all). 

Nhƣng đồng thời, tình trạng pháp luật không đƣợc thực thi thì còn tệ hơn là 

không có pháp luật. 

Điều đó chứng tỏ ít nhất một điều nữa là, tính ổn định pháp luật đến lƣợt mình lại 

phụ thuộc vào nhiều thuộc tính, yếu tố khách quan và chủ quan khác. Tính cạnh tranh, 

tính phụ thuộc, ảnh hƣởng lẫn nhau giữa các thuộc tính, yêu cầu của pháp luật là vấn 

đề thƣờng trực đƣợc đặt ra trong xây dựng và tỏ chức thực hiện pháp luật. 

Tính ổn định của pháp luật là phạm trù rất quan trọng song cũng vô cùng phức 

tạp về lý luận và thực tiễn. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả chỉ đề cập mang 

tính chất trao đổi một số suy nghĩ về tính ổn định của pháp luật và mối quan hệ với các 

thuộc tính, yêu cầu khác của pháp luật. 

1. Vài nét điểm lại về các thuộc tính, yêu cầu của pháp luật 

Đây không phải là vấn đề mới, song thực sự cũng đang có tính mới, đang có vấn 

đề đặt ra. 

Pháp luật có bao nhiêu thuộc tính ?  

Dƣới lăng kính nào mà tiếp cận thuộc tính của pháp luật ? 

Thuộc tính và " đặc trƣng ( dấu hiệu ) đặc trƣng của pháp luật có đồng nhất hoàn 

toàn không ?. 

Trong lý luận và thực tiễn thƣờng đặt ra vấn đề " các yêu cầu/tiêu chí hoàn thiện hệ 

thống pháp luật,bao gồm: tính thống nhất, nhất quán, toàn diện, khách quan, hợp hiến, 

hợp pháp; hợp lý, khả thi, minh bạch, ổn định, dự liệu cao, lợi ích, tƣơng thích, bền vững, 

quyền con ngƣời v.v...và v.v...Đã có nhiều bài viết về vấn đề này, trong đó đáng chú ý là 

các công trình của các nhà khoa học thuộc Bộ tƣ pháp và của một số tác giả khác.
1
 

                                                 
1
 Nguyễn Văn Hiển ( chủ biên), Bàn về hệ thống pháp luật, Nxb, Chính trị quốc gia, 2014; Hoàng Thế 

Liên (chủ biên), Sổ tay kỹ thuật soạn thảo, thẩm định, đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp 

luật (Hà Nội: NXB Tƣ pháp, 2011) tr. 21-22; Nguyễn Văn Cƣơng, Một số giải pháp tăng cƣờng tính 
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Vậy những "tiêu chí đó ", "yêu cầu" đó có là "thuộc tính" của pháp luật ?, nói 

riêng, "tính ổn định" có là một trong những thuộc của pháp luật không ? 

- Theo quan niệm truyền thống, pháp luật có các thuộc tính sau: 

Tính quy phạm- tính chuẩn mực 

Tính phổ biến, bắt buộc chung 

Tính xác định về hình thức 

Tính đƣợc đảm bảo thực hiện bằng nhà nƣớc trong đó có cƣỡng chế khi cần thiết 

và các hình thức/ biện pháp khác nhƣ giáo dục, thuyết phục, hỗ trợ, tài trợ vv… 

- Theo quan niệm hiện đại ( kết hợp truyền thống và hiện đại ),các thuộc tính 

pháp luật đã được bổ sung thêm: 

- Tính hệ thống, nhất quán 

- Tính ổn định  

- Tính lợi ích, quyền con ngƣời 

- Tính hợp lý, khả thi,  

- Tính công bằng, bình đẳng 

- Tính minh bạch,công khai 

- Tính tƣơng thích giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế 

v.v... 

Theo chúng tôi, sẽ là hợp lý hơn là nên đặt vấn đề vừa là thuộc tính, vừa là các 

yêu cầu đối với pháp luật, trong đó có yêu cầu/ thuộc tính ỏn định của pháp luật. 

2. Quan niệm chung về tính ổn định của pháp luật 

Pháp luật luôn phải thích ứng với sự thay đổi liên tục của thực tiễn cuộc sống. 

Việc sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh là điều cần thiết. Tuy nhiên, nếu tần suất của sự 

thay đổi trong pháp luật quá cao, nếu sự thay đổi của luật pháp quá nhiều sẽ dẫn tới 

những tác động tiêu cực tới quyền, lợi ích của con ngƣời, đến tự do, sự an toàn và phát 

triển của xã hội và đến cả hoạt động quản lý xã hội của nhà nƣớc. Đảm bảo sự ổn định 

của pháp luật là yêu cầu quan trọng để bảo đảm sự thuận lợi cho doanh nghiệp và 

ngƣời dân trong đầu tƣ, sản xuất, kinh doanh. 

Tính ổn định là yêu cầu đặc biệt quan trọng của pháp luật. Song tính ổn định 

pháp luật không tồn tại một mình xét trên phƣơng diện tổng thể các thuộc tính, các yêu 

cầu cơ bản khác của pháp luật.  

Quan niệm chung về tính ổn định của pháp luật là ở sự tồn tại trong một khoảng 

                                                                                                                                                         
khả thi của văn bản quy phạm pháp luật, http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-

đoi.aspx?ItemID=1669; Trần Thị Thu Phƣơng, Hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật 

http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap-luat.aspx?ItemID=15 
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thời gian dài, liên tục nhất định của các văn bản pháp luật nói riêng, hệ thống pháp luật 

nói chung. Một hệ thống pháp luật ổn định đƣợc hiểu là sự hài hòa và toàn diện, đồng 

bộ của cả hệ thống pháp luật đáp ứng các yêu cầu của đời sống xã hội, của chế độ hiến 

pháp và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật. 

Tính ổn định của pháp luật không phải là một trạng thái ngẫu nhiên mà là kết quả 

của quá trình phát triển lâu dài của pháp luật, của thực tiễn pháp luật.  

Tính ổn định của pháp luật chỉ có thể đƣợc đảm bảo trong điều kiện đảm bảo các 

thuộc tính, các yêu cầu khác của pháp luật cũng nhƣ rất nhiều điều kiện khác. 

Tính ổn định của pháp luật không đồng nghĩa với sự bất biến, trì trệ, lạc hậu, tụt 

hậu, "an phận" của pháp luật. Pháp luật ổn định là pháp luật luôn thích nghi, ứng biến, 

năng động với cuộc sống. Chính nhu cầu hoàn thiện, chất lƣợng, giá trị hữu ích của 

pháp luật đòi hỏi những thay đổi, bổ sung, điều chỉnh cần thiết trong hệ thống pháp 

luật. Nhƣng những sự thay đổi đó không đƣợc làm phá vỡ các nguyên tắc cơ bản của 

hiến pháp và pháp luật, không xâm phạm, gây ảnh hƣởng tiêu cực đến các quyền, lợi 

ích và sự phát triển bền vững. 

- Tính ổn định và tính bền vững trong pháp luật 

Đây là hai vấn đề không hoàn toàn đồng nhất mặc dù có mối quan hệ mật thiết. 

Giải quyết đồng thời cả vấn đề ổn định và bền vững, xác định cả một vấn đề rất 

phức tạp khác đó là mức độ năng động, linh hoạt của hệ thống pháp luật ổn định. Bởi 

lẽ trong điều kiện tất cả các tố chất không thay đổi, hệ thống pháp luật liên tục hoạt 

động và phát triển 

Ổn định pháp luật nhƣng phải đáp ứng một cách cao nhất các thuộc tính, yêu cầu 

khác nhƣ tính hợp hiến, hợp pháp, hợp lý, khả thi, cân bằng lợi ích ... 

Do vậy cũng cần đặt ra những nguyên tắc, giới hạn cho tính ổn định pháp luật nói 

chung, trong từng lĩnh vực điều chỉnh pháp luật nói riêng. 

Giới hạn của tính ổn định về mặt thời gian, hay nói cách khác là làm rõ tiêu chí: 

tồn tại trong một khoảng thời gian lâu dài nhất định. 

Giới hạn thời gian để đo lƣờng về sự ổn định pháp luật lại đƣợc cụ thể vào từng 

loại văn bản pháp luật, từng lĩnh vực quan hệ xã hội: Hiến pháp, các văn bản luật, văn 

bản dƣới luật v.v... 

Trong Luật về văn bản quy phạm pháp luật của Belarus có hẳn một điều về sự ổn 

định của hệ thống pháp luật ( điều 38 ). Theo đó, việc thay đổi một văn bản quy phạm 

pháp luật nào mà sớm hơn một năm sau thời điểm công bố văn bản thì chỉ đƣợc tiến 

hành trong những trƣờng hợp đặc biệt trên cơ sở yêu cầu của một văn bản pháp luật có 

hiệu lực pháp lý cao hơn nếu nhƣ không có quy định khác của pháp luật Belarus hoặc 

theo quyết định của Tổng thống. 
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3. Tính ổn định và mối quan hệ với các thuộc tính, yêu cầu khác của pháp luật 

Các thuộc tính, các yêu cầu hay tiêu chí của pháp luật hoàn thiện nhƣ một tất yếu 

là có mối quan hệ hữu cơ, biện chứng, phụ thuộc, ảnh hƣởng lẫn nhau, là tiền đề và 

điều kiện của nhau. Có nhƣ vậy thì mới có thể đảm bảo cao nhất sức mạnh,uy tín, hiệu 

lực, hiệu quả pháp lý và xã hội của pháp luật.  

Tính ổn định của pháp luật theo đó không tồn tại biệt lập, mà luon nằm trong mối 

quan hệ phụ thuộc vào các thuộc tính, yêu cầu khác của pháp luật. 

Cần xem xét tính ổn định của pháp luật trong mối quan hệ với các thuộc tính, yêu 

cầu khác của pháp luật.  

Dƣới đây chỉ đề cập đến mối quan hệ với một số thuộc tính, yêu cầu:  

- Tính chuẩn mực - tính quy phạm của pháp luật. Theo gốc Hán Việt, quy là 

thƣớc, phạm là đo. Pháp luật trƣớc hết là hệ thống các quy phạm, tức là các chuẩn 

mực. Đồng thời, pháp luật còn có nội hàm rộng lớn hơn, không chỉ là các quy phạm 

chuẩn mực mà còn là tƣ tƣởng, giá trị, nguyên tắc phổ quát, các quyền, lẽ phải v.v... 

Nếu tính chuẩn mực - quy phạm không đƣợc đảm bảo thì sẽ làm giảm thậm chí 

mất đi các giá trị, vai trò của pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội.  

Do vậy, tính ổn định phải đƣợc tồn tại trong điều kiện/ môi trƣờng đảm bảo tính 

chuẩn mực ngay chính trong nội dung các văn bản pháp luật nhất định. Điều này đòi 

hỏi khâu xây dựng pháp luật phải đặc biệt chú ý cả về kỹ thuật pháp lý lẫn nội dung 

cần thể hiện của các văn bản pháp luật. Về kết cấu mỗi quy phạm pháp luật phải có 

cấu trúc lôgíc, chặt chẽ; mỗi chế định pháp luật có đầy đủ các quy phạm pháp luật cần 

thiết; mỗi ngành luật có đầy đủ các chế định pháp luật theo cơ cấu của ngành luật; còn 

hệ thống pháp luật có đủ các ngành luật đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển của các quan 

hệ xã hội ở mỗi giai đoạn phát triển của đất nƣớc.  

Trên thực tế, có khá nhiều các văn bản pháp luật chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu về 

tính chuẩn mực - tính quy phạm. Để đảm bảo đƣợc yêu cầu này, ngoài những điều kiện 

chung thì còn đặc biệt quan trọng ở trình độ của các nhà làm luật trực tiếp trong việc 

soạn thảo các quy phạm pháp luật cụ thể. Xem ra, khâu này trên thực tế còn bị đơn 

giản hóa. Tình trạng này lại cộng thêm với hoạt động giải thích pháp luật yếu kém hiện 

nay đã dẫn đến khá nhiều hệ lụy trong việc nhận thức, áp dụng các quy định pháp luật 

trong cuộc sống. Từ đó, không ít trƣờng hợp cũng là cái cớ hợp lý để thay đổi các quy 

định pháp luật.  

- Tính hệ thống.  

Tính thống nhất của pháp luật thể hiện pháp luật là một hệ thống có trật tự, hài 

hòa, nhất quán nội tại giữa các bộ phận cấu thành của pháp luật: ngành/lĩnh vực pháp 

luật, chế định pháp luật, quy phạm pháp luật, giữa các loại văn bản pháp luật trong 
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việc điều chỉnh các quan hệ xã hội tƣơng ứng; giữa pháp luật nội dung và pháp luật thủ 

tục... Tính hệ thống của pháp luật có nội hàm rộng, đƣợc thể hiện nhiều qua cách sắp 

xếp, phân loại thứ bậc, hiệu lực của các loiaj văn bản pháp luật. 

 Tính thống nhất của pháp luật không chỉ trên phƣơng diện kỹ thuật, hình thức, 

kết cấu mà còn thống nhất cả trên phƣơng diện nội dung. Trên phƣơng diện nội dung, 

tiêu biểu và quan trọng nhất là tất cả các hợp phần, các quy định pháp luật đều phải 

đảm bảo thể hiện , bảo vệ các quyền, lợi ích của con ngƣời.  

Sự thống nhất của hệ thống pháp luật là điều kiện cần thiết bảo đảm cho tính 

thống nhất về mục đích của pháp luật và hiệu lực, hiệu quả, uy tín, sức mạnh góp phần 

quan trọng đảm bảo tính khả thi của pháp luật. Tính thống nhất của hệ thống pháp luật 

đƣợc thể hiện trong cả hệ thống và trong từng bộ phận cấu thành của hệ thống pháp 

luật. Các văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực quan hệ xã hội do nhiều cơ quan nhà 

nƣớc xây dựng, ban hành phải đảm bảo sự thống nhất, hài hoà về nội dung và về trật tự 

thứ bậc giá trị pháp lý của các văn bản pháp luật. Mất trật tự văn bản pháp luật sẽ kéo 

theo nhƣ một tất yếu là mất, kém an toàn pháp lý, nguy cơ rủi ro pháp lý cao.  

Nhƣ vậy, một khi không đảm bảo tính thống nhất ở các mức độ nhất định thì sẽ 

ảnh hƣởng trực tiếp đến tính ổn định của pháp luật nói chung, đói với từng lĩnh vực 

pháp luật nói riêng. Và đây cũng sẽ là lý do " hợp lý " để thay đổi: bổ sung, điều chỉnh 

hay hủy bỏ các quy định pháp luật một cách nhanh chóng, thƣờng xuyên. Bởi nếu 

không thay đổi để đƣợc " ổn định " thì hệ lụy rất tiêu cực đến quyền, lợi ích con ngƣời 

hay sự phát triển xã hội.  

Suy rộng ra, một trong những biểu hiện của sự không thống nhất, không nhất 

quán chính là sự mâu thuẫn, chồng chéo, triệt tiêu, loại trừ lẫn nhau trong pháp luật, 

giữa các loại văn bản pháp luật.  

Xử lý đƣợc bài toán mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật trong 

cùng một hay nhiều lĩnh vực pháp luật thì không có cách nào khác là lại phải thay đổi, 

sửa đổi pháp luật. Một cánh đồng bất tận của tần suất sửa đổi, thay đổi các quy định, 

văn bản pháp luật, thậm chí cả chính sách pháp luật. Còn nêu không muốn thay đổi để 

đƣợc tiếng là " ổn định " thì phải chấp nhận tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo... 

Trên thực tế, còn rất nhiều văn bản pháp luật có tính quy phạm thấp, " thiếu 

những quy tắc xử sự cụ thể mà chủ thể phải thực hiện. Có những văn bản chứa đựng 

những quy định mang tính tuyên ngôn hơn là quy phạm pháp luật. Nhiều lĩnh vực 

quan hệ xã hội đòi hỏi phải đƣợc điều chỉnh cụ thể, chi tiết thì pháp luật lại là văn bản 

pháp luật “khung” hay văn bản pháp luật “ống”. Phần lớn các văn bản luật nhƣ vậy 

giao cho Chính phủ ban hành nghị định để cụ thể hoá. Nhiều nghị định của Chính phủ 

lại giao cho bộ, ngành, địa phƣơng hƣớng dẫn thực hiện. Thực tế này đã dẫn đến tình 
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trạng nảy sinh không ít mâu thuẫn giữa văn bản hƣớng dẫn và văn bản đƣợc hƣớng 

dẫn thi hành"
1
. 

“Theo điều tra của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ƣơng, thực trạng kém 

chất lƣợng của hệ thống văn bản pháp luật hiện hành có thể gói gọn trong "chín 

không": Không đầy đủ, không rõ ràng, không cụ thể, không tƣơng thích, không minh 

bạch, không tiên liệu trƣớc, không hợp lý, không hiệu quả và không hiệu lực. Đi liền 

với những quy định chồng chéo, mâu thuẫn là sự thƣờng xuyên thay đổi, tính ổn định 

không cao của hệ thống văn bản dƣới luật đã làm giảm hiệu lực của văn bản luật, dẫn 

tới khó khăn trong việc thực hiện và tác động xấu đến sự ổn định chính trị xã hội, nhất 

là quan hệ kinh tế. Đồng thời, rất nhiều văn bản pháp luật có tính quy phạm thấp, thiếu 

những quy tắc xử sự cụ thể mà chủ thể phải thực hiện. Còn tồn tại những luật "khung", 

luật "ống" trong khi đó nhiều lĩnh vực nhƣ đất đai, thủy sản, lao động… đòi hỏi phải 

đƣợc điều chỉnh cụ thể và chi tiết”,.
2
 

Trong bài viết về tính khả thi của văn bản pháp luật, TS. Nguyễn Văn Cƣơng 

cũng đã đề cập đến quan điểm của giáo sƣ Lon Fuller, trong tác phẩm “Đạo của pháp 

luật” (The Morality of Law) xuất bản năm 1964, một văn bản pháp luật sẽ mất hiệu lực 

nếu mắc phải một trong 8 lỗi cơ bản sau
3
: (1) Không chứa đựng quy phạm cụ thể (kiểu 

chỉ chứa toàn các khẩu hiệu mà không chứa đầy đủ mô thức quy phạm theo đúng công 

thức giả định, quy định và chế tài); (2) Không công khai (văn bản đã đƣợc ban hành 

nhƣng đối tƣợng bị điều chỉnh lại không biết hoặc khó biết đƣợc); (3) Chứa đựng quy 

phạm khó hiểu, không rõ ràng hoặc hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau (điều này khiến 

cho thông điệp của văn bản trở nên không rõ ràng); (4) Áp dụng hiệu lực hồi tố; (5) 

Chứa đựng các quy định mâu thuẫn nhau; (6) Đƣa ra các yêu cầu vƣợt quá khả năng 

chấp hành của ngƣời bị điều chỉnh hoặc vƣợt quá khả năng thi hành của cơ quan thực 

thi pháp luật; (7) Không ổn định (thay đổi quá nhanh chóng); (8) Không đảm bảo chữ 

tín trong thi hành pháp luật (tức là luật pháp yêu cầu một đằng nhƣ cơ quan thực thi 

pháp luật lại thực thi một nẻo)[9]. 

- Tính phù hợp, khả thi, hài hòa, cân bằng các loại lợi ích trong pháp luật 

Tính phù hợp, khả thi của hệ thống pháp luật là một yêu cầu thƣờng trực và cũng 

nên đƣợc xem là thuộc tính của pháp luật. Nội dung của pháp luật phải phù hợp với 

thực tiễn xã hội. Điều này cũng góp phần đảm bảo tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả điểu 

chỉnh của pháp luật. 

                                                 
1
 Hà Hùng Cƣờng, Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nƣớc pháp quyền 

XHCN, http://luatsuhanoi.vn/index.php?page=productView&viewParent=301&id=875 
2
.Báo Hà Nội Mới online ngày 31/3/2012. 

http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh-tri/543332/he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-chong-

cheo-khon-kho-voi-9-khong.htm/ 
3
 Nguyễn Văn Cƣơng, Một số giải pháp tăng cƣờng tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật,Lon 

L. Fuller, The Morality of Law (revised edition) (New Haven and London: Yale University Press, 

1969) at 39, http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1669 

http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1669#_ftn9#_ftn9
http://luatsuhanoi.vn/index.php?page=productView&viewParent=301&id=875
http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1669
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Nói rộng ra, pháp luật phải thể hiện đƣợc sự cân bằng, hài hòa, trung hòa các loại 

lợi ích. Chất lƣợng của pháp luật đƣợc thể hiện ở tổng thể các yêu cầu: tính ổn định, 

tính khả thi, tính lợi ích, công bằng, các quyền, tự do và phát triển. Tính khả thi của hệ 

thống pháp luật còn thể hiện ở nhiều tiêu chí về phƣơng tiện,điều kiện tổ chức thực 

hiện pháp luật.Tính hợp lý của pháp luật thể hiện ở mức độ phù hợp với thực tiễn hoặc 

ở mức độ phát sinh các chi phí bất hợp lý cho các đối tƣợng áp dụng của văn bản đó.
1
 

Pháp luật quốc gia còn phải tƣơng thích với các công ƣớc, điều ƣớc và thông lệ 

quốc tế mà quốc gia đã ký kết hoặc tham gia. Pháp luật quốc gia phải đƣợc xây dựng phù 

hợp với các nguyên tắc cơ bản của các điều ƣớc và thông lệ quốc tế, tiếp thu và sử dụng 

có hiệu quả lý luận, kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật của các nƣớc khác trên thế giới. 

4. Những điều kiện cơ bản đảm bảo tính ổn định của pháp luật 

Pháp luật trong điều kiện xã hội pháp quyền, dân phủ, chính phủ kiến tạo, phục 

vụ phải tạo lập môi trƣờng hoạt động, kinh doanh tự do, cạnh tranh bình đẳng, lành 

mạnh, tuân thủ hiến pháp, pháp luật. Do vậy, không thể chấp nhận lối tƣ duy và cách 

thức xây dựng pháp luật theo kiểu chắp vá, tùy tiện, áp đặt, can thiệp, làm khó khăn, 

rắc rối cho ngƣời dân và doanh nghiệp.  

Nhà nƣớc nào cũng cần có pháp luật và pháp luật phải đƣợc tuân thủ. Nhƣng 

trong một nhà nƣớc kiến tạo, phục vụ xã hội thì hệ thống pháp luật trong đó có bản 

thân các chính sách, quy tắc pháp luật, cách thức tƣ duy về pháp luật và thực hiện pháp 

luật cũng phải thay đổi mạnh mẽ, khác nhiều với pháp luật trong mô hình nhà nƣớc 

điều hành, áp đặt và can thiệp sâu, rộng vào mọi hoạt động xã hội.  

Xây dựng pháp luật trong điều kiện Chính phủ kiến tạo, phục vụ có ý nghĩa và 

nội dung rất rộng, bao gồm nhiều công đoạn cơ bản đƣợc quy định chặt chẽ. Xây dựng 

và hoàn thiện thể chế phát triển, tạo môi trƣờng công bằng, lành mạnh , nhân văn để 

các chủ thể kinh tế, xã hội phát huy tốt vai trò của mình. Thành công của nhà nƣớc, hệ 

thống pháp luật là đảm bảo đƣợc môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh, công bằng.
2
  

Để đảm bảo tính ổn định của pháp luật phải cần đến nhiều điều kiện cần và đủ. 

Phác họa chung có thể nêu nhƣ sau: 

Thứ nhất, phải đảm bảo thực hiện đồng bộ tất cả các thuộc tính/ yêu cầu cơ bản 

của pháp luật nhƣ đã đề cập ở trên. 

Thứ hai, cần tiếp tục đổi mới quan niệm, tƣ duy về pháp luật, hệ thống pháp luật, 

trong đó có tƣ duy, mô hình, công nghệ làm luật - xây dựng pháp luật. 

                                                 
1
 Trần Thị Thu Phƣơng, Hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/ 

Pages/xay-dung-phap-luat.aspx?ItemID=15 
2
. Đinh Minh Tuấn và Phạm Thế Anh: Từ nhà nƣớc điều hành sang nhà nƣớc kiến tạo, phát triển, Nxb. 

Tri thức, Hà Nội, 2016, tr.25 

http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/
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Thứ ba, nhận thức và áp dụng đa dạng các loại nguồn pháp luật 

Thứ tư, áp dụng đa dạng các phƣơng thức giải quyết tranh chấp 

Thứ năm, cần có những điều chỉnh cần thiết Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, trong đó có tính đến cả vấn đề thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật, thu 

gọn đầu mối , tinh giản hơn nữa về các loại văn bản quy phạm phạm pháp luật. 

Thứ sáu, đảm bảo trật tự thứ bậc hiệu lực pháp lý của các văn bản pháp luật. thực 

hành nguyên tắc thƣợng tôn Hiến pháp, Luật, bảo vệ, bảo đảm thực hiện quyền con ngƣời. 

Thứ bẩy: thực hiện kiểm soát pháp luật cả đầu vào và đầu ra của pháp luật 

Thứ tám, thực hiện tốt ở tất cả các khâu quy trình xây dựng pháp luật, đặc biệt là 

dự thảo văn bản luật cùng các yêu cầu quan trong khác:  

- Chính sách và phân tích chính sách trong quy trình xây dựng pháp luật  

Để có các văn bản quy phạm pháp luật có chất lƣợng và đảm bảo hiệu lực, hiệu 

quả trong thực tiễn thì cần phải có chính sách tƣơng ứng đƣợc xây dựng, phân tích thấu 

đáo. Về cơ sở pháp lý, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã đổi mới 

cơ bản quy trình xây dựng, ban hành văn bản theo hƣớng tách bạch quy trình xây dựng 

chính sách với quy trình soạn thảo luật, pháp lệnh, nghị định, quy định quy trình xây 

dựng chính sách cần đƣợc thông qua, phê duyệt trƣớc khi bắt đầu soạn thảo văn bản.  

Không cài cắm vào luật những lợi ích nhóm làm ảnh hƣởng đến lợi ích chung, lợi 

ích chính đáng của các cá nhân, tổ chức. Đây là thông điệp đƣợc đƣa ra của Thủ tƣớng 

Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tƣ pháp năm 2017
1
. 

Hài hòa, cân bằng các loại lợi ích là một trong những điều kiện căn bản để đảm 

bảo tính đúng đắn của các quy định pháp luật và tính khả thi của chúng trong thực tiễn. 

Hiệu lực và hiệu quả của pháp luật phụ thuộc vào sự tôn trọng cân bằng lợi ích của chủ 

thể thực thi pháp luật.  

Trong văn bản pháp luật cần đƣợc thể hiện rõ ràng những vấn đề cơ bản nhƣ: đối 

tƣợng có trách nhiệm thực hiện, cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện, cơ quan áp 

dụng chế tài; cơ quan giải quyết tranh chấp;cơ quan cấp vốn; cơ quan giám sát và đánh 

giá; cơ quan ban hành các văn bản dƣới luật; cơ quan duy trì trật tự văn bản
2
. 

Các chế tài nghiêm minh và những biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc thực thi là 

điều kiện quan trọng ảnh hƣởng tới hiệu lực của pháp luật, đến ý thức và hành vi hợp 

pháp của các cá nhân, tổ chức.  

                                                 
1
 Không cài cắm vào luật để phục vụ lợi ích riêng, http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-

khong-cai-cam-vao-luat-noi-dung-khong-vi-loi-ich-chung-348136.html#inner-article 
2
 Ann Seidman, Robert B. Seidman, Nalin Abeyesekers, Soạn thảo luật pháp vì tiến bộ xã hội dân chủ: 

Sổ tay cho nhà soạn thảo, Nxb. Chính trị Quốc gia, H. 2003, tr. 70 - 72.  

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-khong-cai-cam-vao-luat-noi-dung-khong-vi-loi-ich-chung-348136.html#inner-article
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-khong-cai-cam-vao-luat-noi-dung-khong-vi-loi-ich-chung-348136.html#inner-article
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5. Tính ổn định của pháp luật và vấn đề lỗ hổng pháp luật - quan niệm và 

cách khắc phục, ứng phó mang tính kịp thời và bền vững 

Theo quan niệm chung nhất, lỗ hổng pháp luật (LHPL) chính là sự thiếu vắng 

toàn bộ, hoàn toàn hay sự thiếu vắng một phần các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc 

pháp luật cần thiết mà xét một cách khách quan cần phải có để điều chỉnh, để đánh giá 

về phƣơng diện pháp lý các quan hệ xã hội, các tranh chấp phát sinh hoặc có khả năng 

phát sinh trong lĩnh vực quan hệ xã hội đã đƣợc pháp luật điều chỉnh hoặc cần phải 

đƣợc điều chỉnh bằng pháp luật.  

Một mặt chúng ta cần khắc phục các LHPL để kịp thời điều chỉnh, giải quyết các 

vấn đề trong thực tiễn theo những cách thức cơ bản, phù hợp với điều kiện hiện tại.  

Mặt khác, tình trạng còn nhiều LHPL cũng không hẳn và không chỉ do trình độ, 

năng lực xây dựng pháp luật của các chủ thể có thẩm quyền còn yếu mà còn do cách 

chúng ta quan niệm về phạm vi quyền lực điều hành xã hội, quản lý xã hội, quản lý 

con ngƣời của nhà nƣớc.  

- Những nguyên nhân chủ yếu của lỗ hổng pháp luật 

Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng hiện hữu các 

lỗ hổng pháp luật. Rất nhiều các quan hệ xã hội mới nảy sinh cần đƣợc điều chỉnh 

bằng các quy phạm pháp luật nhất định nhƣng pháp luật hiện hành không theo kịp, 

nhiều quy phạm pháp luật lạc hậu so với thực tiễn cuộc sống.  

LHPL xuất hiện trong những trƣờng hợp khi có sự xung đột những lợi ích nhất 

định - các lợi ích của của cá nhân hay xã hội, do có sự chồng chéo, mâu thuẫn thậm chí 

tiệt tiêu lẫn nhau trong hệ thống các văn bản, các quy phạm pháp luật. 

Quan niệm vấn đề nào cũng phải có pháp luật điều chỉnh, thiếu đâu thì bổ sung 

đấy, đụng đâu cũng thấy thiếu các quy định pháp luật cụ thể tạo nên áp lực thƣờng trực 

về xây dựng, về tần suất sửa đổi, bổ sung, “ cơi nới “ các quy định pháp luật. Quan 

niệm, tƣ duy và nguyên tắc " phải có quy định pháp luật cụ thể, do nhà nƣớc ban hành 

thì mới có căn cứ để giải quyết các vấn đề pháp lý mà cuộc sống đặt ra". LHPL còn 

liên quan và thể hiện tƣ duy pháp lý - xã hội của một dân tộc, quốc gia, văn hóa pháp 

luật của các cá nhân. Trong một truyền thống văn hóa pháp luật có hiện hữu lối tƣ duy 

" đòi luật ", cái gì cũng muốn phải có cho bằng đƣợc các quy định pháp luật cụ thể thì 

chắc chắn sẽ luôn luôn có các LHPL, có ở khắp mọi nơi: trong hệ thống pháp luật, 

trong các văn bản pháp luật, trong các chế định pháp luật, trong cả các quy phạm pháp 

luật nhất định - trong giả định, quy định và chế tài ! Và, công việc" lấp, vá, bít " các 

LHPl theo đó là điều đƣơng nhiên, vô cùng, vô tận nhƣng cũng sẽ chẳng bao giờ mới 

trám hết đƣợc các LHPL.....  

Nguyên nhân tồn tại những lỗ hổng trong hệ thống pháp luật có thể do sự cố tình 
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im lặng của các nhà làm luật trong quá trình xây dựng luật
1
. Lỗ hổng pháp luật cũng có 

thể xuất hiện trong trƣờng hợp có chủ đích của nhà làm luật muốn dành sự linh hoạt, 

sáng tạo cho việc áp dụng pháp luật sau khi ban hành văn bản pháp luật để phù hợp 

thực tiễn.  

- Lỗ hổng pháp luật không chỉ là sự hạn chế, nhược điểm của pháp luật  

Nhìn từ một phƣơng diện, đúng là LHPL thể hiện sự yếu kém, hạn chế của pháp 

luật, của hoạt động xây dựng pháp luật.Về nguyên tắc, càng ít LHPL thì càng tốt cho 

việc giải quyết các vấn đề pháp lý trong cuộc sống. Bởi lẽ, tình trạng có quá nhiều 

LHPL dẫn đến nhiều tác hại tiêu cực, nhiều hệ lụy nhƣ chúng ta đã biết. Có nhiều 

LHPL còn tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm pháp luật diễn ra một cách công khai, 

phổ biến trong nhiều lĩnh vực. 

Nhƣ một điều tất yếu, các lỗ hổng pháp luật luôn luôn hiện hữu, ở mọi quốc gia kể 

cả ở các quốc gia có trình độ cao về luật pháp và điều hành xã hội, chỉ khác nhau về 

mức độ, số lƣợng các “LHPL” và cách quan niệm, cách ứng xử khi gặp các LHPL, nhất 

là trong áp dụng, thi hành pháp luật. cách thức "ứng phó", "đối mặt" và chấp nhận "sống 

chung" với LHPL. Điều này có rất nhiều điểm khác nhau trong các hệ thống - truyền 

thống pháp luật, nói rộng hơn là trong tƣ duy pháp lý của các nền văn hóa pháp luật 

khác nhau: Civil Law, Common Law, hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa v.v... 

Sự hiện diện của các LHPL không phải bao giờ cũng là bằng chứng của sự hạn 

chế, khiếm khuyết của pháp luật.  

Đôi khi LHPL lại là bằng chứng của sự vận động, phát triển của pháp luật, cũng 

nhƣ sự hoàn thiện của bản thân con ngƣời và xã hội....đến một trình độ cao của văn 

minh,văn hóa, không phải cái gì hết thảy mọi điều trong cuộc sống đều cần có pháp 

luật điều chỉnh hoặc cần các quy định thật cụ thể của pháp luật.  

Lỗ hổng pháp luật còn đƣợc nhận thức nhƣ một tất yếu khách quan và cũng là 

lĩnh vực cho sự sáng tạo trong áp dụng pháp luật của các chủ thể có thẩm quyền. Tính 

sáng tạo vốn dĩ là một trong những đặc trƣng cơ bản của hoạt động áp dụng pháp luật 

nói riêng, của bất kỳ một loại hình hoạt động nào của con ngƣời nói chung. Nếu quan 

niệm rộng, linh hoạt, mềm dẻo về nguồn pháp luật, về cách thức giải quyết các vấn đề 

xã hội, các tranh chấp, xung đột thì nhìn nhận vấn đề LHPL sẽ đơn giản hơn, cũng là 

vấn đề bình thƣờng, không quá bức xúc, nôn nóng muốn phải vá, vá và vá, lấp ngay 

những LHPL bằng vô số các quy định pháp luật đƣợc ban hành mới, nhiều khi theo 

kiểu giải pháp tình thế. 

- Về cách thức khắc phục LHPL 

Vấn đề này lại liên quan, phụ thuộc vào nhiều vấn đề khác nhƣ tƣ duy và nguồn 

                                                 
1
 Morozova L.A, Lý luận nhà nƣớc và pháp luật, Mátxcơva, 2005, tr. 290 (bản tiếng Nga). 
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pháp luật, nay ta đã có đổi mới tích cực nhƣng lƣu ý là không chỉ mình án lệ tƣ pháp; 

nguyên tắc tổ chức,hoạt động của bộ máy nhà nƣớc, các nguyên tắc pháp quyền, cơ 

chế phân công, cách thức làm luật v.v... 

Về cơ bản, có ba con đƣờng chính, ba cách thức chủ yếu là: thông qua hoạt động 

xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật; đa dạng các loại nguồn pháp luật, đa dạng các 

phƣơng thức giải quyết tranh chấp, đối thoại, hoà giải..... 

Bằng cách xây dựng ban hành các quy định pháp luật còn thiếu trên cơ sở xem xét 

một cách khách quan, khoa học chứ không phải bằng cảm nhận hay thói quen. Để khắc 

phục những lỗ hổng trong pháp luật, trƣớc hết các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phải 

kịp thời xây dựng, ban hành quy định pháp luật còn thiếu trong các lĩnh vực điều chỉnh, 

các văn bản pháp luật tƣơng ứng, trong đó có công việc vô cùng quan trọng là " phải xác 

định đƣợc những quan hệ xã hội nào cần phải có sự điều chỉnh của các quy phạm pháp 

luật; phân tích từng văn bản pháp luật để xác định và làm rõ thực tế đang thiếu quy 

phạm pháp luật....".
1
 Thay đổi tƣ duy, cách thức xây dựng pháp luật, coi trọng công 

đoạn xây dựng và phân tích chính sách trƣớc khi soạn thảo những quy định cụ thể. 

Cách thứ hai, khắc phục LHPL thông qua hoạt động áp dụng pháp luật của các 

chủ thể có thẩm quyền. Một trong những giải pháp cần áp dụng khi gặp trƣờng hợp có 

lỗ hổng pháp luật đó là nguyên tắc áp dụng pháp luật tƣơng tự với hai loại, hai cấp độ: 

áp dụng tƣơng tự pháp luật và áp dụng tƣơng tự quy phạm pháp luật. Trong số đó có 

án lệ, cả về thực tiễn và lý luận đã khẳng định ý nghĩa, sự cần thiết của án lệ. Vấn đề 

đa dạng các loai nguồn pháp luật cũng đã đƣợc quan tâm trong nghiên cứu lý luận và 

trong chính sách chính trị - pháp luật
2
. Giải quyết các vấn đề pháp lý trên cơ sở niềm 

tin nội tâm, đạo đức, lẽ phải, các quyền tự nhiên của con ngƣời là một trong những 

cách thức khắc phục LHPL nhƣng vẫn trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc hiến định. 

Giải thích pháp luật cũng là một trong những cách thức góp phần khắc phục 

LHPL. Giải thích Hiến pháp, giải thích pháp luật sẽ khắc phục đƣợc vấn đề này để 

đảm bảo hiểu chính xác, đầy đủ, toàn diện hơn về bản chất, đặc điểm và ý nghĩa của 

các quy định, nguyên tắc pháp luật. 

Cách thức thứ ba, sử dụng các phƣơng tiện điều chỉnh xã hội, các thiết chế xã hội 

trong việc giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn. Bản thân các thiết chế, các loại quy 

tắc xã hội có những ƣu điểm, thế mạnh riêng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, 

giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn một cách có hiệu quả và đƣợc xã hội chấp nhận.  

                                                 
1
.Xem, Nguyễn Minh Đức, Khắc phục những xung đột và lỗ hổng trong pháp luật, Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 24/2009, tr. 38 – 43, http://news.vibonline.com.vn/Home/Xay-

dung-phap-luat/2751/Khac-phuc-nhung-xung-dot-va-lo-hong-trong-phap-luat 
2
 Xem, Cao Vũ Minh, Nguyễn Đức Nguyên Vỵ, Đa dạng hóa hình thức pháp luật trong điều kiện Việt 

Nam hiện nay, http://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/201504/da-dang-hoa-hinh-thuc-phap-luat-trong-

dieu-kien-viet-nam-hien-nay-297543 

http://lib.hlu.edu.vn/WShowDetail.aspx?intItemID=43
http://lib.hlu.edu.vn/WShowDetail.aspx?intItemID=43
http://news.vibonline.com.vn/Home/Xay-dung-phap-luat/2751/Khac-phuc-nhung-xung-dot-va-lo-hong-trong-phap-luat
http://news.vibonline.com.vn/Home/Xay-dung-phap-luat/2751/Khac-phuc-nhung-xung-dot-va-lo-hong-trong-phap-luat
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ÁN LỆ VÀ GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT CỦA TOÀ ÁN 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Trong quan niệm truyền thống ở các nền luật pháp trên thế giới, Giải thích pháp 

luật là công việc đƣợc thực hiện chủ yếu bởi toà án
1
. Ở Việt Nam, giải thích pháp luật 

đƣợc thực hiện bởi nhiều chủ thể khác nhau, tuy nhiên thẩm quyền của toà án đã đƣợc 

ghi nhận ngày càng rộng rãi. Toà án giải thích pháp luật thông qua công cụ nào và ở 

Việt Nam liệu án lệ là công cụ duy nhất để thực hiện quyền giải thích pháp luật của toà 

án? Bài viết sau đây sẽ đề cập đến một số nội dung chính trong vấn đề này. 

1. Toà án là chủ thể quan trọng trong giải thích pháp luật 

Việc toà án thực hiện giải thích pháp luật là tất yếu, bởi lẽ chức năng của toà là 

xét xử - tức là áp dụng luật vào từng trƣờng hợp vụ việc cụ thể đƣợc đƣa ra trƣớc toà. 

Và trong quá trình áp dụng pháp luật đó thì cần phải lý giải, lập luận việc sử dụng quy 

tắc pháp lý nào cho vụ việc, hoặc tại sao đối với các vụ việc giống nhau lại có thể áp 

dụng các quy tắc khác nhau. Thậm chí toà vẫn phải đƣa ra phán quyết ngay cả khi 

không có luật, hoặc luật còn có khoảng trống hay lỗ hổng, hay xung đột, chồng chéo 

lẫn nhau. Tất cả điều này dẫn đến nhu cầu toà án phải giải thích pháp luật. 

Giải thích pháp luật của toà án có khác gì giải thích pháp luật của cơ quan lập 

pháp? Tác giả Pierre Mahillon cho rằng: toà án giải thích pháp luật trong các trƣờng 

hợp cụ thể, tức là mang tính cá biệt trong khi đó cơ quan lập pháp sẽ giải thích pháp 

luật mang tính chung – quy phạm
2
. Tuy nhiên giải thích pháp luật của cơ quan lập 

pháp ngày càng hiếm gặp ở các quốc gia phát triển. Giải thích pháp luật của lập pháp 

thƣờng chỉ đƣợc sử dụng khi cần thiết phải chấm dứt những tranh luận lập pháp kéo 

dài. Dù thẩm quyền của cơ quan lập pháp là tối cao trong đặt ra các quy tắc ấn định xử 

sựu xã hội, nhƣng rất hiếm hoi mới có thể bắt gặp trƣờng hợp một đạo luật ban hành 

nhằm chấm dứt hiệu lực của án lệ. Ở Bỉ, nếu điều này xảy ra thƣờng chỉ có trong lĩnh 

vực luật thuế hoặc luật an sinh xã hội. Đây là những lĩnh vực luật pháp mới mẻ và 

chƣa có sự ổn định, chín muồi nhƣ các quan hệ xã hội khác. Sự kiềm chế của lập pháp 

trong tự giải thích pháp luật thƣờng đƣợc cho là bắt nguồn từ nguyên tắc phân chia 

quyền lực – mà phân công, kiềm chế và đối trọng đã từ lâu trở thành nguyên lý vận 

hành của các quốc gia tôn trọng chủ nghĩa hợp hiến. Cơ quan lập pháp thì đặt ra luật, 

nhƣng việc gải thích và vận dụng vào thực tế lại dành cho cơ quan tƣ pháp. 

                                                 
1
 Pierre Mahillon, “Le rôle du juge dans l‟interprétation : tension ou extension ?”, p. 565-578, © 

Presses de l‟Université Saint-Louis, 1978, Conditions d‟utilisation : http://www.openedition.org/6540 
2
 Pierre Mahillon, Le rôle du juge dans l‟interprétation : tension ou extension ?, p. 565-578, © Presses 

de l‟Université Saint-Louis, 1978, Conditions d‟utilisation : http://www.openedition.org/6540 

https://books.openedition.org/author?name=mahillon+pierre
https://books.openedition.org/author?name=mahillon+pierre
http://www.openedition.org/6540
https://books.openedition.org/author?name=mahillon+pierre
http://www.openedition.org/6540
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Ngƣợc lại, mối quan hệ giữa lập pháp và tƣ pháp cũng đƣợc tôn trọng triệt để. Cơ 

quan hành pháp cần cẩn trọng không can thiệp vào hoạt động tƣ pháp và cơ quan tƣ 

pháp cũng chỉ áp dụng các quy phạm hành chính khi chúng phù hợp với các đạo luật. 

Trừ trƣờng hợp uỷ quyền lập pháp còn lại thì Nhà Vua cũng nhƣ cơ quan hành chính 

không thể tự giải thích các văn bản của mình. Thông tƣ của Bộ thƣờng không đƣợc 

phép chứa quy phạm pháp luật và vì vậy không có giá trị bắt buộc đối với công dân. 

Giải thích pháp luật của toà án sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào? 

Đƣơng nhiên là giải thích pháp luật phụ thuộc vào vai trò, vị thế đƣợc trao cho cơ 

quan tƣ pháp trong hệ thống quyền lực nhà nƣớc. Mà vai trò này lại phụ thuộc vào triết 

lý tổ chức bộ máy nhà nƣớc, chế độ chính trị ở từng quốc gia.  

Với giả thiết là vị trí của các cơ quan tƣ pháp là nhƣ nhau trong giải thích pháp 

luật, tác giả Pierre Mahillon cho rằng giải thích pháp luật của toà lại phụ thuộc tiếp tục 

vào các yếu tố sau đây: 

Mức độ pháp điển hoá của các bộ luật; sự tồn tại lâu đời hay mới mẻ của luật. 

Các bộ luật càng lâu đời thì khi áp dụng vào thời điểm hiện nay càng cần đƣợc giải 

thích nhiều. 

Trình độ và kỹ thuật lập pháp. Dĩ nhiên là các đạo luật càng khiếm khuyết thì 

càng đòi hỏi toà án phải giải thích pháp luật nhiều hơn.  

Tính chất tĩnh hay động của hệ thống pháp luật. Ví dụ nhƣ việc ra đời của Công 

ƣớc Rome dẫn đến việc Toà án công lý đã áp dụng rất nhiều phƣơng pháp giải thích 

mục đích luận để hiểu đúng ý chí của nhà lập pháp.  

Tuy nhiên việc sử dụng các lập luận đặc thù có thể đƣợc phép viện dẫn đến bối 

cảnh. Toà án công lý châu Âu thƣờng xuyên ƣu ái việc giải thích teleologique bởi vì: 

thứ nhất: đây là cách tốt nhất để giải thích một văn bản luật tầm lớn nhƣ các công ƣớc 

châu Âu; thƣ shai, kỹ thuật giải thích này cho phép phát triển việc xây dựng Liên minh 

theo đúng hƣớng đi mà các Hiệp ƣớc đã định ra
1
. 

Vị trí của lập pháp: một số học giả cho rằng Sự yếu thế, mờ nhạt hoặc thậm chí là 

vắng bóng của quyền lập pháp sẽ tạod diều kiện cho việc giải thích pháp luật của toà 

án ngày càng phát triển. 

Thƣờng thì trong Ý chí của nhà lập pháp – đã dự liệu cho thẩm phán quyền giải 

thích pháp luật. Nhà lập pháp chỉ đƣa ra các chỉ dẫn chung chung hoặc không cụ thể dễ 

dẫn đến những diễn dịch không chắc chắn và có thể gây tổn hại đến ngƣời bị áp dụng
2
. 

 

                                                 
1
 SUMMERS (R. S.), TARUFFO (M.), « Interpretation and Comparative Analysis », in MACCORMICK (D. N.), 

2
 Pierre Mahillon, Le rôle du juge dans l‟interprétation : tension ou extension ?, p. 565-578, © Presses 

de l‟Université Saint-Louis, 1978, Conditions d‟utilisation : http://www.openedition.org/6540 

https://books.openedition.org/author?name=mahillon+pierre
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2. Án lệ là phương tiện để thực hiện việc giải thích pháp luật của Toà án  

Toà án với chức năng xét xử - tức là áp dụng pháp luật vào các vụ việc cụ thể. 

Bởi vậy các nghiên cứu của các tác giả nƣớc ngoài thƣờng cho rằng toà án giải thích 

pháp luật trong các trƣờng hợp cụ thể, tức là mang tính cá biệt. Điều này cũng có thể 

hiểu là giải thích pháp luật của toà án đƣợc thực hiện thông qua án lệ.  

Ở Việt Nam, tác giả cũng cho rằng “… việc giải thích pháp luật của Thẩm phán 

(Tòa án) hoàn toàn khác về tính chất với giải thích pháp luật của UBTVQH. Nếu giải 

thích pháp luật của UBTVQH là có tính bắt buộc chung thì giải thích pháp luật của 

Thẩm phán (Tòa án) chỉ có hiệu lực đối với vụ án cụ thể mà Thẩm phán xét xử và chỉ 

đƣợc áp dụng cho những vụ án tƣơng tự xảy ra trong tƣơng lai nếu đó là án lệ. 

Tác giả đã dẫn lời các học giả nhƣ Tocqueville - nêu một trong ba đặc tính của 

quyền lực tƣ pháp là “phán quyết về những trường hợp riêng rẽ chứ không phát ngôn 

về các nguyên tắc chung”; Peter J. Messitte, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ : “… 

các Thẩm phán thường có vai trò giải thích luật… thường quyết định các vụ kiện trên 

cơ sở hẹp nhất có thể … chỉ có thể cần thiết vừa đủ để quyết định vụ án”. 

Nhƣ vậy, Thẩm phán chỉ giải thích luật trong phạm vi vừa đủ để giải quyết vụ án. 

Nếu giải thích Luật vƣợt ra phạm vi vụ án hay nói cách khác là vƣợt ra khỏi “những 

trƣờng hợp riêng rẽ”, thì giải thích đó là không có giá trị. 

Thậm chí luật Pháp còn hạn chế quyền giải thích pháp luật của toà – khi cho rằng 

những giải thích của thẩm phán chỉ có giá trị áp dụng cho chính vụ việc có liên quan 

chứ không áp dụng sang các vụ việc khác. Tuy nhiên hiện nay quan niệm này chỉ tồn 

tại về lý thuyết, thực tế thì các thẩm phán Pháp đã liên tục giải thích pháp luật và sự 

giải thích này đã trở nên khuôn mẫu để áp dụng cho các vụ việc về sau, đặc biệt trong 

các lĩnh vực pháp luật mới mẻ nhƣ luật hành chính, luật hiến pháp.  

Tại sao quyền giải thích pháp luật của toà án lại thƣờng chỉ giới hạn trong việc 

xét xử - và ban hành án lệ?  

Câu trả lời nằm trong nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nƣớc- nguyên tắc phân 

công giữa ba nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tƣ pháp. Nếu nhƣ toà án giải 

thích pháp luật mang tính chung – quy phạm – thì có khả năng làm công việc gần 

giống nhƣ lập pháp – tức là đặt ra các quy tắc chung cho xã hội. Nguyên tắc phân chia 

quyền lực từ lâu đã không cho phép một sự can thiệp nhƣ vậy. 

Tuy nhiên cùng với sự phát triển của xã hội thì có những biến chuyển trong các 

hệ thống pháp luật khác nhau. Pháp luật xã hội chủ nghĩa với tính chất tổ chức quyền 

lực nhà nƣớc dựa trên nguyên tắc tập quyền – mở ra những khả năng ngoại lệ, theo đó 

quyền giải thích pháp luật của toà án có thể thực hiện bằng con đƣờng khác. 
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Và ngay cả ở các quốc gia theo hệ thống pháp luật châu Âu lục địa hay thông luật 

thì việc sử dụng nguồn luật để toà giải thích cũng khác nhau. Các thẩm phán Anh có 

xu hƣớng không hay viện dẫn đến bối cảnh lập pháp, các hồ sơ tài liệu lập pháp để giải 

thích pháp luật nhƣ ở châu Âu lục địa. Điều này thể hiện ngay ở việc không tồn tại một 

thuật ngữ ám chỉ”tài liệu soạn thảo”, mà các thẩm phán Anh dùng luôn thuật ngữ Pháp 

“travaux préparatoires ». để chỉ việc này. Theo quan niệm Pháp thì cần tìm hiểu ý đồ 

đích thực của nhà lập pháp, các bên giao kết hợp đồng hay bên lập di chúc – khi cần 

giải thích ý nghĩa những văn bản này. Bởi vậy việc nghiên cứu các tài liệu soạn thảo sẽ 

có ý nghĩa quan trọng để làm sáng tỏ ý chí nhà soạn thảo. Ngƣợc lại, các luật gia Anh 

cho rằng ý nghĩa của một luật chỉ có thể xuất phát từ bản thân luật đó, và các thuật ngữ 

luật cần phải đƣợc hiểu trong nghĩa thông dụng của nó; Với quan niệm đó thì việc tra 

cứu lại các tài liệu soạn thảo bị nghiêm cấm trong giải thích pháp luật hay giải thích 

các văn bản nhƣ hợp đồng, di chúc.  

Có nhiều lý giải cho việc chuộng lập luận từ tình huống giả định. Các học giả còn 

cho rằng việc sử dụng tình huống giả định là một sự thử nghiệm cho việc áp dụng rộng 

rãi các phán quyết dựa trên các vụ việc giả định này. Khi mà phán quyết trở thành tiền lệ.  

Nhƣng ở Châu Âu lục địa, các thẩm phán không cần đến việc này. Các quy phạm 

luật chung sẽ đƣợc giải thích bằng các văn bản hƣớng dẫn. Bởi vậy khi đƣa ra phán 

quyết thẩm phán dựa vào luật, văn bản hƣớng dẫn chứ không dựa vào án lệ, trừ trƣờng 

hợp án lệ đƣợc coi là nguồn bổ sung để củng cố cho sự giải thích phù hợp với án lệ 

này. Ngƣợc lại ở Anh thì các thẩm phán có mối quan ngại về việc một văn bản hƣớng 

dẫn hay giải thích luật sẽ dẫn đến việc lạm phát quy phạm, bởi vậy cũng không khuyến 

khích thẩm phán giải thích văn bản luật. Ở châu Âu lục địa không có mối quan ngại 

tƣơng đƣơng về khả năng lạm phát luật, hoặc nếu có thì nguyên nhân thƣờng không 

đƣợc cho là do thẩm phán mà chủ yếu là do các nhà lập pháp.  

3. Thẩm quyền giải thích pháp luật thông qua ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật 

Nếu hiểu giải thích pháp luật là việc làm sáng tỏ về nội dung, ý nghĩa và mục 

đích các quy phạm pháp luật, để giúp cho các cá nhân, tổ chức, hiểu và áp dụng các 

quy phạm pháp luật đó một cách chính xác và thống nhất – thì việc Hội đồng thẩm 

phán ban hành các Nghị quyết hƣớng dẫn việc áp dụng pháp luật thống nhất – đó 

chính là thực thi việc giải thích pháp luật. Ở Việt Nam, việc giải thích pháp luật của 

toà án đã có từ trƣớc, với thẩm quyền ban hành các Nghị quyết hƣớng dẫn thi hành. 

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi bổ sung 2020) thì: 

“Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành nghị quyết để hƣớng dẫn việc 

áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử thông qua tổng kết việc áp dụng pháp luật, 

giám đốc việc xét xử” (Điều 21). 



117 

Thậm chí Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng không loại trừ khả 

năng bên cạnh Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC thì Thông tƣ của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng có thể sử dụng để giải thích pháp luật: 

“Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành thông tƣ để thực hiện việc quản lý các 

Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự về tổ chức và những vấn đề khác đƣợc Luật tổ 

chức Tòa án nhân dân và luật khác có liên quan giao” (Điều 22 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật). 

Trên thực tế thì có nhiều Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC đã sử 

dụng để hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại các Luật, Bộ luật - và về bản chất 

chính là giải thích các điều luật đó. 

Ví dụ: Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 của Hội đồng thẩm 

phán TAND tối cao về việc hƣớng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 

143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục 

ngƣời dƣới 18 tuổi; Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 25/08/2019 của Hội đồng 

thẩm phán TAND tối cao về việc hƣớng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 

về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ngƣời lao 

động của Bộ luật Hình sự; Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/05/2019 của 

Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về việc hƣớng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật 

Hình sự về tội rửa tiền; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội 

đồng thẩm phán TAND tối cao về việc hƣớng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán 

ngƣời và Điều 151 về tội mua bán ngƣời dƣới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự; Nghị quyết 

số 05/2018/NQ-HĐTP ngày 05/11/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về 

việc hƣớng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang 

dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của 

Bộ luật Hình sự v.v.. 

Thông tƣ là hình thức văn bản quy phạm pháp luật nhƣng đƣợc sử dụng mang 

tính “nội bộ”, (ví dụ: quy định về giải quyết khiếu nại tố cáo trong Toà án nhân dân; 

quy định về công tác khen thƣởng trong hệ thống toà án.v.v. tuy nhiên vẫn có trƣờng 

hợp Thông tƣ ban hành mang tính giải thích pháp luật. Ví dụ: Thông tƣ liên tịch quy 

định việc phối hợp giữa viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân trong việc thi hành 

một số quy định của luật tố tụng hành chính. Và vào thời kỳ đầu của xét xử hành 

chính, Toà án nhân dân tối cao cũng từng ban hành Thông tƣ số 39 hƣớng dẫn về thụ 

lý vụ án hành chính – trong đó phân biệt các trƣờng hợp nào là giải quyết khiếu nại, 

trƣờng hợp nào là khới kiện hành chính. 
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Nhƣ vậy giải thích pháp luật của cơ quan tƣ pháp là việc toà án thông qua xét xử 

một vụ việc cụ thể mà làm sáng tỏ những quy định pháp luật chung, hoặc đƣa ra đƣờng 

lối giải quyết cho một vụ việc chƣa có quy định rõ ràng hoặc các quy định chồng chéo, 

mâu thuẫn. Chức năng xét xử làm cho việc giải thích pháp luật của toà án mang tính 

tất yếu khách quan. Ở Việt Nam, thẩm quyền giải thích pháp luật của toà án đã đƣợc 

thừa nhận thông qua việc ban hành các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán, và làm án 

lệ (từ năm 2015). 

Nhƣ vậy giải thích pháp luật của Toà án đƣợc thực hiện bằng cả hai con đƣờng – 

án lệ (giải thích cá biệt) và ban hành văn bản quy phạm pháp luật là Nghị quyết của Hội 

đồng thẩm phán, Thông tƣ của Chánh án Toà án nhân dân tối cao (giải thích quy phạm). 

Tại sao Toà án có thể giải thích pháp luật thông qua việc ban hành các văn bản 

quy phạm? Thực ra thì ngay cả trong những chính thể theo nguyên lý phân chia quyền 

lực tuyệt đối thì ranh giới giữa các quyền lập pháp, hành pháp và tƣ pháp cũng chỉ là 

tƣơng đối: thẩm phán có thể “sáng tạo” pháp luật thông qua việc áp dụng vụ việc cụ 

thể. Tuy nhiên việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật giải thích các đạo luật 

thì thƣờng gặp ở hệ thống quyền lực có xu hƣớng tập quyền; và tƣ tƣởng trọng luật 

thành văn đƣợc đề cao – với mục tiêu minh bạch hoá, công khai các quy tắc pháp luật 

trong xã hội. Đó là đặc thù của các nƣớc XHCN, với nguyên tắc tập trung quyền lực, 

và sự thống trị của pháp luật thành văn. 

4. Mối quan hệ giữa văn bản quy phạm pháp luật của Toà án và án lệ 

Khi mà đồng thời tồn tại cả hai phƣơng tiện giải thích pháp luật – bằng văn bản 

quy phạm và bằng án lệ, thì câu hỏi đặt ra là: Liệu án lệ và các văn bản quy phạm pháp 

luật của Toà án - hiệu lực có nhƣ nhau? 

Câu hỏi này chƣa đặt ra tiền lệ, tuy nhiên có thể suy luận logic từ các nguyên tắc 

áp dụng nguồn luật của Bộ luật dân sự: án lệ đƣợc áp dụng sau khi công có quy định 

pháp luật, quy phạm tƣơng tự, hay tập quán. (Điều 6. Áp dụng tương tự pháp luật 

1. Trƣờng hợp phát sinh quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự 

mà các bên không có thỏa thuận, pháp luật không có quy định và không có tập quán 

đƣợc áp dụng thì áp dụng quy định của pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự tƣơng tự. 

2. Trƣờng hợp không thể áp dụng tƣơng tự pháp luật theo quy định tại khoản 1 

Điều này thì áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 

của Bộ luật này, án lệ, lẽ công bằng). 

Mà theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thì Nghị quyết của HĐTP 

TANDTC chính là văn bản quy phạm pháp luật. 

Từ đó có thể suy ra rằng trong trƣờng hợp có mâu thuẫn thì Nghị quyết của Hội 

đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đƣợc ƣu tiên áp dụng so với án lệ. 
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Cùng một cơ quan ban hành, nhƣng nguyên tắc luật thành văn vẫn thắng thế. 

Tóm lại: với đặc trƣng của một hệ thống pháp luật viết, giải thích pháp luật của 

toà án có ít nhiều hạn chế ở Việt Nam. Đặc biệt xuất phát từ nguyên tắc tập quyền 

XHCN thì việc giải thích pháp luật của toà lại có thể thực hiện dƣớ hình thức ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật – mà điển hình là thông qua các Nghị quyết hƣớng dẫn thi 

hành luật của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. Tuy nhiên cùng với sự tiếp 

thu dần dà nguyên tắc phân chia quyền lực thì toà án sẽ sử dụng công cụ giải thích 

pháp luật mang tính phổ biến và gần gũi với chức năng nhiệm vụ của mình: giải thích 

pháp luật thông qua án lệ.  
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LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT, CÔNG LÝ, LẼ CÔNG BẰNG 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

1. Pháp luật 

Luật pháp là tổng thể những quy tắc xử sự ràng buộc con ngƣời sống trong xã 

hội. Nhƣng luật pháp thƣờng đƣợc hiểu theo nhiều nghĩa: luật tự nhiên, luật thực định; 

pháp luật khách quan và các quyền chủ quan. 

Theo các học giả phƣơng Tây thì luật tự nhiên là một phần luật của Chúa mà lý 

tính của con ngƣời có thể tiếp cận đƣợc nhờ lẽ phải chân thật. Luật của Chúa là đạo 

trời thống trị thế giới mà con ngƣời không thể hiểu biết đƣợc toàn bộ. Luật của Chúa là 

sự hiện hình của Chúa và thuộc lĩnh vực lòng tin. 

Luật tự nhiên lại là những quy tắc có giá trị chung, độc lập với các yếu tố không 

gian và thời gian. Đó là luật lý tƣởng, có giá trị phổ quát, gắn liền với bản chất con 

ngƣời, có vị trí cao hơn các luật thực định – do nhà cầm quyền tự quy định để điều 

chỉnh một xã hội nhất định. Việc tuân thủ luật tự nhiên là vô điều kiện – có nghĩa là 

không phụ thuộc vào bối cảnh nào – nó có giá trị tuyệt đối.  

 Luật thực định là “toàn bộ các quy phạm có mục đích điều chỉnh các quan hệ 

giữa ngƣời với ngƣời trong một tổng thể địa chính trị nhất định”
1
. Với ngữ nghĩa này, 

pháp luật là sản phẩm của một lãnh thổ, quốc gia và có hiệu lực bắt buộc đối với các 

hành vi của con ngƣời xảy ra trên địa bàn lãnh thổ quốc gia đó. Theo Julien Freund thì 

luật thực định là tổng thể các quy phạm có hiệu lực trong một xã hội nhất định; đƣợc 

ấn định bởi quyền lực (lập pháp, hành pháp) có tính mệnh lệnh giả định – có nghĩa là 

chỉ có giá trị với một cộng đồng này mà không có giá trị với cộng đồng khác. Các quy 

phạm có thể bị thay đổi hay bãi bỏ tuỳ theo biến động của xã hội. Luật khách quan chỉ 

có giá trị trong những điều kiện lịch sử, chính trị, kinh tế và xã hội xác định. 

Ngƣời ta cũng hay nói đến pháp luật khách quan và các quyền chủ quan. Pháp 

luật khách quan là pháp luật theo nghĩa thông thƣờng, đó là những quy phạm pháp luật 

nói chung, đƣợc áp dụng cho mọi ngƣời và đƣợc thể hiện một cách trừu tƣợng. Pháp 

luật chủ quan là những quyền thuộc về mỗi cá nhân, những quyền riêng của mỗi 

ngƣời. Ngƣời ta gọi đó là luật chủ quan (droit subjectif) vì chúng ta, những ngƣời có 

các quyền này, là những chủ thể pháp luật, mà chủ thể trong tiếng latin là Subjectum
2
. 

Luật khách quan đồng nghĩa với các quy phạm pháp luật; nhƣng quyền chủ quan lại là 

sự vận dụng các quy phạm đó vào quan hệ cụ thể của các cá nhân, và tạo nên các 

quyền, nghĩa vụ pháp lý cho các cá nhân.  

                                                 
1
 Jean – Claude RICCI, Nhập môn luật học (Introduction à l‟étude du droit), Ngƣời dịch Trần Quang 

Hiếu, Nhà pháp luật Việt Pháp, Hà Nội 2002, tr. 30. 
2
 Jean – Claude RICCI, Nhập môn luật học, sđd, tr.33. 
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Bởi vậy khi nói về mối quan hệ giữa pháp luật và công lý thì điều quan trọng là 

cần chỉ ra pháp luật đây đƣợc hiểu theo nghĩa nào: khách quan hay là chủ quan; pháp 

luật tự nhiên hay pháp luật thực định. Bởi với nghĩa luật tự nhiên – thì pháp luật gần 

với công lý. Nhƣng với nghĩa luật thực định – tức là luật chủ quan – thì pháp luật 

không luôn luôn phản ánh những giá trị công lý. Bởi luật thực định do nhóm cầm 

quyền đặt ra theo nhu cầu xã hội, nên pháp luật còn có nhiệm vụ bảo vệ các lợi ích 

này. Nói cách khác, pháp luật khách quan chỉ là sự ghi nhận đơn thuần các giá trị về 

công lý - trong khi đó pháp luật chủ quan phản ánh mức độ hiện thực của công lý, 

2. Công lý 

Nếu nhƣ định nghĩa về pháp luật là khá xác định, thì định nghĩa về công lý hết 

sức phức tạp và có nhiều nghĩa khác nhau.  

- Thứ nhất, với nghĩa là một thiết chế: khái niệm “công lý” đôi khi đƣợc hiểu là 

các thiết chế áp dụng pháp luật. Từ mặt ngữ nghĩa thì công lý chính là phán quyết của 

thẩm phán – ngƣời phát ngôn của pháp luật. Thuật ngữ “công lý” ("justice") xuất phát 

từ tiếng latin “jus” - có nghĩa là luật. Và “Juger” hoặc “judicare”, có nghĩa là xét xử. 

Bởi vậy công lý đƣợc hiểu nhƣ là một thiết chế có chức năng áp dụng pháp luật – 

tức là cơ quan tƣ pháp. Sự ra đời của khái niệm công lý thoạt tiên xuất phát từ ý tƣởng: 

xã hội cần pháp luật trị vì thay vì bạo lực; rằng nếu có những xử sự xấu thì sự trừng 

phạt (bằng pháp luật) phải đƣợc thay thế cho sự trả thù đơn thuần. 

- Thứ hai, với nghĩa là một giá trị: Công lý cũng là giá trị mà ngƣời ta thƣờng gán 

cho khi một phán quyết đƣợc đƣa ra. Thật vậy, trên thực tế vẫn có những luật công 

bằng hay chƣa công bằng; có những phán quyết đúng đắn hay chƣa đúng đắn. Tuy 

nhiên hiểu theo nghĩa là giá trị cũng có những điểm khó xác định, ví dụ: đối với ngƣời 

này thì phán quyết là công bằng, nhƣng với ngƣời kia lại là không công bằng.  

Chỉ có điều chắc chắn là cảm giác về công bằng hay không công bằng chỉ có thể 

đƣợc xác lập trong quan hệ giữa ngƣời và ngƣời.  

Có một mâu thuẫn lớn: Cảm giác về công bằng hay không công bằng thì luôn 

mang màu sắc chủ quan và do đó khó đạt tới một sự thống nhất chung. Nhƣng công lý 

thì lại là chung cho tất cả mọi ngƣời. Dựa vào cảm giác để tìm các tiêu chí xác lập sự 

công bằng hay không công bằng – điều này dẫn đến rủi ro nhầm lẫn giữa lợi ích, mong 

muốn và lẽ công bằng, bởi con ngƣời vốn thiên vị cho các lý lẽ của mình. Đây là điều 

cắt nghĩa tại sao khó đƣa ra đƣợc những chuẩn xác định cho công lý. 

Tuy nhiên cảm giác về công bằng / bất công lại có thể lan truyền – từ một ngƣời 

sang nhóm ngƣời hoặc một cộng đồng. Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong 

việc lan toả này. 

- Trong tác phẩm “Lý luận về công lý”, John Rawls cho rằng điều dễ đƣợc mọi 
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ngƣời chấp nhận là: các thiết chế phải công bằng; và sự công bằng này xuất phát từ 

việc chúng không tạo ra sự phân biệt hay thiên vị về quyền và nghĩa vụ giữa các cá 

nhân; khi các quy tắc định ra đƣợc một sự cân bằng giữa những quy luật sinh tồn của 

cạnh tranh và các lợi ích của đời sống xã hội. Nếu nhƣ khái niệm về công lý nhƣ trên 

đƣợc nhiều ngƣời ủng hộ, thì điều hay bị tranh cãi là các khái niệm về “phân biệt”, 

thiên vị hay cân bằng – những khái niệm có độ tuỳ nghi rộng rãi.  

 3. Mối quan hệ giữa pháp luật và công lý 

Giữa pháp luật và công lý có mối quan hệ chặt chẽ. Đây là cảm nhận chung: mọi 

ngƣời đều thấy không đồng tình – dù trên phƣơng diện luật pháp hay công lý – khi 

cảnh sát trục xuất ngƣời đã có đóng góp lâu dài, sống chăm chỉ và lƣơng thiện trên một 

đất nƣớc – dù buổi ban đầu họ đã vào đây do nhập cƣ bất hợp pháp; hoặc khi có một 

tội phạm kinh hoàng lại không bị đƣa ra xét xử. 

Rõ ràng pháp luật và công lý là những giá trị gần gũi. Nhƣng cũng không thể nói 

rằng luật pháp luôn đồng nhất với công lý.  

a. Sự gần gũi 

Theo quan điểm của Épicure (từ thế kỷ thứ ba trƣớc Công nguyên): luật pháp bản 

chất là sự thoả thuận – sự thoả thuận này thay đổi theo cảnh huống của đời sống xã 

hội. Mặt khác luật pháp cũng là sản phẩm do con ngƣời đặt ra nhằm tránh huỷ diệt lẫn 

nhau khi cùng chung sống trong cộng đồng. Mà công lý cũng là một khế ƣớc giữa các 

xã hội, có thể ở bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào – đƣợc lập nên để tránh gây thiệt hại 

hay phải chịu các tổn hại. Giữa những mệnh lệnh ấn định - tức là pháp luật, cũng sẽ là 

công lý nếu chúng đƣợc thừa nhận chung là có ích cho xã hội – dù quan niệm về 

chúng không giống nhau cho mọi ngƣời  

 Cũng chính với ý tƣởng đó, Hobbes đã viết: “luật là các quy tắc của công bằng 

và bất công: chẳng thể có điều gì bị coi là bất công nếu nhƣ nó không trái với một luật 

nhất định". Các đạo luật dân sự - tức là các đạo luật đƣợc xác lập bởi nhà lập pháp – 

cũng có thể là công lý, khi mà chúng đƣợc hình thành do các công dân xác lập nên một 

khế ƣớc với nhà nƣớc; công dân chấp nhận đặt mình dứoi quyền của nhà nƣớc, và đổi 

lại thì họ đƣợc nhà nƣớc bảo vệ. Pháp luật chỉ là công cụ để nhà nƣớc bảo vệ trật tự xã 

hội – và luật pháp có công dụng, mục đích chung. Nếu nhƣ vậy thì luật pháp luôn là 

công bằng – bởi nó là sản phẩm của sự đồng thuận giữa các công dân. Hobbes cũng 

cho rằng: “nếu không có một quyền lực công cộng thì không thể có luật pháp; và nếu 

không có luật pháp thì cũng chẳng có công bằng”, Nếu không có quy tắc nào đƣợc 

thông qua trƣớc đó, không có quyền nào đã đƣợc chuyển giao, và mọi ngƣời đều có 

quyền đối với mọi thứ, và do đó không có hành động nào bị coi là không công bằng. 

Ngƣợc lại khi một quy tắc đƣợc thông qua, vi phạm nó là không công bằng. Định 
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nghĩa về bất công không thực chất chỉ là việc không thực hiện một quy tắc. Và lúc 

này, tất cả những gì không phải là bất công thì sẽ là công lý
1
.  

Nhƣng Hobbes cũng thừa nhận rằng chủ thể làm ra luật chính là công quyền. 

Hơn nữa việc sử dụng công cụ pháp luật phụ thuộc vào từng chủ thể nên luật pháp sẽ 

biến chuyển theo từng xã hội, và khái niệm về công lý cũng biến đổi theo. 

Tuy nhiên quan điểm này thƣờng bị phản đối bởi trƣờng phái pháp luật thực 

chứng – mà điển hình là Kelsen, cho rằng: "luật xuất hiện nhƣ một trật tự xã hội, nhƣ 

là một hệ thống các quy tắc điều chỉnh hành vi tƣơng tác giữa con ngƣời”. 

b. Sự khác biệt 

- Thứ nhất, luật pháp không đòi hỏi nhiều những yếu tố về phẩm hạnh – nhƣ 

công lý. Luật pháp có tính xác định và chuẩn mực rõ ràng. Luật pháp có tính khách 

quan: ngƣời ta đòi hỏi quyền (theo luật pháp); còn công lý thì có giá trị trừu tƣợng và 

có tính chủ quan: ngƣời ta cầu mong công lý.  

Sự khác biệt giữa pháp luật và công lý có thể thấy chủ yếu ở pháp luật khách 

quan, bởi pháp luật khách quan là những quy tắc đƣợc đƣa ra bởi cầm quyền, bởi vậy 

thƣờng thay đổi theo các quốc gia. Sự khác biệt này không nhiều khi so sánh với pháp 

luật tự nhiên: bởi các quyền tự nhiên thì lại là một giá trị phổ quát và không thay đổi 

dù ở quốc gia nào. 

- Thứ hai: Sự khác nhau còn thể hiện: luật pháp không nhất thiết trùng với công 

lý – bởi luật pháp trƣớc hết còn đƣợc sử dụng để bảo đảm trật tự xã hội. Goethe đã nói: 

“Thà không công bằng còn hơn là hỗn độn” (« Il vaut mieux une injustice qu'un désordre ». 

Nhiều quan điểm cho rằng thẩm phán xét xử dựa trên luật, chứ không trên những 

điều cho là công lý, bởi vì luật pháp không luôn đồng nghĩa với công lý: luật pháp còn 

phải là biểu hiện không chỉ riêng công lý mà cả trật tự xã hội, an toàn và hoà bình. 

- Luật pháp không thể là bản thân công lý, mà luật pháp phải là công cụ sử dụng 

để thực thi công lý.  

Điều này không đồng nghĩa với việc luật phải đạt tới mục tiêu đó – rằng luật phải 

tuyệt đối là đúng. 

Sự khác nhau: tính vô giới hạn của công lý. Theo Kelsen: “Theo ý nghĩa của nó 

thì ý tƣởng về công lý đƣợc hiểu nhƣ là một giá trị tuyệt đối, một nguyên tắc hiện diện 

mọi nơi và mọi chốn; độc lập với thời gian và không gian, và bởi vậy là vĩnh cửu và 

không thể thay đổi. Khoa học pháp lý hay bất cứ một khoa học nào khác đều không thể 

xác định đƣợc nội dung của nó, bởi nó biến động đến vô cùng”
2
. 

                                                 
1
 Hobbes, Léviathan, 1651, Livre II, § 30, tr. G. Mairet, Folio essais, p. 509. 

2
 Cf. texte de Hans Kelsen, Théorie pure du droit, 1934, Chapitre 3, Éditions de la Baconnière, trad. 

H. Thévenaz, pp. 60-61. 
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Bởi vậy theo Kelsen thì không có một chuẩn mực công lý tuyệt đối và toàn diện. 

Thậm chí công lý còn bị gán cho là sự bất hợp lý lý tƣởng – bởi nó không thể đƣợc 

đinh nghĩa một cách hợp lý đƣợc. 

Điều này đƣợc cắt nghĩa bởi: “con ngƣời rất chia rẽ nhau về các giá trị: có những 

thứ ngƣời này coi là tồi tệ thì ngƣời khác lại coi là tuyệt vời. Chính là động cơ tâm lý 

đã thúc đẩy nên những sự khác biệt ý tƣởng này – ví dụ cùng phán xét về một mô hình 

xã hội, có ngƣời dựa trên ý tƣởng về tự do cá nhân, có ngƣời lại dựa trên ý tƣởng về 

trật tự xã hội. 

Sự khác nhau về mặt hình thức: luật pháp khá chuẩn mực và xác định, trong khi 

đó thì công lý trừu tƣợng và khó thống nhất, xác định hơn  

- Không thể có luật pháp thể hiện trọn vẹn hay tuyệt đối gần kề công lý. Theo 

Kelsen, bởi vì không có công lý đƣợc hiểu nhƣ một giá trị tuyệt đối – không có một quy 

chuẩn công lý nao lại có thể loại trừ dƣợc một quy chẩn công lý không phù hợp với nó – 

bởi vậy có thể suy ra rằng: không thể có một pháp luật nào tƣơng hợp hoàn toàn với một 

quy chuẩn công lý đã tồn tại. Nếu giả dụ ngƣợc lại thì sẽ dẫn đến kết luận rằng – nếu 

một hệ thống pháp luật nào đó đƣợc coi là tƣơng tích vởi những quy chuẩn công lý mà 

nó lấy làm cơ sở, thì nó lại sẽ đi ngƣợc lại với các quy chuẩn công lý khác. Bởi vậy thì 

chẳng có một hệ thống pháp luật nào có thể tự thừa nhận nhƣ là chính đáng tuyệt vời.  

c. Mối quan hệ 

- Luật pháp là công cụ để xác định công lý: 

Theo trƣờng phái luật thực định, luật là một hệ thống quy chuẩn điều chỉnh mọi 

hành vi của con ngƣời. Từ góc độ của luật thì các hành vi của con ngƣời luôn rơi vào 

hai nhóm: hoặc bị cấm hoặc cho phép. Nguyên tắc cơ bản của pháp luật là tất cả những 

gì không bị cấm đều đƣợc cho phép – điều đƣợc ghi nhận trong Điều 5 của Tuyên 

ngôn về Quyền con ngƣời và Công dân năm 1789: "Pháp luật chỉ có quyền cấm những 

hành vi nguy hiểm cho xã hội. Tất cả những gì không quy định cấm trong luật thì 

không bị cấm trong thực tiễn, và không ai có thể bắt buộc mọi ngƣời phải làm những 

gì mà luật không quy định. ". 

Do đó, có thể thấy luật chỉ có thể tự xác định tính chính đáng từ bản thân nó chứ 

không phải từ một chuẩn mực về công lý bên ngoài nó. 

 Tự thân luật pháp xác định công lý, định nghĩa cái gì là đúng. 

Luật pháp định ra những điều phải tôn trọng – đây là những đòi hỏi cho bản thân 

mỗi con ngƣời và cũng nhƣ cho ngƣời ngoài. Công lý lại là sự phù hợp với những điều 

đó, là chuẩn mực mà mọi ngƣời tuân thủ. Nói cách khác thì luật pháp phụ thuộc vào 

công lý, bởi sự tôn trọng luật pháp chính là điều kiện để công lý tồn tại. Nhƣ ngƣơi ta 

thƣờng nói, luật pháp là công cụ làm cho công lý trở thành hiện thực.  
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Tóm lại: dù công lý là giá trị tuyệt vời mà con ngƣời theo đuổi, tôn thờ, nhƣng 

trong đời sống xã hội hàng ngày, ngƣời ta sử dụng pháp luật – một công cụ thực tiễn. 

Câu hỏi đặt ra là: i) tại sao pháp luật lại đƣợc sử dụng để đánh giá hành vi con ngƣời, 

chứ không phải là công lý, và ii) làm thế nào để pháp luật đƣợc áp dụng gần kề nhất 

với công lý? 

4. Lẽ công bằng – cầu nối giữa luật pháp và công lý 

Trong mối quan hệ giữa luật pháp và công lý – xuất hiện lẽ công bằng. Lẽ công 

bằng chính là sự vận dụng công lý vào đời sống pháp luật. 

Diễn văn mở đầu của Bộ luật dân sự Pháp 1804 đã chỉ rõ một nhƣợc điểm to lớn 

của luật pháp – đó là tính chật hẹp: “luật pháp – một khi đã soạn thảo xong, vẫn giữ 

nguyên những nội dung đã đƣợc viết ra. Nhƣng con ngƣời thì trái lại, không ngơi nghỉ 

bao giờ: họ luôn hành động. Điều đó có nghĩa là dù có làm gì đi nữa thì luật thực định 

cũng không thể thay thế cho việc sử dụng các lý lẽ tự nhiên trong đời sống hang ngày. 

Nhu cầu của xã hội quá đa dạng; giao tiếp giữa con ngƣời quá tích cực, lợi ích của họ 

quá phong phú và mối quan hệ giữa họ rất rộng mở, những điều đó làm cho công việc 

dự liệu của nhà lập pháp trở thành không thể”. 

Công lý là điều mà nhân loại mong mỏi trong giải quyết mọi xung đột xã hội. 

Nhƣng khái niệm công lý quá trừu tƣợng và chủ quan – đến mức ngƣời ta không thể 

viện dẫn nhƣ là một quy phạm.  

Dƣới thời cổ xƣa, Nghị viện (cơ quan tƣ pháp thời đó) đã từng có quyền tuyên xử 

dựa trên công lý. “Chúa giữ cho ta sự công bằng thông qua Nghị viện” ("Dieu nous 

garde de l'équité des Parlements"). Tuy nhiên cho đến nay, các thẩm phán đều xử dựa 

trên luật pháp.  

Lý do là xã hội cần đến sự an toàn pháp lý, con ngƣời cần phải đƣợc biết trƣớc về 

hậu quả của hành động của chính mình. Luật pháp cần phải thống nhất trên một lãnh 

thổ toàn vẹn nhất định. Đây chính là những bảo đảm cho tự do cá nhân và sự bình 

đẳng của công dân trƣớc pháp luật. 

Tuy nhiên mặt khác thì pháp luật và công lý cũng không luôn đƣợc phân định rõ 

ràng. Nhà lập pháp đôi khi cho phép các thẩm phán xác định công lý. Ví dụ Điều 1135 

Bộ luật dân sự Pháp quy định rằng: hợp đồng có giá trị ràng buộc đối với các bên giao 

kết – không chỉ bao gồm các nội dung đƣợc thể hiện công khai mà còn bao gồm cả 

những điều suy luận từ bản chất của nó, từ tập quán, từ lẽ công bằng và từ pháp luật”
1
. 

(Le contrat valablement formé oblige ceux quy l'ont conclu non seulement pour ce 

qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce quy en découle d'après sa nature et sui- 

vant les usages, l'équité ou la loi). Cũng nhƣ vậy Điều 700 của Bộ luật tố tụng dân sự 

                                                 
1
 Điều 1135 Bộ luật dân sự Pháp, Điều 1434 Bộ luật dân sự Quebec,  
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Pháp cho phép thẩm phán đƣợc buộc một bên phải trả một khoản tiền nhất định nếu 

thẩm phán cho rằng việc bên kia phải trả khoản tiền đó là không công bằng – ví dụ nhƣ 

chi phí cho luật sƣ của bên đó. Rõ ràng là quyền xác đinh công lý đƣợc trao một cách 

gián tiếp cho thẩm phán.  

Tóm lại thì thẩm phán có thể đƣợc tuyên trên cơ sở lẽ công bằng – nếu khi các 

bên hoặc luật pháp trao cho thẩm phán quyền đó. Trong quan hệ dân sự thì thẩm phán 

không phải là trọng tài hoà giải mà là ngƣời phán xử dựa trên nguyên lý công bằng. 

Thẩm phán bởi vậy đƣợc xét xử theo niềm tin nội tâm. Ngoài điều này ra thì rõ ràng 

thẩm phán không thể phán quyết một cách chung chung mà chỉ có thể dựa theo luật pháp. 

Có thể nói rằng lẽ công bằng là giải pháp làm giảm đi tính cứng nhắc và xa rời 

thực tế - nếu có – của một hệ thống pháp luật. 

Saint Thomas đã nói rằng: “lẽ công bằng không đi ngƣợc lại những cái gì đúng tự 

thân, nhƣng có thể đi ngƣợc lại những cái gì đƣợc cho là đúng theo pháp luật”. Với 

tiếp cận này thì lẽ công bằng rất gần với công lý. 

Bởi vì công lý là điều mọi ngƣời mong mỏi, nhƣng đồng thời luật pháp không 

bao giờ trùng khớp với công lý, cho nên ngƣời ta thƣờng cầu viện đến “lẽ công bằng”. 

Lẽ công bằng nhƣ là giải pháp bù đắp khoảng cách giữa luật pháp và công lý.  

Tính có thể xác định dễ hơn – đó là lý do mà lẽ công bằng đƣợc cầu viện hơn là 

công lý khi cần đƣa ra phán quyết cho những tình huống phức tạp của đời sống. Vậy lẽ 

công bằng đƣợc hiểu là gì? 

Lẽ công bằng đƣợc hiểu cả ở phƣơng diện khách quan và chủ quan.  

Ở phƣơng diện khách quan: đó là hệ thống các quy tắc mà thẩm phán sáng tạo ra - 

trong khi áp dụng các quy phạm pháp luật đang tồn tại vào thực tiễn. Đối mặt với những 

quy tắc quá cứng nhắc, thẩm phán sẽ làm mềm hoá chúng để việc áp dụng đƣợc đúng 

đắn hơn. Có thể nói rằng đây chính là các nguyên tắc đúc rút trong án lệ, hay đôi khi 

đƣợc gọi thẳng tên là các nguyên tắc pháp luật – (đối với thẩm phán ở các nƣớc Civil law). 

Ở phƣơng diện chủ quan: đƣợc cân nhắc tuỳ theo từng trƣờng hợp – do thẩm 

phán dùng để làm thích ứng một quy phạm vào tình huống cụ thể của các bên. 

Bởi tính trừu tƣợng của lẽ công bằng cho nên về nguyên tắc, thẩm phán không 

thể trƣớc tiên dựa trên lẽ công bằng để đƣa ra phán quyết. Trƣớc tiên thẩm phán phải 

dựa trên một quy định của pháp luật. Và pháp luật đôi khi sẽ cho phép thẩm phán cầu 

viện đến lẽ công bằng – trong khi áp dụng pháp luật. 

Ví dụ: Điều 1135 Bộ luật dân sự Pháp quy định rằng khi xử một vụ việc hợp 

đồng, thẩm phán có thể áp dụng tất cả các luật, pháp quy liên quan đến hợp đồng, tất 

cả các nội dung quy định của hợp đồng nhƣng cũng có thể cầu viện đến lẽ công bằng 

để giải quyết tranh chấp. 
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Việc áp dụng lẽ công bằng có rủi ro là dựa trên sự đánh giá chủ quan nên dễ dẫn 

dến việc không công bằng. Bởi vậy quan điểm chung là thẩm phán tránh áp dụng lẽ 

công bằng – mà ƣu tiên áp dụng quy định luật. Các thẩm phán nói chung có khuynh 

hƣớng tránh áp dụng lẽ công bằng, thậm chí có thể áp dụng luật pháp thậm chí không 

công bằng hơn là thay thế bằng một nguyên tắc công bằng thuần túy, 

Ví dụ Án lệ của Toà Phá án Cộng hoà Pháp ngày 11/05/1994 đã huỷ phán quyết 

của Hội đồng giải quyết tranh chấp lao động. Lý do là khi xử một vụ việc liên quan 

đến tranh chấp lao động – Hội đồng đã phán quyết rằng một ngƣời lao động bị đuổi 

việc không có quyền hƣởng bồi thƣờng – dựa trên lẽ công bằng, dù luật quy định là 

khi sa thải họ có thể đƣợc bồi thƣờng. Toà phá án cho rằng cấp xử dƣới đã sai lầm khi 

không sử dụng quy định luật mà lại đã áp dụng lẽ công bằng
1
. 

Cá biệt cũng có tác giả cho rằng lẽ công bằng – thứ làm cho – có thể coi nhƣ một 

nguồn của pháp luật, nhƣng chỉ là những trƣờng hợp rất ngoại lệ
2
. 

Sự vận dụng lẽ công bằng thƣờng đƣợc cụ thể hoá thông qua các nguyên tắc 

pháp luật. Ví dụ khái niệm “thiện chí” (bonne foi) là khái niệm rất phổ biến trong một 

số quốc gia thuộc hệ thống pháp luật châu Âu lục địa. Trong lĩnh vực luật dân sự, thẩm 

phán thƣờng sử dụng đến khái niệm này trong hành trình tìm đến công lý. Theo tác giả 

J. Michel, “tƣơng đƣơng với sự thiện chí về đạo đức, và có mối liên quan kín đáo với 

công lý, thiện chí là khái niệm cầu nối giữa các nguyên tắc của pháp luật với nội hàm 

cốt lõi của công lý. Việc pháp điển hoá khái niệm này vào Bộ luật dân sự của các nƣớc 

châu Âu lục địa sẽ ảnh hƣởng lớn đến việc giao kết, thực hiện và đặc biệt là giải thích, 

giải quyết tranh chấp hợp đồng. Việc đƣa ra các nguyên tắc của pháp luật chính là cầu 

nối trên hành trình đi tìm công lý.  

Bởi vậy hệ quả khi viện dẫn mục tiêu công lý sẽ tạo tiền đề cho việc mở rộng 

nguồn pháp luật. Lý do là bởi lẽ công bằng hay công lý là khái niệm trừu tƣợng, để 

viện dẫn chúng thì thẩm phán cần lập luận – và đƣa ra các tiêu chí – các tiêu chí này về 

sau có thể trở thành tiền lệ hay nguyên tắc pháp luật mà chính những điều này về sau 

cũng trở thành các vỏ hình thức mới của pháp luật. 

5. Lẽ công bằng và sự vận dụng trong thực tiễn của Toà 

Các học giả nghiên cứu luật so sánh thƣờng cho rằng: truyền thống pháp luật 

châu Âu lục địa vốn chuộng luật thành văn, thẩm phán ít có quyền sáng tạo luật; bởi 

vậy xét xử dựa chủ yếu vào các quy tắc pháp lý đã soạn thảo sẵn của nhà lập pháp. 

Ngƣợc lại thì truyền thống luật Anh – Mỹ lại yêu chuộng luật án lệ - tức là thẩm phán 

                                                 
1
 Dẫn theo J. – Michel Doyon, Droit, Loi et Equite, Revue Generale de Droit, Volume 26, numero 2, 

1995, p.325-337. 
2
 J. – Michel Doyon, Droit, Loi et Equite, Revue Generale de Droit, Volume 26, numero 2, 1995, 

p.325-337. 
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xét xử dựa trên các nguyên tắc đúc rút ra từ các án lệ. Bởi vậy dẫn đến kết quả là lẽ 

công bằng đƣợc sử dụng nhiều hơn trong xét xử của toà án ở Anh – Mỹ, thậm chí lẽ 

công bằng là một bộ phận tạo nên nguồn pháp luật của Anh trong lịch sử (Equity Law). 

Những học thuyết này cho đến nay cũng có ít nhiều thay đổi. Thực tiễn cho thấy 

rằng dù ở truyền thống pháp luật nào thì trong quá trình xét xử, các thẩm phán cũng 

đều có thể viện dẫn đến lẽ công bằng – dù có thể gọi tên trực tiếp hoặc không. 

Xin lấy một số ví dụ đƣa ra bởi tác giả Mark Van Hoecke: 

- Thứ nhất: vụ án White v Jones: một thân chủ đã đề nghị luật sư của mình soạn 

thảo một di chúc để lại di sản cho con gái. Luật sư đãng trí không soạn và kết quả là 

khi thân chủ qua đời thì tài sản của người này được chuyển giao cho các người thừa 

kế khác (do không có quy định tự động dành thừa kế cho con cái). Người con gái đã 

khởi kiện đòi luật sư bồi thường thiệt hại. Vụ việc không đơn giản: theo một quy định 

luật có trước thì luật sư chỉ bị coi là có l i nếu không hành động gì trong vòng 6 tháng 

chỉ khi có quy định bắt buộc anh ta hành động. Tuyên bố của Thượng Nghị sĩ Golf: 

“Theo một quy tắc chung thì không có trách nhiệm cho việc sơ xuất thực thi nghĩa vụ, 

trừ trường hợp mà bị đơn bị ràng buộc bởi một nghĩa vụ tồn tại từ trước”. Trong vụ 

việc này Toà cho rằng có tồn tại một nghĩa vụ, nhưng vấn đề đặt ra là đó là nghĩa vụ 

ràng buộc với người cha – thân chủ - hay với cô con gái của ông ta? Để trả lời được 

câu hỏi này, thẩm phán đã lại chuyển từ phân tích sự việc sang phân tích luật và tìm 

thấy các quy định như sau: “Các quy tắc chung quy định rằng luật sư đại diện cho 

khách hàng thì chỉ có nghĩa vụ duy nhất với khách hàng của mình”; “nguyên đơn chỉ 

có quyền đòi bồi thường thiệt hại khi và chỉ khi giữa anh ta và bị đơn có xác lập một 

hợp đồng”; “như một quy tắc chung, trừ… sẽ không có hành động nào liên quan đến 

tổn thất tài chính trong trường hợp l i do bất cẩn”. 

Tuy nhiên nếu áp dụng các quy tắc này thì dẫn đến kết quả không công bằng: cô 

con gái không đƣợc quyền thừa kế do lỗi bất cẩn của luật sƣ. Bởi vậy các thẩm phán 

đã xây dựng nên các quy tắc Công bằng – mà nội dung là sẽ là không công bằng nếu 

nhƣ tƣớc quyền thừa kế của con gái do lỗi cẩu thả của luật sƣ của ngƣời cha. Dựa trên 

quy tắc mang tính đạo đức này, thẩm phán đã phân tích các sự việc để kết luận rằng 

các lỗ hổng pháp luật cần phải đƣợc bù đắp bởi các quy tắc mới. Toà án đã giải thích 

rằng phạm vi trách nhiệm của luật sƣ đối với khách hàng của mình đƣợc mở rộng bao 

gồm cả những ngƣời hƣởng lợi mà luật sƣ hoàn toàn có thể dự liệu đƣợc. 

Cụ thể Toà án đã đƣa ra phán quyết: “trách nhiệm của luật sư đối với khách 

hàng của mình sẽ được mở rộng đến những người hưởng lợi mà luật sư hoàn toàn 

có thể dự liệu hợp lý được, khi những người này bị tước đi quyền lợi hợp pháp 

trong các bối cảnh mà người để thừa kế cũng như gia sản là không thể khắc phục 

thiệt hại được từ phía luật sư”. 
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Đây chính là quy tắc pháp lý mà toà đã xây dựng nên, và dựa trên lẽ công bằng.
1
  

Có thể thấy rằng các thẩm phán Common law đã dựa trên lẽ công bằng – và gói 

gém tinh thần công bằng vào một quy tắc pháp lý mới (về phạm vi trách nhiệm của 

luật sƣ) để áp dụng cho vụ việc cụ thể. 

- Thứ hai: cách lập luận dựa trên lẽ công bằng trong pháp luật Civil Law 

Tồn tại một cách hiểu khá cổ điển về tƣ duy pháp lý Civil law là: thẩm phán chỉ 

áp dụng máy móc các điều khoản của một bộ luật vào vụ việc cụ thể. Bởi vì các bộ 

luật đƣợc coi nhƣ là hoàn chỉnh nên có thể cung cấp các câu trả lời cho mỗi tình huống 

pháp lý. Bởi vậy tƣ duy pháp lý thƣờng giới hạn trong việc sử dụng các nguồn luật có 

sẵn. Việc dẫn chiếu đến các quy tắc đạo đức hay các cân nhắc chính trị thƣờng là 

không đƣợc chấp nhận. Thẩm phán bởi vậy chỉ đƣợc coi nhƣ ngƣời phát ngôn của luật. 

Theo tác giả Mark Van Hoecke, trên thực tế thì quan niệm trên không chính xác: 

các thẩm phán Civil law tƣ duy hoàn toàn giống cách tƣ duy của các thẩm phán 

Common law. Trong nhiều vụ việc, các thẩm phán châu Âu lục địa đã sử dụng một 

quy tắc đạo đức để tránh việc phải áp dụng một quy định luật quá cứng nhắc.  

Xin dẫn chứng qua ví dụ về cách thẩm phán Pháp áp dụng Điều 544 bộ luật Dân 

sự Napoleon. 

Điều 544 Bộ luật Napoleon định nghĩa về quyền tài sản: “Chủ sở hữu có quyền 

thụ hƣởng và sử dụng vật một cách tuyệt đối, miễn là không vi phạm các điều cấm của 

luật hoặc của các văn bản pháp quy”. Trên thực tế thì nhiều chủ sở hữu đã vận dụng 

quy định này một cách tuyệt đối nhƣng với mục tiêu xấu, ví dụ: sơn tƣờng của mình 

màu đen để ngăn ánh sáng vào nhà hàng xóm; dựng ống khói giả rất to nhằm hứng hết 

nguồn nƣớc không cho hàng xóm sử dụng; tóm lại là không nhằm mang lại lợi ích nào 

cho mình mà chỉ nhằm thoả mãn việc chơi xấu hàng xóm; và thực sự đã làm phiền đến 

hàng xóm. 

Các trƣờng hợp này nếu căn cứ vào quy định Điều 544 Bộ luật dân sự thì hoàn 

toàn đƣợc phép. Nhƣng hiển nhiên mà thấy thì việc áp dụng điều luật này một cách 

thuần tuý sẽ dẫn đến những hậu qủa thiếu công bằng – ví dụ cho ngƣời hàng xóm.  

Để xử lý tình huống này, các thẩm phán Pháp đã xây dựng nên lý thuyết về lạm 

quyền: chủ sở hữu có quyền thụ hƣởng và sử dụng vật một cách tuyệt đối, nhƣng sẽ 

coi là lạm quyền nếu việc thụ hƣởng đó không mang lại lợi ích gì cho bản thân, và gây 

tổn hại đến ngƣời khác. Trong thế kỷ XX, việc áp dụng nguyên tắc lạm quyền đã trở 

nên rất phổ biến ở các toà án. Nguyên tắc này thậm chí còn đƣợc mở rộng ra: bj coi là 

                                                 
1
 Mark Van Hoecke, “Raisonnement juridique et droit comparé”, LE DROIT MALGRÉ TOUT, Yves 

Cartuyvels, Antoine Bailleux, Diane Bernard et al., , p. 53-75, Press de L‟universite Saint – Louis, 

Presses de l‟Université Saint-Louis, 2018. 
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lạm quyền nếu việc thụ hƣởng không mang lại lợi ích gì cho chủ sở hữu hay việc làm 

tổn hại đến hàng xóm ; thậm chí cả khi chủ sở hữu có lợi ích trong hành vi thụ hƣởng 

nhƣng lợi ích đó không tƣơng xứng với sự bất lợi gây ra cho các đối tƣợng liên quan.  

Cũng có phê phán cho rằng lý thuyết lạm quyền dƣờng nhƣ chứa đựng mâu 

thuẫn: một mặt cho rằng một ngƣời có quyền nhƣng mặt khác lại cũng cho rằng họ 

không có quyền đó. Cũng nhƣ thế việc áp dụng lý thuyết này dẫn đến suy luận rằng 

thẩm phán đã căn cứ vào các quy tắc đạo đức, coi trọng quy tắc đạo đức hơn là điều 

luật. Tuy nhiên trên thực tế thì các thẩm hán đã vận dụng nguyên lý công bằng và đúc 

rút thành một lý thuyết mới – đặt tên là lý thuyết lạm quyền. 

Qua hai ví dụ có thể thấy là sự bất cập giữa những quy định luật với thực tế có 

thể dẫn đến những hậu quả phi lý nếu áp dụng máy móc điều luật. Một sự giải thích 

rộng hơn, vƣợt qua khỏi quy phạm luật; hoặc đôi khi lại là một sự giải thích hẹp hơn – 

có thể giải quyết tốt vấn đề này. Và nếu không thể, cuối cùng ngƣời ta có thể cầu viện 

đến đạo đức , công bằng– nhƣ là lý thuyết về lạm quyền – hoặc các lý thuyết khác tạo 

nên các nguyên tắc không thành văn của luật, có thể đƣa tới những giải pháp đáng kể. 

Dù tên gọi có khác nhau, nhƣng các giải pháp pháp lý này đều gói ghém trong nó tinh 

thần về lẽ công bằng. 

Ở Việt Nam, lẽ công bằng lần đầu tiên đƣợc ghi nhận nhƣ là một căn cứ để áp 

dụng pháp luật – tại Khoản 2 Điều 6 của Bộ luật dân sự 2015. Việc mở rộng nguồn 

pháp luật là phù hợp trong logic chung – khi Bộ luật dân sự cũng đồng thời quy định 

nghĩa vụ của thẩm phán không đƣợc phép từ chối xét xử - ngay cả khi không có luật 

quy định. Quy định này cũng đã mở ra thẩm quyền làm án lệ của toà án. Trong số các 

án lệ do Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao công bố, ta có thể tìm thấy trong 

đó các giải pháp pháp lý đƣợc đƣa ra dựa trên tiêu chí công bằng – dù gói ghém dƣới 

việc diễn dịch các điều luật rất cụ thể./. 
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NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG DÂN TRONG CHÍNH TRỊ LUẬN CỦA ARISTOTLE: 

PHÂN TÍCH MỘT SỐ LUẬN ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ HIỆN ĐẠI CỦA CHÚNG 

Vũ Thành Cự
 *

 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Nhà nước và công dân là hai khái niệm nền tảng của xã hội loài người. 

Vì vậy, đây là vấn đề được nhiều nhà tư tưởng của nhân loại, trong đó có Aristotle, 

bàn đến từ lâu. Bài viết này khái lược quan điểm của Aristotle – nhà tư tưởng nổi tiếng 

thời Hy Lạp – La Mã cổ đại – về nhà nước và công dân, thể hiện trong Chính trị luận 

– một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Tác giả cũng đánh giá tính hợp lý 

trong tư tưởng của Aristotle về vấn đề này và liên hệ với bối cảnh hiện nay ở trên thế 

giới và ở Việt Nam.  

Từ khoá: nhà nước, pháp luật, Chính trị luận, Aristotle, Việt Nam. 

Dẫn nhập 

Aristotle là một triết gia vĩ đại không chỉ của Hy Lạp mà còn của thế giới phƣơng 

Tây. Ông nghiên cứu rất rộng và có nhiều tác phẩm, song nổi tiếng nhất có lẽ là Chính 

Trị Luận (Politics, tiếng Hy lạp: Πολιτικά, Politiká) viết năm 350 trƣớc Công nguyên.  

Chính Trị Luận là một tác phẩm đồ sộ, gồm 8 quyển, đề cập đến đến nhiều vấn 

đề chính trị, pháp lý căn cốt, trong đó có hai vấn đề lớn là nhà nƣớc và công dân. Tác 

phẩm này có ảnh hƣởng sâu rộng, đƣợc xem là nền tảng cho chính trị học và luật học 

của phƣơng Tây. Nhiều nội dung của tác phẩm này vẫn còn giá trị tham khảo cho đến 

ngày nay. 

Chính vì vậy, việc phân tích tƣ tƣởng của Aristotle về nhà nƣớc và công dân, 

đánh giá những giá trị của tƣ tƣởng đó trong thời đại ngày nay là rất cần thiết. Bài viết 

này góp phần vào việc đó, bằng cách cố gắng giải quyết những câu hỏi nghiên cứu đó 

là: Cốt lõi tƣ tƣởng của Aristotle về nhà nƣớc là gì? Về công dân là gì? Những điểm gì 

trong tƣ tƣởng của Aristotle về nhà nƣớc và công dân vẫn còn giá trị trong xã hội hiện 

tại? Những điểm gì là không phù hợp? Tƣ tƣởng của Aristotle về nhà nƣớc và công 

dân gợi mở những vấn đề gì liên quan đến hoàn thiện nhà nƣớc và pháp luật ở Việt 

Nam hiện nay? 

1. Một số luận điểm của Aristotle về nhà nước trong Chính trị luận 

Quan niệm về nhà nƣớc đƣơng thời bản chất xuất phát từ thuật ngữ “polis” 

(thành bang trong tiếng Hy Lạp). Aristotle nhìn nhận nhà nƣớc có nguồn gốc từ những 

hạt nhân nhỏ nhất của xã hội là gia đình đến thành phố, thành bang và cuối cùng là 

                                                 
*
 Tác giả xin trân trọng cám ơn PGS.TS Vũ Công Giao, ngƣời đã có những gợi ý và hƣớng dẫn quý 

báu cho tác giả khi thực hiện bài viết này. 
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thiết chế nhƣ hiện nay. Đây có thể xem là một đặc trƣng trong phƣơng pháp tiếp cận 

của ông. Bản chất của con ngƣời là hƣớng đến cái tốt nhƣng nếu theo hƣớng chính trị 

thì đó phải là thứ tốt hơn cả.  

Aristotle không định nghĩa một cộng đồng chính trị dựa trên những tiêu chí 

chúng ta thƣờng sử dụng nhƣ luật pháp hay nhóm ngƣời cầm quyền. Thay vào đó, Ông 

định nghĩa là một sự quản trị. Công dân của một cộng đồng chính trị là đồng nghiệp, 

và nhƣ những hình thức quản trị khác, họ đều hƣớng đến cái tốt. Thứ tốt hơn cả, nhƣ 

đã đề cập ở trên, chính là đức hạnh và hạnh phúc của nhân dân, và nhiệm vụ của thành 

phố là giúp nhân dân ở đó đạt đƣợc hai thứ này. Nói về thành phố lý tƣởng, Aristotle 

cho rằng, dù ở bất cứ góc độ nào, nhân dân luôn là thƣớc đo chuẩn mực nhất. Với đức 

hạnh của mỗi cá nhân, một thành phố mới có thể hiện hữu đúng nghĩa và nhƣ vậy sẽ 

đạt đƣợc mục đích tối hậu (telos). Thay vì tập trung vào luật pháp để ràng buộc dân 

chúng, Aristotle cho rằng nhà nƣớc cần phải tập trung cải thiện đạo đức, dù việc này sẽ 

cần đến sự can thiệp sâu từ phía chính quyền. 

Aristotle nhìn nhận quan hệ của cá nhân đối với thành phố nhƣ một bộ phận đối 

với toàn bộ cơ thể. Nếu cơ thể bị hủy hoại thì sẽ không còn chân hay tay. Tƣơng tự, 

ông củng cố thêm luận điểm là một cá nhân không thể tồn tại nếu không gắn mình vào 

một thành phố. Tuy nhiên, một cơ thể vẫn có thể tồn tại đƣợc nếu mất đi tay hoặc 

chân, dù không phải không có bất cứ hậu quả nào. Ông khẳng định rằng sự xuất hiện 

của thành phố là tự nhiên, không đơn thuần là sự kiến thiết nhân tạo; tƣơng tự con 

ngƣời là động vật chính trị với bản chất tự nhiên sẵn có.  

Không thể không nhắc đến nhận định nổi tiếng của Aristotle: “Con ngƣời là động 

vật chính trị.” Theo ông, một ngƣời không thể tồn tại mà không có ngƣời khác. Đây là 

sự khác biệt cơ bản giữa xã hội loài ngƣời và xã hội của các loài động vật khác. 

Tuy nhiên, trong xã hội loài ngƣời, ông đề cập và nhấn mạnh đến hai cặp quản 

trị: vợ-chồng có chức năng sinh sản và nô lệ-chủ nhân. Cặp thứ hai đến từ việc có 

những ngƣời sinh ra đã là kẻ thống trị, và ngƣợc lại có những ngƣời vốn luôn là kẻ bị 

trị. Từ đó, Aristotle cho rằng quan hệ giữa nô lệ và chủ nhân đều đem lại lợi ích cho cả 

hai phía. Đây là quan điểm không còn phù hợp với nhận thức phổ biến của nhân loại 

hiện nay, khi mà tƣ tƣởng bình đẳng, tự do đã ăn sâu, bén rễ trên thế giới. 

Để giải thích cho nguồn gốc của hai cặp quản trị nêu trên, Aristotle đề cập đến 

những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thƣờng nhật nhƣ lƣơng thực, nhà cửa, quần 

áo,… Ông cho rằng, nhiều gia đình sẽ tạo nên làng mạc và làng mạc thì tuyệt vời hơn 

gia đình nhiều. Làng mạc đủ lớn đề tự cung tự cấp cho đời sống sinh hoạt của các 

thành viên cũng nhƣ có nhiều nhiệm vụ để dân chúng có thể phát triển những kĩ năng 

nhƣ nấu nƣớng, làm thuốc, xây nhà, luyện binh,… những thứ dƣờng nhƣ bất khả thi 

với một nhóm ngƣời nhỏ. Khi sự vật tích lũy đủ về lƣợng, điểm nút sẽ làm cho chất 
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mới của nó ra đời. Khi làng mạc đạt đủ lƣợng nhất định sẽ trở thành thành phố, mà 

theo Aristotle, tính chất cơ bản là khác nhau. Nếu làng mạc chỉ cần duy trì đời sống 

của dân chúng thì thành phố sẽ đảm bảo một đời sống tràn đầy. “Đời sống tràn đầy” 

ngày nay thƣờng đồng nghĩa với đời sống an vui, gia đình hạnh phúc cũng nhƣ thành 

công trong sự nghiệp, nhƣng đối với Aristotle một đời sống tốt là khi con ngƣời sống 

trong đức hạnh và hạnh phúc. 

Tƣ tƣởng về sự phát triển của xã hội loài ngƣời nhƣ nêu trên của Aristotle có tính 

biện chứng cao, và thực tế đã chứng minh tính quy luật của nó. Đặc biệt, tƣ tƣởng về 

“đời sống tràn đầy” của Aristotle rất sâu sắc, hiện vẫn có giá trị tham khảo không chỉ 

với cá nhân mà với cả các cộng đồng, dân tộc, quốc gia. Rõ ràng là đức hạnh vẫn là 

nền tảng cho cuộc sống bình an của mỗi con ngƣời, và hạnh phúc của mỗi cá nhân con 

ngƣời, của các cộng đồng cũng nhƣ của mỗi quốc gia, dân tộc không chỉ dựa vào vật 

chất, mà còn phải dựa trên những giá trị đạo đức. Xã hội loài ngƣời trong vài thế kỷ 

gần đây có xu hƣớng bị cuốn theo đời sống vật chất, xa rời đời sống đạo đức, tinh 

thần, vì thế đã phải gánh chịu nhiều khủng hoảng, bao gồm chiến tranh, thiên tai, dịch 

bệnh…Những khủng hoảng nhƣ vậy có thể tránh hoặc hạn chế đƣợc rất nhiều nếu theo 

triết lý về “đời sống tràn đầy” của Aristotle. 

Đi sâu hơn về hình thức nhà nƣớc, cách Aristotle sử dụng hai tiêu chí để phân 

loại các hình thức chính thể có sự tƣơng đồng với Machiavelli. Tiêu chí đầu tiên dựa 

trên số lƣợng ngƣời cai trị: một ngƣời, một vài ngƣời hay nhiều ngƣời. Tiêu chí thứ hai 

là trong số những ngƣời cai trị, có bao nhiêu vì lợi ích cá nhân hoặc vì lợi ích của tất 

cả các công dân. Từ cách tiếp cận đó, Ông chia các thể chế chính trị ra thành sáu loại khác 

nhau. Ba mô hình đúng đắn theo Ông là: (1) quân chủ (monarchy); (2) quý tộc (aristocracy); 

(3) chính quyền theo hiến pháp (polity); còn ba mô hình hủ bại theo Ông là: (4) bạo chúa 

(tyranny); (5) quả đầu (oligarchy) và (6) dân chủ (democracy). Ông cho rằng, xếp hạng 

theo sự đúng đắn thì chế độ quân chủ là tốt nhất, chế độ quý tộc theo sau và lần lƣợt 

giảm dần là chế độ chính quyền theo hiến pháp, dân chủ, quả đầu và bạo chúa.  

Aristotle phế phán chế độ dân chủ bởi theo ông, nếu tài sản đƣợc số đông cầm 

quyền thì lòng tham của họ sẽ nhân lên nhiều thứ để tƣớc đi tài sản của ngƣời dân. Đặc 

biệt, chế độ này bỏ qua vấn đề cốt lõi trong xã hội là đức hạnh. Ông cho rằng, để một 

xã hội vận hành không chỉ dựa vào việc trao quyền cho nhóm nào mà còn phải dựa 

vào trụ cột đạo đức. Tuy nhiên, Aristotle vẫn thừa nhận số đông sẽ ƣu việt hơn thiểu số 

tài năng. Mấu chốt nằm ở tính tổ chức và dân trí. Nếu những ngƣời thƣờng dân đƣợc 

tổ chức tốt thì sẽ có khả năng thực thi tốt hơn nhƣng có nguy cơ đối nghịch và phản 

loạn. Chính quyền dân chủ cũng có những điểm ƣu việt nhƣng còn nhiều vấn đề với 

các lựa chọn sai lầm, những cuộc đấu tố kinh hoàng. 

Quan điểm của Aristotle về thể chế chính trị rõ ràng không còn phù hợp với xã 
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hội hiện đại, khi mà chế độ dân chủ (mà ông cực lực đả kích) đƣợc đề cao và đã chứng 

minh tính ƣu việt so với quân chủ và chế độ quý tộc (là hai chế độ đƣợc ông đánh giá 

cao nhất). Tuy nhiên, cần thấy rằng những phân tích của Ông về nhƣợc điểm của chế 

độ dân chủ là rất đáng lƣu ý. Thực tế cho thấy xét tổng thể và về bản chất thì chế độ 

dân chủ là ƣu việt, nhƣng một chế độ dân chủ phải tuân thủ những quy tắc nghiêm 

ngặt và phải bảo đảm tính thực chất, nếu không thì nó còn tệ hơn các chế độ quân chủ, 

quý tộc, bạo chúa và quả đầu. Về vấn đề này, mặc dù Aristotle không nêu ra các tiêu 

chí cụ thể, song Ông đã rất sâu sắc khi khẳng định việc trao quyền cho nhóm nào không 

quan trọng, mà trụ cột đạo đức mới là cốt yếu, và mấu chốt của một chế độ chính trị ƣu 

việt nằm ở tính tổ chức và dân trí. Chỉ khi dân trí cao thì mới có thể có những lựa chọn 

và quyết định đúng khi lập ra chế độ, còn chỉ khi có mô hình tổ chức hợp lý thì chế độ 

mới có thể vận hành một cách hiệu quả và không bị rơi vào sự tha hoá. 

Trong vấn đề nhà nƣớc, một di sản đáng kể nữa của Aristotle chính là việc nhận 

ra sự cần thiết phải kiểm soát quyền lực và cách thức kiểm soát quyền lực nhà nƣớc. 

Trong vấn đề này, Aristotle và những ngƣời cha đẻ viết ra bản Hiến pháp Hoa Kỳ sau 

này chia sẻ chung một góc nhìn về bản chất của con ngƣời: nếu bản chất của con 

ngƣời là tham lam và tự tƣ tự lợi thì làm thế nào để kiểm soát quyền lực đã đƣợc ngƣời 

dân trao cho họ? Theo tƣ duy của Aristotle, nhà nƣớc không phải thiên thần vì nó là 

tập hợp của những con ngƣời có bản chất tƣ lợi. Vì thế, quyền lực nhà nƣớc cần đƣợc 

phân chia cho các cơ quan: lập pháp, hành pháp và phân xử. Ba nhánh cơ quan này cần 

phải có sự giám sát lẫn nhau để tam giác quyền lực luôn đƣợc cân bằng, và chỉ nhƣ 

vậy thì lợi ích của công dân mới đƣợc đảm bảo. Đây chính là tiền đề của nguyên tắc 

tam quyền phân lập (trias politica) với mục đích là để xác lập một cơ chế giám sát nội 

bộ và ngăn ngừa sự lạm quyền trong bộ máy nhà nƣớc – một nguyên tắc đã và đang 

đƣợc áp dụng một cách phổ biến ở các quốc gia trên thế giới cho đến hiện nay. 

2. Một số luận điểm của Aristotle về công dân trong Chính trị luận 

Theo Aristotle, điểm khác biệt đặc thù giữa con ngƣời và các loài động vật bầy 

đàn khác nhƣ bò, dê hay ong… là khả năng logos. Logos trong tiếng Hy Lạp không chỉ 

dừng lại ở khả năng nói (diễn đạt), mà còn để chỉ khả năng lập luận. Theo Ông, tự 

nhiên ban tặng cho con ngƣời khả năng phân biệt lợi – hại, tốt – xấu, phải – trái, đúng 

– sai. Tri thức này khả thi hóa việc chung sống của con ngƣời, và giúp xã hội loài 

ngƣời có luật pháp, từ đó ngày càng đƣợc tổ chức theo cách thức hợp lý hơn. Không 

giống với loài ngƣời, các loài động vật khác cũng có thể chung sống nhƣng không thể 

tạỏ luật pháp, vì thế không cần hoặc không thể phân định đúng – sai. Trong quá trình 

khám phá và tuân thủ luật pháp, thiết lập công lý và trƣởng dƣỡng đức hạnh, con 

ngƣời không chỉ thành công trong việc tạo ra cộng đồng chính trị mà còn làm khởi sắc 

chính đời sống cá nhân hạnh phúc và đức hạnh.  
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Nhƣ vậy, Aristotle cố vũ cho một mẫu hình con ngƣời sống theo luật pháp – một 

trong những đặc điểm căn cốt của công dân. Tuy nhiên, nhƣ đã phân tích ở trên, ông 

dƣờng nhƣ đã đi xa hơn chúng ta ngày nay khi không chỉ cho rằng con ngƣời – công 

dân – cần phải tuân thủ luật pháp, mà còn cho rằng họ sẽ đƣợc hƣởng lợi từ việc đó, 

không chỉ là về mặt an ninh, mà còn về đức hạnh. Đây là điểm rất có ý nghĩa trong 

giáo dục công dân, cũng nhƣ trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

Bên cạnh những con ngƣời bình thƣờng, Aristotle cũng đề cập đến những con 

ngƣời tự do, sống ngoài lề của xã hội, và cho rằng họ rơi vào hai trƣờng hợp: Hoặc là 

một vị thánh thần, hoặc một một con quái vật. Aristotle cho rằng loại quái vật thấp hèn 

nhất chính là con ngƣời khi xa rời khỏi luật pháp. Quan điểm này của Aristotle thực 

chất là đề cao pháp luật, xem pháp luật không chỉ là quy tắc cƣ xử chung để tạo ra trật 

tự, ổn định trong xã hội, mà còn là giá trị tạo nên và dùng để đánh giá nhân cách, địa 

vị của cá nhân trong xã hội. Đây cũng là một ý tƣởng vẫn còn giá trị hiện nay, khi mà 

các xã hội đều đề cao pháp quyền nhƣng cơ bản vẫn còn sự tách biệt tƣơng đối giữa 

pháp luật và tƣ cách, phẩm cách của cá nhân. 

 Theo Aristotle, tƣ cách công dân không dành cho tất cả mọi ngƣời. Nô lệ sinh ra 

cùng thành phố với ngƣời tự do nhƣng điều đó không khiến họ trở thành công dân thực 

thụ. Về mặt này, nhƣ đã đề cập, tƣ tƣởng của Aristotle không còn phù hợp trong xã hội 

hiện đại. Tuy nhiên, quan điểm của Aristotle về nội hàm của tƣ cách công dân thì vẫn 

có giá trị. Cụ thể, đối với Aristotle, tƣ cách công nhân bao hàm nhiều hơn việc sống 

cùng nơi, mƣu sinh cùng nhau hoặc bị cai trị dƣới cùng hệ thống pháp luật. Tƣ cách 

công dân chính là việc đƣợc trao quyền để tham gia vào chính sự và thành phố là tổ 

hợp của những cá nhân có đời sống độc lập và có thể phát biểu. Theo Aristotle, sự 

tham gia thảo luận và ra quyết định có nghĩa là công dân là một phần của các nhóm xã 

hội luận bàn về lợi hại, tốt xấu, đúng sai, và dựa trên pháp luật để đƣa ra những quyết 

định chung dựa trên quá trình thảo luận này. Quá trình đòi hỏi mỗi công dân xem xét 

các hành động dựa trên lợi ích của họ, cũng nhƣ lợi ích của cộng đồng, và thảo luận 

với các công dân khác. Nhƣ vậy, công dân dấn thân vào việc luận bàn và biểu đạt, 

thành tựu mục đích tối hậu (telos) để đạt đƣợc cuộc sống hạnh phúc và đức hạnh. Ông 

cũng cho rằng sự tham gia ở đây có nghĩa là mỗi công dân nên trực tiếp tham gia vào 

Nghị viện chứ không phải qua việc bầu ra những ngƣời đại diện và nên phục vụ thẩm 

phán để gìn giữ công lý. 

Từ những trình bày ở trên, có thể thấy Aristotle đã đề cập đến một khái niệm về 

dân chủ trực tiếp ở cấp độ rộng mở nhất. Trong bối cảnh sự khủng hoảng của dân chủ 

đại diện – khi mà ngƣời dân ở các quốc gia có xu hƣớng ngày càng thiếu tin tƣởng vào 

nghị viện và các nghị sĩ, và giới chính khách có xu hƣớng ngày càng xa rời tính chất 

đại diện cho ngƣời dân của họ, thì ý tƣởng về dân chủ trực tiếp của Aristotle là rất hấp 
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dẫn. Mặc dù vậy, cũng cần thấy rằng trong xã hội hiện đại, khi mà các vấn đề của xã 

hội nhiều và phức tạp hơn rất nhiều so với thời kỳ Hy Lạp-La Mã cổ đại, thì không thể 

thực hiện đƣợc mô hình dân chủ trực tiếp rộng rãi và triệt để nhƣ Aristotle. Đó là chƣa 

nói đến những nhƣợc điểm của dân chủ trực tiếp mà rất khó khắc phục, trong đó bao 

gồm sự thống trị của số đông mà làm triệt tiêu hoặc tổn hại nghiêm trọng đến các 

quyền và lợi ích chính đáng của các nhóm thiểu số 

Aristotle cũng cho rằng trong điều kiện mọi công dân đều bình đẳng về mặt tự 

nhiên thì họ phải đƣợc tham gia vào chính trị, nhƣng họ cũng phải tuân thủ luật pháp. 

Tƣ cách của họ trong xã hội và trƣớc luật pháp là có sự thay phiên giữa tình trạng cai 

trị và bị trị. Ngoài ra, theo Aristotle, tƣ cách công dân không phải là tập hợp các ƣu 

tiên mà là tổ hợp các nhiệm vụ. Công dân có một số tự do mà phi-công-dân không sở 

hữu nhƣng phải đi kèm với nghĩa vụ nhƣ tham gia vào chính trƣờng và nghĩa vụ quân 

sự. Đây cũng là những quan điểm rất rành mạch và hợp lý về tƣ cách công dân và mối 

quan hệ của công dân với cộng đồng – điều mà vẫn còn giá trị cho đến ngày nay, đặc 

biệt khi mà có rất nhiều cá nhân trong xã hội hiện đại thƣờng có xu hƣớng thiên về 

một chiều cạnh của vấn đề, hoặc là cho mình là chủ nhân của xã hội, tức coi nghĩa vụ; 

hoặc coi mình là kẻ bị trị, tức coi nhẹ tính chất chủ thể quyền. 

Aristotle đặt ra câu hỏi “đức hạnh của một ngƣời lƣơng thiện và một công dân tốt 

giống hay khác nhau.” Câu hỏi có vẻ khá lạ trong xã hội hiện đại, khi mà công dân tốt 

thƣờng đƣợc hiểu là ngƣời tuân thủ pháp luật, đóng thuế đầy đủ cho nhà nƣớc. Nhƣ 

vậy, theo quan niệm hiện nay, công dân tốt có vẻ đƣợc xếp vào chung một thể loại. 

Trong khi đó, theo quan điểm đã nêu của Aristotle, ngƣời lƣơng thiện và công dân tốt 

không hoàn toàn đồng nhất với nhau. Aristotle cho rằng, ngƣời lƣơng thiện là ngƣời 

theo đuổi mục đích tối hậu (telos) của bản thân, sống một cuộc đời đức hạnh đồng thời 

truy cầu hạnh phúc, còn công dân tốt thì ngoài sự lƣơng thiện còn cần phải có ý thức 

bảo tồn và gắn kết với chế độ. Nhƣ vậy, rõ ràng tiêu chuẩn về công dân tốt là cao hơn 

tiêu chuẩn về ngƣời lƣơng thiện. Cách phân chia này của Aristotle có tính hợp lý và có 

ý nghĩa thực tiễn, đặc biệt trong việc giáo dục công dân.  

Hơn nữa, Aristotle chia các chế độ ra thành sáu loại nên đức hạnh của công dân 

tốt cũng có những loại khác nhau. Cụ thể, theo Ông, khi công dân đƣợc sống trong một 

chế độ lý tƣởng thì đức hạnh của một ngƣời lƣơng thiện và một công dân tốt là giống 

nhau. Họ có quyền và khả năng để chọn lựa bị cai trị hay cai trị dƣới góc nhìn đức 

hạnh. Ngƣợc lại, nếu công dân không sống trong một chế độ chính trị lý tƣởng thì theo 

Aristotle, họ buộc phải tuân thủ pháp luật và ủng hộ các nguyên tắc của chế độ, bất kể 

là có các nguyên tắc không phù hợp với đức hạnh của họ. Quan điểm này của Aristotle 

cũng có tính biện chứng cao và có ý nghĩa thực tiễn trong việc phân tích mối quan hệ 

và sự tác động của chế độ chính trị và các cá nhân công dân. 
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Bên cạnh những quan điểm vẫn còn ý nghĩa thực tiễn ở thời điểm hiện nay nhƣ 

đã nêu trên, Aristotle cũng có những quan điểm thể hiện sự hạn chế lớn về tƣ tƣởng 

của ông về công dân, mà hiện đã đƣợc chứng minh là lạc hậu. 

Thứ nhất, Ông thừa nhận và ủng hộ hế độ nô lệ tự nhiên (natural slavery). Theo 

Aristotle, có những ngƣời sinh ra để làm nô lệ, để bị cai trị. Ông lập luận rằng việc 

hình thành sự kết hợp giữa chủ nhân và nô lệ là tự nhiên do khả năng khôn ngoan, biết 

tính toán đƣơng nhiên sẽ trở thành phần tử cai trị; và ngƣợc lại nếu chỉ có sức mạnh 

thế chất thì sẽ phải tuân theo những gì đƣợc hoạch định. Từ đó, Aristotle cho rằng nô 

lệ và chủ nhân là tổ hợp tuyệt vời vì mỗi bên đều mang lại lợi ích nhất định cho nhau. 

Aristotle quan sát hệ thống nô lệ khổng lồ xung quanh và rút ra ba bản chất không đổi 

của nô lệ: (1) nô lệ là công nhân bị cƣỡng ép và là tài sản của chủ nhân; (2) nô lệ là 

hàng hóa và (3) ngƣời chủ là chủ, không phụ thuộc vào nô lệ, bởi Aristotle định nghĩa 

tài sản là một dụng cụ hoạt động, tách biệt khỏi ngƣời sở hữu. Ngoài ra, kẻ nào mà bản 

chất không thuộc về mình mà thuộc về kẻ khác, thì đó là nô lệ hay thuộc quyền sở hữu 

của kẻ khác.  

Aristotle cho rằng việc có kẻ sinh ra để cai trị và kẻ sinh ra để bị trị là một việc 

không những cần thiết mà lại có lợi. Ngƣời cai trị và kẻ phục tùng cũng có nhiều hạng. 

Tính đối ngẫu (duality) giữa chủ thể và thuộc thể là bản chất của vụ trụ bởi luôn có 

nguyên lý chi phối mọi vật. Tƣơng tự, trong tất cả mọi sinh vật luôn có hai quyền lực 

chi phối. Phần hồn cai trị phần xác bằng quyền lực của một chủ nhân độc đoán; lý trí 

cai quản các ham muốn bằng quyền lực của một nhà cai trị theo luật lệ. Hồn điều khiển 

xác và trí điều khiển nhiệt tình sao cho thuận tự nhiên và ích lợi cho thân thể. Nhƣ vậy, 

con ngƣời nhƣ thú đƣợc thuần hóa có bản chất tự nhiên và đời sống tốt đẹp hơn. 

Aristotle đƣa ra tính đối ngẫu của vũ trụ để tái khẳng định học thuyết về chế độ nô lệ 

tự nhiên của mình. 

Thứ hai, quan niệm về phụ nữ. Tiếp tục dựa vào tính đối ngẫu của vũ trụ, 

Aristotle cho rằng nguyên tắc chung là « sức mạnh đi liền với đức hạnh ».
1
 Ông cho 

rằng giống đực bản chất tự nhiên khỏe hơn giống cái nên bản chất tự nhiên giống đực 

làm chủ còn giống cái phục tùng cũng nhƣ nguyên tắc này đúng cho cả nhân loại. 

Aristotle cho rằng phụ nữ có địa vị cao hơn nô lệ nhƣng lại thiếu năng lực để đƣa ra 

những ý kiến thảo luận. Tác giả Cynthia Freeland bình luận : « Aristotle cho rằng dũng 

khí của đàn ông là sự cai trị, của phụ nữ là sự vâng lời ; sự khao khát có đƣợc vẻ ngoài 

đàn ông của phụ nữ cũng giống nhƣ kẻ xấu muốn đƣợc đẹp hơn ; phụ nữ có ít răng 

hơn đàn ông ; phụ nữ là một phiên bản khiếm khuyết của đàn ông. »
2
 Trong cuốn Lịch 

                                                 
1
 Barker E. (1956), The Politics of Aristotle, Oxford University Press, pp. 15. 

2
 Witt, Charlotte and Lisa (2020), Feminist History of Philosophy, The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy.  
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sử động vật (History of Animals), Aristotle cho rằng phụ nữ “có hại, phức tạp, bốc 

đồng, dễ động lòng, mít ƣớt, đố kị, cáu kỉnh, có thiên hƣớng phàn nàn và trỉ trích, dễ 

nản lòng và bi quan, dễ xấu hổ và thiếu tự trọng, hay lỡ mồm, dễ bị lừa, nhớ dai ; dậy 

sớm, hay nhăn nhó và khó để bắt đầu hành động » hơn đàn ông. 

Quan điểm về phụ nữ và chế độ nô lệ tự nhiên của Aristotle không phù hợp với 

bối cảnh của xã hội đƣơng thời khi toàn thể cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy những 

giá trị cốt lõi thuộc về con ngƣời nhƣ quyền con ngƣời. Điều này thể hiện rõ thông qua 

các công ƣớc quốc tế về quyền con ngƣời nhƣ Tuyên ngôn Nhân quyền phổ quát 

(UDHR) năm 1948. Điều đầu tiên của Tuyên ngôn nhấn mạnh:
1
 “Mọi ngƣời sinh ra 

đều tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền. Mọi ngƣời đều đƣợc phú cho lý trí 

và lƣơng tâm, và cần phải đối xử với nhau bằng tình anh em.” Trong khi đó, Aristotle 

lại quan niệm có những ngƣời sinh ra để cai trị và bị trị cũng nhƣ chế độ nô lệ tự nhiên 

là một sản phẩm của tạo hóa để làm lợi cho cả chủ nhân và nô lệ cũng nhƣ việc coi nô 

lệ là tài sản của chủ nhân có thể đƣợc chuyển giao. 

Kết luận  

Xuyên suốt tác phẩm Chính trị học của Aristotle, có nhiều quan điểm về nhà 

nƣớc và pháp luật vẫn còn giá trị tham khảo trong thời đại ngày nay. Tuy nhiên, có lẽ 

tƣ duy về phân chia quyền lực mà sau này là nguyên tắc tam quyền phân lập đƣợc áp 

dụng rộng rãi trên thế giới là di sản lớn nhất mà hậu thế có thể học hỏi và soi chiếu.  

Liên quan đến quan điểm về kiểm soát quyền lực của Aristotle, trong thực tế 

nhiều cách thức kiểm soát quyền lực đã đƣợc áp dụng từ thời phong kiến ở nƣớc ta 

(mặc dù ở thời điểm đó ông cha ta có thể chỉ dựa trên tƣ duy kinh nghiệm chứ không 

có một lý thuyết nào dẫn dắt). Cụ thể, Luật Hồi tỵ triều Nguyễn là một công cụ hữu 

dụng để phòng, chống tình trạng “gia đình trị” hay hiện tƣợng “cả họ làm quan”. Nội 

dung của các quy định hồi tỵ xoay quanh việc ngăn chặn những ngƣời thân thích với 

nhau (ngƣời trong gia đình, họ hàng; ngƣời đồng hƣơng; thầy trò…) làm việc trong 

cùng một cơ quan nhà nƣớc. Ngoài ra, luật pháp các triều đại phong kiến Việt Nam 

cũng có những quy định không cho phép quan chức mua ruộng đất tại nơi mình cai 

quản, không cho phép quan lại đƣợc tham gia vào một số khâu quan trọng của các kỳ 

thi tuyển ngƣời cho triều đình. Các quy định nhƣ vậy nhắm loại bỏ hiện tƣợng những 

ngƣời thân thuộc gần gũi với nhau kéo bè kết phái bao che, hỗ trợ lẫn nhau, là môi 

trƣờng lý tƣởng cho nạn tham nhũng.
2
  

Trong thời kỳ hiện đại, các bản Hiến pháp Việt Nam từ năm 1946 đến nay đều 

hàm chứa những quy định về kiếm soát quyền lực, trong đó đặc biệt là Hiến pháp 

                                                 
1
 Xem : https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf  

2
 PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn, Trần Tuấn Kiệt (2020), Luật Hội tỵ triều Nguyễn và những giá trị 

tham khảo trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Lập pháp. 

https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf
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2013, khi mà Khoản 3 Điều 2 nêu rõ: “quyền lực nhà nƣớc là thống nhất, có sự phân 

công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nƣớc trong việc thực hiện các quyền 

lập pháp, hành pháp và tƣ pháp.” Dù nguyên tắc tam quyền phân lập chƣa đƣợc thừa 

nhận và áp dụng một cách chính thức, nhƣng qua quy định này, có thể thấy rõ ràng là 

những yếu tố hợp lý của nó đã đƣợc tiếp thu và áp dụng vào bối cảnh của Việt Nam. 

Đây là một minh chứng cho thấy tác động thực tế của tác phẩm Chính trị học của 

Aristotle ở nƣớc ta ở thời điểm hiện nay./. 
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PHÁP LUẬT VỀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM  

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐANG ĐẶT RA  

PGS.TS. Bùi Xuân Đức 

Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

Nguyên Viện trưởng Viện NCKH Mặt trận 

Trưởng Khoa Luật Trường ĐH Đại Nam - Hà Nội 

 Tóm tắt: Pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổng thể các văn bản (hay 

quy định) do Nhà nước ban hành, các quy định (văn bản có tính pháp lý) của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, các văn bản do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ban hành tự 

mình hoặc liên tịch với các cơ quan nhà nước khác… quy định về vị trí, vai trò, tổ 

chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trải qua quá trình xây dựng và 

phát triển, đã tạo dựng được một hệ thống quy định làm cơ sở pháp lý khá đầy đủ cho 

tổ chức và hoạt động của Mặt trận. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của tư duy mới, theo tinh 

thần đổi mới toàn diện của Hiến pháp năm 2013, mảng pháp luật này đã và đang bộc 

lộ nhiều khiếm khuyết, hạn chế và đặt ra nhiều vấn đề cần phải được tiếp tục nghiên 

cứu đổi mới, hoàn thiện. 

1. Pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - quá trình xây dựng và phát triển 

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam - hình thức hiện tại của Mặt trận Dân tộc 

thống nhất Việt Nam ra đời từ năm 1930 – có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống 

chính trị đất nƣớc. Trƣớc đây, trong thời kỳ đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc 

và giải phóng đất nƣớc, Mặt trận đã là nơi tập hợp các lực lƣợng yêu nƣớc, cùng với 

Đảng đấu tranh giành độc lập, giành chính quyền về tay nhân dân. Trong thời kỳ xây 

dựng đất nƣớc hiện nay, Mặt trận tiếp tục đóng vai trò là là « nơi tập hợp khối đại 

đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân”, « nơi hiệp thương, phối 

hợp và thống nhất hành động » của các thành viên để cùng với Đảng và Nhà nƣớc 

phấn đấu vì mục tiêu chung là giữ gìn độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá, xây dựng đất nƣớc giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Việc quy định 

(hay thể chế hóa) vị trí, tính chất, vai trò, chức năng của Mặt trận là trách nhiệm lớn 

của Hiến pháp và pháp luật để chính thức hóa và từ đó tạo cơ sở pháp lý cho Mặt trận 

hoạt động và phát huy vai trò của mình. Điều này có ý nghĩa lớn vì rằng ai cũng biết vị 

trí, vai trò Mặt trận là quan trọng nhƣ vậy nhƣng nếu không quy định thành pháp luật 

thì Mặt trận cũng không thể thực hiện đƣợc.  

1.1. Quy định về Mặt trận trong Hiến pháp 

Các Hiến pháp Việt Nam năm 1946, năm 1959 trƣớc đây chƣa có quy định về 
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việc này. Bắt đầu từ Hiến pháp năm 1980 mới có quy định và ngày càng hoàn thiện 

dần qua các Hiến pháp sau này.  

Hiến pháp năm 1980 tại Điều 9 quy định : « Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - bao 

gồm các chính đảng, Tổng công đoàn Việt Nam, tổ chức liên hiệp nông dân tập thể 

Việt nam, Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam và 

các thành viên khác của Mặt trận - là ch  dựa vững chắc của Nhà nước. Mặt trận phát 

huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí vê chính trị và tinh thần 

trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, giáo dục và 

động viên nhân dân đề cao ý thức làm chủ tập thể, ra sức thi đua xây dựng chủ nghĩa 

xã hội và bảo vệ Tổ quốc” (ngoài ra còn có Đ. 10 về Tổng công đoàn Việt Nam và 

điểu 11 về tập thể nhân dân lao đông ở cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã, khu dân cƣ và 

các đơn vị cơ sở khác tham gia công việc của Nhà nƣớc và xã hội). Hiến pháp năm 

1992 (cũng tại Điều 9) quy định : « Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 

viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thống đoàn 

kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tham gia 

xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích 

chính đáng của nhân dân, động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh 

thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu 

dân cử và cán bộ, viên chức nhà nước ». ( bỏ điều 11 quy định về tập thể lao động 

nhƣng vẫn giữ Điều 10 quy định về Công đoàn Việt Nam). Hiến pháp năm 1992 (sửa 

đổi, bổ sung một số điều năm 2001) lần đầu tiên đƣa ra quy định định nghĩa về Mặt 

trận : « Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện 

của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu 

biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài ».  

Hiến pháp năm 2013 đƣợc Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 đã 

sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh nhiều quy định về MTTQ Việt Nam còn chƣa đƣợc thể 

hiện rõ và đầy đủ trong các Hiến pháp trƣớc nhƣ: chƣa quy định tách riêng MTTQ 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội gây hiểu lẫn lộn vị trí, 

chức năng của các tổ chức này nhất là hiểu MTTQ giống nhƣ một tổ chức chính trị - 

xã hội; quy định gộp « MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị 

của chính quyền nhân dân » trong các Hiến pháp trƣớc là chƣa chuẩn xác vì chỉ có 

MTTQ Việt Nam (với tính cách là một tổ chức liên minh chính trị) mới là cơ sở chính 

trị của chính quyền nhân dân, còn các tổ chức thành viên khác thì không phải tất cả 

đều là cơ sở chính trị của chính quyền; chƣa quy định vai trò tham gia xây dựng Đảng 

của Mặt trận mà chỉ quy định vai trò xây dựng chính quyền nhân dân…) ; chƣa thể 

hiện một số chức năng, nhiệm vụ vốn đã đƣợc Mặt trận thực hiện nhƣ vai trò đại diện, 
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bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát, phản biện xã 

hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân góp 

phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hiến pháp cũng đã dành một khoản quy định về vị 

trí, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội (5 tổ chức) và một khoản quy định rõ trách 

nhiệm của Nhà nƣớc tạo điều kiện cho Mặt trận và các tổ chức thành viên hoạt động 

và lần đầu tiên nêu tạo điều kiện cho cả « các tổ chức xã hội khác ». Ngoài ra Hiến 

pháp tiếp tục dành một điều riêng (Đ.10) để quy định về Công đoàn Việt Nam do tính 

chất đặc biệt của tổ chức này.  

Điều 9 Hiến pháp quy định:  

“ 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự 

nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá 

nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài.  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại 

diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy 

sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; 

giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại 

nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

2. Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 

Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức 

chính trị - xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình; cùng các tổ chức 

thành viên khác của Mặt trận phối hợp và thống nhất hành động trong Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam. 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ 

chức xã hội khác hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước tạo 

điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ 

chức xã hội khác hoạt động”. (Điều 9) 

Có thể thấy, các quy định trên của Hiến pháp sửa đổi là phù hợp và hoàn chỉnh 

hơn. Đây chính là thành công lớn của Hiến pháp sửa đổi lần này. 

Đi vào phân tích cụ thể hơn, cho thấy Hiến pháp lần này đã hoàn chỉnh quy định 

về MTTQ Việt Nam, đã kế thừa và phát triển các quy định trƣớc phù hợp và đày đủ và 

nâng cao hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ. Hiến pháp đƣợc sửa đổi đã:  

- Xác định rõ, đầy đủ và chuẩn xác hơn so với các Hiến pháp trƣớc về tính chất, 

vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam. Nếu nhƣ ở Hiến pháp năm 1980 mới xác định vai 

trò Mặt trận là “ch  dựa của Nhà nước”, Hiến pháp năm 1992 thời kỳ đầu coi “Mặt 



143 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền 

nhân dân”, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001) xác định 

thêm tính chất của Mặt trận “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, 

liên hiệp tự nguyện của của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 

hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài” nhƣng vẫn giữ “các tổ chức thành viên” trong 

mệnh đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của 

chính quyền nhân dân” thì nay Hiến pháp sửa đổi ngoài quy định lại về tính chất Mặt 

trận nhƣ Hiến pháp năm 1992 đã chuẩn hóa: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở 

chính trị của chính quyền nhân dân…”, tức chỉ có MTTQ Việt Nam (với các thành 

viên của mình) mới là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, còn các tổ chức thành 

viên không phải tất cả đều là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân
1
.  

- Ghi nhận các nhiệm vụ cơ bản của Mặt trận nhƣ về « tập hợp, phát huy sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; 

thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đặc 

biệt là vai trò mới « đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân 

dân” và “giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước” là thể hiện 

vị trí, vai trò mới của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay. 

Có thể thấy, lần đầu tiên trong lịch sử, vai trò của MTTQ Việt Nam đại diện cho 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân đã đƣợc hiến định. Cũng lần đầu tiên Hiến 

pháp hiến định vai trò phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Cùng với các nhiệm vụ, 

quyền hạn “tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân” và “giám sát hoạt 

động của cơ quan Nhà nƣớc, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức Nhà nƣớc” đã đƣợc 

quy định từ trƣớc, những nhiệm vụ quyền hạn này thể hiện rõ vai trò của Mặt trận với 

tƣ cách là một tổ chức liên minh chinh trị, liên hiệp tự nguyện của các lực lƣợng, giai 

cấp, tầng lớp trong xã hội. Đây là một bƣớc tiến mới của tiến trình thực hiện dân chủ, 

là cơ hội để MTTQ Việt Nam phát huy vai trò của mình và đóng góp nhiều hơn nữa 

vào tiến trình phát triển của đất nƣớc. Nhƣng cũng từ đây, đòi hỏi Mặt trận phải đổi 

mới hơn nữa phƣơng thức hoạt động. Có nhƣ vậy Mặt trận mới có thể hoàn thành 

đƣợc trọng trách mà nhân giao phó thông qua Hiến pháp sửa đổi
2
.  

                                                 
1
 Nhân đây xin lƣu ý là có một số văn bản của Nhà nƣớc, nhất là văn bản về tài chính ngân sách, 

thƣờng xếp MTTQ Việt Nam vào danh mục các tổ chức chính trị - xã hội dẫn đến hiểu lầm răng 

MTTQ cũng là một tổ chức chính trị - xã hội nhƣ 5 tổ chức chính trị- xã hội khác đang có. Điều này là 

hoàn toàn không đúng - TG. 
2
 Mặt trận là hiện thân của sự đoàn kết, liên hiệp giữa lực lƣợng cầm quyền (lãnh đạo) cách mạng với 

các lực lƣợng dân chủ tiến bộ khác - cụ thể là giữa Đảng cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo với 

các đảng phái, tổ chức xã hội, cá nhân tiêu biểu khác - tạo thành một Mặt trận để cùng đấu tranh nhằm 

mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chức năng chính yếu của nó là “hiệp thƣơng 

chính trị”, “giám sát, phản biện Đảng và Nhà nƣớc”, “tham gia với Đảng và Nhà nƣớc” (ở Trung Quốc 
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Cũng còn một vài điểm thuộc nội dung quan trọng của Mặt trận đáng lẽ cần đƣợc 

đƣa vào nhƣng chƣa đƣợc Hiến pháp thể hiện nhƣ về vai trò hiệp thương của Mặt trận, 

vai trò tập hợp ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, trong đó có cả các 

hiến kế, để phản ánh với Đảng và Nhà nước. Có lẽ, những vấn đề này sẽ đƣợc quy 

định đày đủ và cụ thể trong Luật Mặt trận và các văn bản hƣớng dẫn, cụ thể hóa sẽ 

đƣợc ban hành sau này. 

Hiến pháp sửa đổi năm 2013 với những nội dung mới về vai trò của MTTQ Việt 

Nam có hiệu lực thi hành từ 01/04/2014. Có thể xem đây là một cơ hội để MTTQ Việt 

Nam phát huy tốt hơn vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nƣớc 

trong thời kỳ mới. Trƣớc đây, có nhiều điều Mặt trận chƣa đƣợc làm một cách chính 

thức nhƣ quyền “đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân 

dân” vì cho rằng chỉ có Quốc hội và Hội đồng nhân dân mới là cơ quan đại diện của 

nhân dân, Mặt trận không phải là cơ quan đại diện; hay “chức năng phản biện xã hội” 

đƣợc văn kiện Đảng nêu từ Đại hội X năm 2006 nhƣng chƣa đƣợc thể chế hóa, chƣa 

đƣợc pháp luật quy định nên cũng không thực hiện. Ngoại trừ Mặt trận TP Hà Nội đã 

có những hoạt động phản biện đối với các quyết sách của chính quyền thành phố theo 

Quy chế phản biện xã hội do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Ủy ban MTTQ 

thành phố ban hành, còn Mặt trận nói chung chƣa có phản biện xã hội đúng nghĩa mà 

mới chỉ là những góp ý kiến, kiến nghị thông thƣờng. Hay “quyền giám sát” tuy đã có 

quy định cho Mặt trận tại Luật Mặt trận năm 1999 rồi nhƣng nhiều chỗ chƣa cụ thể và 

đày đủ nên chƣa thống nhất. Nhiều nội dung giám sát chƣa rõ nhƣ Mặt trận có giám 

sát hoạt động của các cơ quan Đảng không, có giám sát Quốc hội không, có đƣợc 

thành lập đoàn giám sát riêng để giám sát hay chỉ đi theo các đoàn giám sát của cơ 

quan nhà nƣớc v.v… Nay Hiến pháp sửa đổi cơ bản đã hiến định hóa tất cả các điều 

này tạo cơ sở pháp lý cần thiết và đày đủ cho Mặt trận thực hiện các chức năng đó. 

Bên cạnh đó, Hiến pháp còn xác định rõ: Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động”.  

1.2. Quy định về Mặt trận trong các văn bản pháp luật 

- Ngoài Hiến pháp quy định những vấn đề nền tảng của tổ chức và hoạt động của 

MTTQ Việt Nam, còn có một loạt văn bản pháp luật khác quy định cụ thể các chức 

năng, nhiệm vụ, hình thức hoạt động của Mặt trận. Đó là các chỉ thị, hƣớng dẫn của 

Đảng, văn bản luật, pháp lệnh, quyết định, nghị quyết liên tịch, thông tƣ liên tịch giữa 

                                                                                                                                                         
gọi là: hiệp thƣơng chính trị, giám sát dân chủ và tham chính, nghị chính), tức cùng với lực lƣợng cầm 

quyền thiết lập, tổ chức và thực hiện dân chủ chứ không phải (hoặc không chỉ) là “tập hợp, xây dựng 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, “tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết thực hiện đƣờng lối chính 

sách của Đảng và Nhà nƣớc” một chiều nhƣ nhiều ngƣời hiện nay vẫn đang hiểu và muốn nhƣ vậy. 

Nên nhớ rằng, trƣớc khi giành đƣợc chinh quyền chính thức, Mặt trận đã từng đảm nhận chức năng 

của chính quyền (Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam) - TG.  
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Mặt trận với Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội, Chinh phủ và các Bộ. Thời kỳ trƣớc Hiến 

pháp hiện hành, đƣơng cử nhƣ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đầu tiên (ban hành 

năm 1999) tại Điều 2 quy định cụ thể 6 nhiệm vụ của Mặt trận : “Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự 

nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân 

phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, 

nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà 

nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của 

nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng 

cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng 

của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với 

nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới ; Luật Thanh tra quy định về thanh 

tra nhân dân có vai trò tổ chức, chỉ đạo của MTTQ; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo quy 

định về việc MTTQ Việt Nam tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết liên 

tịch số:525/2012/nqlt/ubtvqh13-đctubtwmttqvn ngày 27 tháng 9 năm 2012 giữa Uỷ 

ban thƣờng vụ Quốc hội - Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội quy định về việc Đoàn Chủ tịch Ủy 

ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân 

dân ra trước m i kỳ họp Quốc hội; Quyết định Số: 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 04 

năm 2005của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của 

cộng đồng v.v…;  

- Tiếp sau Hiến pháp mới năm 2013, Nhà nƣớc và các cơ quan tổ chức hữu quan 

đã ban hành một loạt các văn bản cụ thể hóa, chi tiết hóa Hiến pháp hoặc để hài hòa 

hóa Hiến pháp làm cơ sở cho hoạt động của Mặt trận: 

+ Quyết định 217-QĐTW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về việc ban hành 

Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-

xã hội; Quyết định 218-QĐTW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành 

Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân 

dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thông tri số 28/TTr-

MTTW-BTT ngày 17/4/2014 của Ban Thƣờng trực Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt 

Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế giám sát và phản biện xã hội của 

MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CTXH; Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể 

chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

+ Luật MTTQ Việt Nam ban hành ngày 9/6/2015 gồm có 7 chƣơng 41 điều quy 

định (tại Đ.3) 7 quyền và trách nhiệm của MT: 1. Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; 2. Tuyên truyền, vận 

động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, 
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chính sách, pháp luật của Nhà nước; 3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của Nhân dân.; 4. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; 5. Thực hiện giám sát và 

phản biện xã hội; 6. Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để 

phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước; 7. Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân. 

+ Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 

ngày 15 tháng 6 năm 2017 giữa Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ 

tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức 

giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (cụ thể hóa Điều 27 và 34 

của Luật Mặt trận). 

+ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2014 

+ Luật Trƣng cầu ý dân năm 2015; 

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

+ Đang nghiên cứu ban hành các Luật về Hội, Luật Giám sát nhân dân. 

+ v.v… 

2. Những vấn đề đang đặt ra trong quy định (và thực tiễn thi hành) của 

pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Tuy đã có nhiều cố gắng và đạt đƣợc nhiều kết quả, việc quy định và thực hiện 

quy định về MTTQ Việt Nam đã và đang bộc lộ những hạn chế, khiếm khuyết sau: 

2.1. Quy định về tính chất, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn chưa 

hoàn toàn chuẩn xác  

Hiến pháp hiện hành tại Điều 9 quy định về tính chất, vị trí của Mặt trận Tổ quốc 

(MTTQ) Việt Nam: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên 

hiệp tự nguyện của của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội 

và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc tôn giáo, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài”. Trong mệnh đề này, việc coi Mặt trận là “tổ chức… 

liên hiệp tự nguyện” là chƣa hoàn toàn chuẩn xác. Về bản chất, Mặt trận là hình thức 

do Đảng cộng sản – là lực lƣợng lãnh đạo - tập hợp, lôi cuốn (hay đoàn kết) xung 

quanh mình những lực lƣợng tiến bộ khác “tạo thành một mặt trận” nhằm cùng thực 

hiện mục tiêu chung là giành và giữ chính quyền nhân dân tức giành độc lập dân tộc 

và đi lên chủ nghĩa xã hội. (Cương lĩnh chính trị năm 1930 của Đảng (do đ/c Trần 

Phú soạn) đã nêu: “Cách mạng vô sản nước ta phải do Đảng của giai cấp vô sản lãnh 

đạo. Cuộc cách mạng đó phải dựa vào dân cày nghèo, nhưng cũng phải lôi kéo về 

phía mình (chúng tôi nhấn mạnh-TG) cả tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông, lợi 

dụng phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản mà chưa ra mặt phản cách mạng...”; Án 

nghị quyết về vấn đề phản đế của Trung ƣơng toàn thể Hội nghị (tháng 11 năm 1930) 

nêu rõ: “Phải chiêu tập các hội công, nông, học sinh, binh lính, thanh niên, phụ nữ và 
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các đảng phái cách mạng khác (như Quốc dân đảng...) lại mà tổ chức thành một Hội 

phản đế ở Đông Dương”). Vậy, đây không phải là một tổ chức liên hiệp tự nguyện mà 

là “hình thức”, “kết quả “ của sự tập hợp-đoàn kết của Đảng qua hoạt động dân vận mà 

đạt đƣợc. Tiếp đến, viết: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, 

liên hiệp tự nguyện của của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 

hội và các cá nhân tiêu biểu…” tức là coi tổ chức chính trị (hiểu là Đảng cộng sản 

Việt Nam hiện tại) cũng chỉ là một thành viên tự nguyện liên hiệp vào Mặt trận nhƣ 

mọi tổ chức, cá nhân khác là không thể hiện đúng tinh thần Đảng đứng ra tập hợp, 

đoàn kết các lực lƣợng nhƣ đã nói trên. Do vậy, đúng ra phải quy định: “Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị giữa Đảng cộng sản Việt Nam - lực 

lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam – với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 

hội và các cá nhân tiêu biểu…tạo thành một mặt trận đấu tranh vì mục tiêu chung là 

giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì một nước Việt Nan hùng cường 

và thịnh vượng”. 

2.2. Ghi nhận chưa hoàn toàn đầy đủ các vai trò, chức năng, nhiệm vụ của 

Mặt trận cũng như ghi nhận có chỗ còn chưa phù hợp 

- Chƣa ghi nhận ở cấp độ Hiến pháp các chức năng biểu hiện rõ nhất tính chất, 

vai trò của Mặt trận như : chức năng hiệp thƣơng chính trị và chức năng tập hợp, tổng 

hợp, phản ánh ý kiến nhân dân đến với Đảng và Nhà nƣớc (chức năng này mới chỉ 

đƣợc nêu ở cấp độ Luật). 

- Ghi nhận một số chức năng xét về bản chất là không phù hợp với tính chất của 

Mặt trận như : chức năng tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, 

thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức 

năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.; chức 

năng thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân, cũng như quy định nội dung hoạt động 

giám sát thiên về “giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật” mà đúng ra phải là 

“giám sát việc ban hành đường lối, chính sách, pháp luật; thực thi trách nhiệm, giữ 

gìn đạo đức công vụ… của các thiết chế quyền lực và người có trách nhiệm…”. 

Những hoạt động này về bản chất là mang tính xã hội hoặc lại lấn sang công việc của 

các cơ quan, tổ chức, không tương xứng với tính chất, vị trí của Mặt trận trong đời 

sống chính trị của đất nước. 

– Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 chƣa dành đầy đủ 7 chƣơng riêng 

để quy định cụ thể về cả 7 chức năng (hoạt động) mà mootjk số chức năng còn quy 

định chung trong một chƣơng dẫn đến sự không đồng nhất và nhất quán về các hoạt 

động, thậm chí gây lẫn lộn giữa tên chƣơng và nội dung quy định (nhƣ chƣơng III); 

quy định về tính chất và ý nghĩa của giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt 

Nam tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 “mang tính xã hội” là không 
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tƣơng xứng với vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị 

và cũng không phù hợp với văn bản của Bộ chính trị (Quyết định 217 năm 2013) ban 

hành trƣớc đó (nêu cụ thể ở phần sau bài này) 

2.3. Việc cụ thể hóa các mặt hoạt động chưa đầy đủ 

- Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 ghi nhân 7 trách nhiệm (hiểu là 

chức năng) cơ bản của Mặt trận (tại Đ. 3) tiếp đến dành các chương để quy định cụ 

thể các mặt hoạt động đó song mới quy định được 4 mảng (tập hợp, xây dựng khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc (chương II); đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của Nhân dân (chương III); tham gia xây dựng Nhà nước (chương IV); hoạt 

động giám sát (chương V) và hoạt động phản biện xã hội (chương VI)) chưa có 

chương quy định cụ thể về các hoạt động khác của Mặt trận như chức năng hiệp 

thương, chức năng tập hợp, phản ánh ý kiến nhân dân. Trong khi đó các chương với 

tiêu đề”Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân”, 

“Tham gia xây dựng Nhà nước” là những hoạt động riêng lại quy định lẫn lộn các 

chức năng khác không thống nhất với tên chương. Như thế thấy rõ là Luật cần có thêm 

các chương quy định về hoạt động hiệp thương, hoạt động tập hợp, phản ánh ý kiến 

nhân dân và hoạt động đối ngoại nhân dân nữa. 

2.4. Quy định về hình thức và trình tự hoạt động của các mảng công việc của 

Mặt trận còn nhiều bất cập, hạn chế (xin nêu điển hình một số mảng chính) 

2.4.1. Về hoạt động tập hợp, tổng hợp phản ánh ý kiến Nhân dân 

a) Chưa phân định đúng ý nghĩa, vai trò của việc tập hợp, tổng hợp phản ánh ý 

kiến của nhân dân (tức ý kiến của Mặt trận) đến Đảng và Nhà nước với việc thu thập, 

tổng hợp và báo cáo ý kiến, nguyện vọng của cử tri qua việc tiếp xúc cử tri của đại 

biếu dân cử đến cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp. Thực tế, đang có sự lẫn lộn 

giữa hai công tác này. 

Hiện pháp luật đang quy định hai hình thức thu thập ý kiến: các đại biểu và cơ 

quan dân cử thu thập ý kiến cử tri, còn Mặt trận Tổ quốc các cấp thì thu thập ý kiến 

Nhân dân, song lại giao cho Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam xây 

dựng và trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và Nhân dân ra trƣớc mỗi kỳ họp 

Quốc hội (theo quy định tại Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban thƣờng vụ Quốc 

hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký kết năm 

2003 (tại đó quy định : “Để phản ánh ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân, của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Đoàn Chủ 

tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cử đại diện đọc báo cáo tổng hợp 

các ý kiến, kiến nghị đó trong các kỳ họp Quốc hội” (Đ.3)) và nay đƣợc Nghị quyết 

liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13/ĐCTUBTWMTTQ ngày 27 tháng 9 năm 

2012 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ 
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Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội pháp lý hóa chính thức (Đ.30) 

và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng và trình bày Thông báo về việc Mặt 

trận tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa phương ra 

trƣớc HĐND các cấp (Đ. 22 Luật MTTQ Việt Nam). Việc này dẫn đến Mặt trận 

dƣờng nhƣ sa vào vào việc tập hợp ý kiến, nguyên vọng của cử tri (vốn là trách nhiệm 

của đại biểu) mà đúng ra phải tập trung vào việc tập hợp, phản ánh ý kiến Nhân dân 

đến các cấp có thẩm quyền của Đảng và Nhà nƣớc, tức phải nắm bắt những vấn đề 

đang nổi lên trong đời sống chính trị đất nƣớc, trong các giai cấp, tầng lớp nhân dân, 

cùng hiến kế cách giải quyết. Tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của cử tri – về 

bản chất mới chỉ thể hiện mối quan hệ giữa chủ thể quyền lực và ngƣời đại diện quyền 

lực, là ý chí, nguyện vọng, yêu cầu ngƣời đại diện phải ban hành các chính sách, pháp 

luật phù hợp chứ chƣa thể hiện hết tính chất ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Tập hợp, 

phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân không chỉ có nguyện vọng, mong muốn đơn 

thuần mà còn là nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến về đƣờng lối chính sách và các hoạt 

động của các thiết chế công quyền. Đó là là tập hợp, phản ánh những vấn đề đang nổi 

lên trong đời sống chính trị của đất nước, những vụ việc có tính chất điểm nóng và ý 

kiến, thái độ, chính kiến của các giai cấp, tầng lớp nhân dân về những vấn đề, vụ việc 

đó
3
. Và không chỉ phản ánh đến các cơ quan đại diện quyền lực nhà nƣớc (Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân) mà phải và chủ yếu đến các cấp có thẩm quyền, có trách nhiệm 

cao của cả Đảng và Nhà nƣớc.  

b) Chưa đưa thành cơ chế các hình thức hội nghị lấy ý kiến, kiến nghị của nhân 

dân do Mặt trận Tổ quốc chủ trì (hội nghị chuyên đề, diễn đàn, bàn tròn, báo chí, 

internet v.v…)  

Tại các nhiệm kỳ trƣớc, Ủy ban Mặt trận các cấp đã hình thành các hình thức để 

                                                 
3
 Chẳng hạn là những vấn đề sau:  

1. Vấn đề cắt giảm bộ máy, cán bộ, quan chức nhất là quan chức địa phương (sáp nhập tỉnh, huyện, 

xã, phường; chuyển một số loại đơn vị hành chính sang chế độ tự chủ, tự quản) để giảm chi tiêu 

thường xuyên dành đầu tư cho phát triển. (Số liệu chi ngân sách VN năm 2017: Tổng số 851,5 ngàn 

tỷ đồng: Chi thường xuyên; 73,1%, Chi trả nợ: 8,5%, Chi đầu tư phát triển: 17,9%, Chi khác: 0,5%). 

Nhớ lời Phật hoàng Trần Nhân Tông : “Quan nhiều thế, dân làm sao sống nổi?” 

2. Vấn đề lựa chọn người tài để đảm đương việc nước chưa thực sự chưa có kết quả như mong muốn; 

những việc tiến cử, lựa chọn bổ nhiệm cán bộ không đáp ứng yêu cầu, tệ tập ấm con ông cháu cha, 

chạy chọt là một sự thực nhức nhối hiện nay. Lời Nguyễn Khuyến: “Quả là đời nay không còn người 

tài sao?”. 

3. Vấn đề đầu tư công dàn trải, giải ngân chậm, doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu qủa, nợ 

công quá lớn, áp lực trả nợ tăng, ngân sách phải dùng để trả nợ không còn tiền để đầu tư.  

4. Vấn đề bảo đảm trách nhiệm của Nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ công cần thiết trong điều 

kiện kinh tế thị trường không thể phó mặc cho xã hội (phí BOT, tự trang trải bệnh viện, trường học 

dẫn đến thu phí tràn lan) 

5. Vấn đề đẩy mạnh chống tham nhũng, lãng phí.  

6. Và các vụ việc như cụ thể như ; vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Thủ Thiêm, sửa điểm thi tốt nghiệp ở 

Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình, dâm ô sàm sỡ trẻ em v.v… 

là những vấn đề mà Mặt trận cần phải lên tiếng mạnh mẽ. 
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đại diện các tầng lớp nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học nêu ý kiến về các vấn đề 

đang đặt ra trong đời sống chính trị của đất nƣớc, địa phƣơng dƣới hình thức diễn đàn 

nhân dân để lấy ý kiến nhƣ: nhƣ hội nghị chuyên đề, hội nghị bàn tròn... và đã thu 

đƣợc nhiều kết quả. Kinh nghiệm này đƣợc ghi nhận và đề thành quyết nghị tại Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (9.2014): “… phối hợp 

tổ chức các diễn đàn nhân dân, hội nghị tiếp xúc cử tri, của đại biểu dân cử, đa dạng 

hóa các kênh tiếp nhận, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Đảng, 

Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;…”, “Tổ chức các diễn đàn và các phương 

thức phù hợp để phát huy sáng kiến của nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức ở trong 

nước và ngoài nước hiến kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tuy nhiên thời gian qua, 

Mặt trận các cấp chƣa triển khai rộng rãi các hình thức diễn đàn lấy ý kiến nhân dân, 

hội nghị chuyên đề đã đƣợc khẳng định đó. Bên cạnh đó cũng chƣa xây dựng và ban 

hành đƣợc các quy chế cụ thể về hoạt động tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của nhân dân. 

Và nhìn chung thì hoạt động tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của nhân dân chƣa đƣợc quy 

định thành văn bản và thống nhất trong hệ thống MTTQ Việt Nam nên cũng chƣa có 

tính ràng buộc. Do đó, thời gian tới cần xúc tiến mạnh công tác này. 

c) Chưa quy định một cách đầy đủ và cụ thể các hình thức tổng hợp và phản ánh 

thường xuyên và kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan lãnh đạo 

Đảng và Nhà nước. 

Chƣa có các hình thức đa dạng để tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của hội 

viên, thành viên, đoàn viên, của các tổ chức thành viên của Mặt trận (ví dụ nhƣ qua 

Internet, mạng xã hội). Chƣa có cơ chế phản ánh trực tiếp đến các đồng chí lãnh đạo 

Đảng và Nhà nƣớc đƣợc phân công trực tiếp theo dõi và chỉ đạo công tác Mặt trận, đến 

các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp cao của Đảng và Nhà nƣớc, các hội nghị, 

phiên họp của các cơ quan tổ chức mà Mặt trận đƣợc mời tham dự, mà chủ yếu vẫn chỉ 

phản ánh đến các cơ quan quyền lực nhà nƣớc (kỳ họp) và các bộ ngành. Ý kiến 

thƣờng không xuyên mà chỉ tập trung đƣa ra trƣớc mỗi kỳ họp Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân (6 tháng 1 lần). Gần đây, các cơ cấu của Mặt trận đã có những hình thức 

phản ánh mới nhƣ : Ủy ban Trung ƣơng, Đoàn chủ tịch có Báo cáo tổng hợp ý kiến 

nhân dân gửi tới các cơ quan cấp cao của Đảng và Nhà nƣớc (nhƣ Báo cáo tổng hợp ý 

kiến Nhân dân gửi Bộ Chính trị, Quốc hội, Chủ tịch nƣớc, Chình phủ đƣa ra thông qua 

tại Hội nghị Trung ƣơng MTTQ lần thứ 6 Khóa VIII họp tại Cần Thơ tháng 1.2017 

nêu kiến nghị 12 vấn đề) hay việc Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng MTTQ tham dự phiên 

họp Chính phủ hàng tháng cũng có Báo cáo tổng hợp ý kiến Nhân dân để gửi tới 

Chính phủ... nhƣng chƣa nhiều, chƣa thƣờng xuyên và vấn đề đƣợc nêu lên cũng chƣa 

đƣợc sâu sắc (sắc sảo) và có chuẩn bị kỹ.  
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d) Quy định việc theo dõi, thúc đẩy việc tiếp thu, giám sát, thúc đẩy việc giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân chưa đúng với tính chất mối quan hệ vốn có giữa 

Mặt trận với các cơ quan tổ chức có liên quan. 

Nhƣ đã nêu ở trên, ý kiến, kiến nghị mà Mặt trận đứng ra tập hợp, phản ành 

không phải là tập hợp các ý kiến, kiến nghị đơn thuần, đơn lẻ của một số cử tri hoặc 

một nhóm công dân mà là ý kiến chung của nhân dân, của cộng đồng đƣợc Mặt trận 

tập hợp lại tức là đã qua lăng kinh Mặt trận trở thành chính kiến của Mặt trận với tƣ 

cách là một tổ chức liên minh chính trị. Ý kiến này có tính pháp lý nhất định, không 

thể tiếp thu một cách tùy nghi nhƣ cách làm lâu nay mà cần phải đƣợc tiếp thu một 

cách nghiêm túc, có tính bắt buộc nhất định. Vậy cần phải có cơ chế pháp lý về việc 

tiếp thu, giải trình một cách thực sự. Đồng thời cũng phải xây dựng một cơ chế theo 

dõi, thúc đẩy việc tiếp thu; giám sát, thúc đẩy việc giải quyết ý kiến, kiến nghị đó của 

Mặt trận cũng nhƣ quy định hậu quả pháp lý khi không thực hiện việc tiếp thu. 

2.4.2 .Về hoạt động giám sát và phản biện xã hội 

a) Quy định về tính chất và ý nghĩa của giám sát và phản biện xã hội của MTTQ 

Việt Nam tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 không tương xứng với vai trò, 

vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cũng không phù hợp với văn bản của Bộ 

chính trị ban hành trước đó 

Hiến pháp không quy định tính chất và phạm vi giám sát và phản biện xã hội của 

MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân nhƣng theo nhận thức chung thì sự giám 

sát và phản biện này nằm trong mối quan hệ giữa nhân dân – chủ thể quyền lực với các 

thiết chế đại diện và thực thi quyền lực đó thì nó phải mang “tính chính trị” và phạm vi 

giám sát là hoạt động của các cơ quan, tổ chức công quyền tức các tổ chức đảng và nhà 

nƣớc. Các văn bản trƣớc (Luật Mặt trận năm 1999, Quyết định số 217/QĐ/TW ngày 

12/12/2013 của Bộ chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội quy định tính chất của sự giám 

sát (và phản biện xã hội) này là mang “tính nhân dân”. Tuy nhiên, đến Luật Mặt trận 

năm 2015 ban hành ngày 9/6/2015 hiện hành tại điều 25 và Điều 32 quy định “giám sát 

và phản biện xã hội của MTTQ là mang tính xã hội”. Theo chúng tôi, quy định mới 

này có vẻ nhƣ không thể hiện đúng bản chất của việc giám sát và phản biện xã hội của 

MTTQ Việt Nam, không thấy hết và phát huy đầy đủ ý nghĩa của giám sát và phản 

biện xã hội của MTTQ Việt Nam cũng nhƣ vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống 

chính trị. MTTQ Việt Nam là một tổ chức liên minh chính trị với sứ mệnh lịch sử là 

hình thức Đảng cộng sản đoàn kết với các lực lƣợng dân chủ, tiến bộ khác tạo thành 

một mặt trận để đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội thì 

những công việc của nó là mang tính chính trị-quyền lực (mà lâu nay tạm gọi là “tính 

nhân dân”) chứ không thể mang tính xã hội thông thƣờng. Mặt trận là tổ chức cấu 
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thành từ các thành viên (là tổ chức, cá nhân tiêu biểu) trong đó “ngƣời cầm chịch” là 

Đảng Cộng sản thì mọi ý kiến của nó phải thể hiện tính chính trị, có “tính pháp lý” 

nhất định chứ không thể là ý kiến xã hội đơn thuần đƣợc.Mặt khác về mặt pháp quyền, 

quy định này là khác với quy định tại Quyết định 217 của Bộ Chính trị - một văn bản có 

giá trị pháp lý cao - là “giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các đoàn thể 

chính trị- xã hội mang tính nhân dân”. Cũng có sự biện luận cho rằng ngoài giám sát của 

các thiết chế nhà nƣớc là mang tính quyền lực, còn lại là giám sát của xã hội nên mang 

tính xã hội; giám sát của MTTQ là một giám sát nhƣ vậy. Nói thế là chƣa đúng và chƣa 

chuẩn. Vậy giám sát và kiểm tra của Đảng Cộng sản Việt Nam-không phải là Nhà 

nƣớc - cũng là giám sát xã hội à? Câu trả lời là không - là quá rõ! Do đó nhận thức 

hiện tại và quy định tại Luật Mặt trận còn là không phù hợp với văn bản của Đảng và 

xét về bản chất là hạ thấp vị trí, vai trò của Mặt trận trong giám sát và phản biện xã hội 

(phía bị giám sát không còn coi trọng ý kiến giám sát, phản biện của Mặt trận; còn Mặt 

trận cũng vì thế mà cũng làm cho qua, không còn nghiêm túc và thiết tha nữa).  

b) Cơ chế giám sát và phản biện xã hội đối với các cơ quan, tổ chức đảng, cán 

bộ, đảng viên chưa được quy định cụ thể (nếu không muốn nói là chưa có). 

Theo quy định của Hiến pháp và Văn kiện Đại hội Đảng (nhất là Văn kiện Đại 

hội toàn quốc lần thứ X (2006) thì đối tƣợng giám sát và phản biện xã hội bao gồm cả 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng, đảng viên (“Hoạt động của Đảng và Nhà 

nước phải chịu sự giám sát của nhân dân” (Văn kiện đại hội X, tr. 304), “Mọi đường 

lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có 

sự tham gia ý kiến của nhân dân” (Văn kiện, tr. 125)). Song hiện chƣa có quy định cụ 

thể về vấn đề giám sát các tổ chức Đảng (chỉ mới có một số quy định chung trong Quy 

chế 217 thể hiện MTTQ giám sát cả các cơ quan tổ chức Đảng và Nhà nƣớc (Đối 

tƣợng và nội dung giám sát: 1- Đối tƣợng giám sát: a) Các cơ quan, tổ chức từ Trung 

ƣơng đến cơ sở. b) Cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức,viên chức nhà nƣớc 

(sau đây gọi chung là cá nhân - Điều 5.) nhƣng đến Luật Mặt trận thì không quy định 

gì thêm về giám sát tổ chức Đảng). Đối với gián sát cán bộ, đảng viên có Nghị quyết 

liên tịch số 05/2006/NQLT-CP-UBTUMTTQ giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ƣơng 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 21 tháng 4 năm 2006 về việc ban hành Quy chế 

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cƣ” 

đƣợc thực hiện thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố và đã có tổng kết nhƣng nay không thấy 

nhắc đến nữa.  

c) Chưa có hướng dẫn cụ thể và đầy đủ về hoạt động giám sát và phản biện xã 

hội cho Mặt trận cấp cơ sở nhất là của Ban Công tác Mặt trận ở làng, thôn, ấp, bản, 

khu dân cư 

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội chƣa đƣợc coi là một nhiệm vụ quan 
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trọng và hầu nhƣ chƣa đƣợc triển khai thực hiện và đánh giá tổng kết tại cấp cơ sở nhất 

là ở Ban công tác Mặt trận. Báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban MTTQ cấp xã, 

phƣờng, thị trấn và đặc biệt của Ban Công tác Mặt trận ở làng, thôn, ấp, bản, khu dân 

cƣ thể hiện rất mờ nhạt (thậm chí chƣa thể hiện) hoạt động giám sát và phản biện xã 

hội của Mặt trận ở đây. Các cuộc tổng kết chỉ tập trung vào cuộc vận động xây dựng 

đời sống văn hóa ở khu dân cƣ mà nay đổi thành “Cuộc vận động xây dựng nông thôn 

mới và đô thị văn minh”. Hầu nhƣ không có đánh giá tổng kết về hoạt động xây dựng 

chính quyền, giám sát và phản biện xã hội. Đề nghị phải có hƣớng dẫn triển khai 

nhiệm vụ này. Nhân đây nói việc mời Ủy viên Trung ƣơng và cấp trên tham gia các 

hoạt động của cơ sở (nơi cƣ trú) cũng không chu đáo. Hầu nhƣ chƣa đƣợc mới với tƣ 

cách Ủy viên Ủy ban TW, ủy viên Ủy ban MTTQ cấp trên tham dự các hoạt động của 

Mặt trận ở cơ sở theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. 

d) Đối tượng, phương thức giám sát hiện tập trung quá nhiều vào giám sát thi 

hành chính sách pháp luật, giám sát chuyên môn - nghiệp vụ theo chương trình, kế 

hoạch, theo Đoàn giám sát mà sao nhãng giám sát xây dựng đường lối, chính sách, đề 

án kinh tế- xã hội, giám sát thông qua tập hợp ý kiến, nắm bắt dư luận trong nhân dân, 

giám sát vụ việc khiếu nại, tố cáo… (gọi chung là giám sát dân chủ) vốn là đặc trưng 

và là thế mạnh của Mặt trận trong việc đại bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của 

nhân dân.  

Luật Mặt trận năm 2015 thể hiện rõ hơn và đúng đắn hơn nhận thức về phạm vi, 

đối tƣợng giám sát của MTTQ là tập trung vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

(của Đảng và Nhà nƣớc) chứ không phải là một hình thức ”hỗ trợ cho công tác giám 

sát, thanh tra, kiểm tra của Nhà nƣớc…” đƣợc quy định tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam năm 1999 (Đ.12) nên đã bỏ quy định này. Tuy nhiên, thời gian qua Mặt trận các 

cấp tập trung nhiều vào việc giám sát theo chƣơng trình, kế hoạch dƣới hình thức 

Đoàn giám sát và đối tƣợng giám sát chủ yếu là các hoạt động chuyên môn-nghiệp vụ 

(bảo hiểm, kinh doanh nông nghiệp, y tế tƣ nhân, khoa học công nghệ, ô nhiễm môi 

trƣờng, vệ sinh thực phẩm…nêu ở trên) và có hiện tƣợng coi nhẹ giám sát việc xây 

dựng đƣờng lối, chính sách, dự án kinh tế - xã hội, giám sát khiếu nại, tố cáo, giám sát 

tƣ pháp, giám sát theo vụ việc, giám sát thông qua tập hợp phản ánh của thành viên và 

nhân dân có nghĩa là thực tế vẫn theo nếp cũ thậm chí còn nặng hơn. 

Phải thấy rằng phạm vi, đối tƣợng giám sát của MTTQ Việt Nam không phải chủ 

yếu các các hoạt động kinh tế - xã hội mang tính chuyên môn, nghiệp vụ mà phải là 

việc thực thi quyền lực nhà nƣớc, thi hành dân chủ tức phải tập trung giám sát hoạt 

động của chính quyền, giám sát cán bộ, đảng viên, phòng chống lạm quyền, tham 

nhũng, lãng phí (hoạt động chính trị). Đây mới là nơi thể hiện rõ bản chất của giám sát 

của Mặt trận với tƣ cách đại diện quyền, lợi ích của nhân dân. Theo chúng tôi, cần tập 
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trung sự giám sát vào hoạt động thực thi quyền lực của các thiết chế chính trị, bộ máy 

công quyền (nhƣ việc đề ra chủ trƣơng, chính sách đúng hay chƣa, tệ quan liêu, lạm 

dụng quyền lực, vô trách nhiệm), vào tƣ cách đạo đức của cán bộ, đảng viên (suy thoái, 

tha hóa, biến chất, làm giàu bất chính); giám sát tham nhũng, lãng phí (nhƣ vụ PVC) và 

giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát hoạt động tƣ pháp (giám sát quyết định 

hành chính sai trái, bản án oan sai). Không nên thiên quá nhiều về các vấn đề kinh tế - 

xã hội nhƣ vừa qua vì đó là trách nhiệm của các cơ quan kiểm tra, thanh tra chuyên 

trách của nhà nƣớc. Nên nhớ ở Hội nghị hiệp thƣơng chính trị (Chính hiệp) Trung 

Quốc ngƣời ta chỉ nói tới ”giám sát dân chủ” tức giám sát về bầu cử, xây dựng đƣờng 

lối, chính sách, cơ chế, pháp luật
4
 chứ Chính hiệp không có giám sát việc thực hành 

chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Chính vì vậy họ không tổ chức 

ở cấp cơ sở để tổ chức các hoạt động văn hóa, giám sát đầu tƣ của cộng đồng nhƣ ở ta.  

đ) Đối tượng phản biện xã hội theo quy định còn quá hẹp (mới chỉ có các dự thảo 

dự án, đề án, mà chưa có việc phản biện các đường lối, chính sách, pháp luật hiện 

hành); chưa phân định rõ đối tượng phản biện xã hội với đối tượng góp ý kiến nên hai 

việc này đôi khi còn làm chung lẫn lộn dẫn đến phản biện còn chưa đạt được hiệu quả 

mong muốn. 

Theo quy định hiện hành, việc phản biện xã hội chỉ thực hiện đối với dự thảo 

đƣờng lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. Và ngay cả đối với các dự 

thảo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cũng chỉ chọn lựa những vấn đề có 

liên quan trực tiếp đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

thành viên, lợi ích chung của quốc gia dân tộc, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

và tổ chức bộ máy, cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị để phản biện chứ không 

phải phản biện tất cả. Còn khi chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách, pháp luật đƣợc ban 

hành thì Mặt trận, các tổ chức chính trị XH và nhân dân chỉ giám sát việc thực hiện 

cho tốt. Quá trình giám sát nếu phát hiện những nội dung không phù hợp thì kiến nghị 

                                                 
4
 Ở Trung quốc, phƣơng châm quan hệ giữa các thành viên trong Chính hiệp là: “Cùng tồn tại lâu dài, giám sát lẫn 

nhau, thành thật với nhau (Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16 thay bằng “mạnh dạn chiếu cố”), vinh 

nhục có nhau”; thực hiện nguyên tắc “một tham gia, ba tham dự”của các đảng phái khác khi nói về vai trò của 

Chính hiệp và các đảng phái khác. Theo đó: Một tham gia là tham gia chính quyền quốc gia; ba tham dự là: tham 

dự thảo luận tuyển cử lãnh đạo quốc gia và phƣơng châm chính trị trọng đại quốc gia, tham dự quản lý công tác 

quốc gia, tham dự chấp hành và cơ chế pháp luật, chính sách phƣơng châm quốc gia” (Ông Trần Hỷ Khánh – Phó 

ban Mặt trận thống nhất ( nhƣ Ban Dân vận TƢ - BĐ) thuộc BCH trung ƣơng ĐCS Trung Quốc cho biết) Nguyên 

tắc này đƣợc Giang Trạch Dân đúc kết tại Hội nghị công tác Mặt trận thống nhất toàn quốc năm 2000 gồm 20 chữ. 

Đó là: “Đảng Cộng sản lãnh đạo, đa đảng phái hợp tác; Đảng Cộng sản chấp chính, đa đảng phái tham chính” 

(trích theo: Pháp luật thành phố HCM, 15/10/2007). Hoạt động của Chính hiệp đặt trọng tâm vào ba chức năng: 

hiệp thƣơng chính trị, giám sát dân chủ và tham chính, tham nghị trong đó chức năng tham chính, tham nghị gần 

đây đƣợc đƣa ra và nêu cao. Để thực hiện nhiệm vụ này, tại Chính hiệp các cấp đã tổ chức ra các Ban chuyên đề 

bao gồm các ủy viên thông thạo theo lĩnh vực công tác. Ban có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất đƣa các ý kiến với 

Đảng cộng sản và Nhà nƣớc TQ về đƣờng lối chính sách, về quốc kế dân sinh; thảo luận và đƣa ra chính kiến góp ý 

đối với các đề án của Chính phủ trình ra Đại hội nhân dân (Nhân đại). Bên cạnh đó Chính hiệp còn tiến hành tập 

hợp ý kiến các tầng lớp nhân dân (gần đây còn bắt đầu tiến hành qua mạng xã hội) để phản ánh-TG.  
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sửa đổi, bổ sung. Do vậy, không cần thiết đặt ra phải phản biện xã hội đối với chủ 

trƣơng, đƣờng lối, chính sách đang thực thi. Tuy nhiên, đang có nhiều ý kiến cho rằng 

phạm vi phản biện cần mở rộng đối với cả quá trình thực thi đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Vì trên thực tế không phải mọi chủ 

trƣơng chính sách đƣợc đƣa ra đều đã hoàn thiện và đúng đắn cần phải cho đánh giá 

nhận xét để kịp thời phát hiện chỉnh sửa cho phù hợp. Hơn nữa, không phải mọi sự đều 

bất biến. Phản biện góp phần vạch ra những chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách đã lỗi 

thời không còn phù hợp, mở đƣờng cho cái mới. Trên thực tế, pháp luật cũng đã quy 

định cho MTTQ Việt Nam đƣợc “giám sát văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên 

quan đền quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân” đang hiện hành kể cả 

mới ban hành (Đ. 27 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015) tuy là giám sát nhƣng 

cũng hàm ý phát hiện sai sót, đề nghị chỉnh sửa cũng chính là thể hiện tinh thần này. 

e) Chưa có sự quy định hướng dẫn cụ thể về cách thức tổ chức đúng nghĩa một 

cuộc phản biện xã hội 

Tổ chức các hội nghị (cuộc) phản biện ở Mặt trận các cấp nhìn chung chƣa đúng 

với tinh thần của phản biện xã hội; chƣa khác gì các cuộc góp ý kiến trƣớc đây; chƣa 

có kết luận nêu chính kiến chung của Mặt trận nhƣ một phản biện để yêu cầu tiếp thu, 

giải trình. Phản biện là phải chỉ ra đƣợc đúng sai và có kết luận song chƣa có cơ chế 

nhƣ vậy. Bản thân Nghị quyết liên tịch số 403/2017 nêu trên đây có nói đến việc hội 

nghị phản biện xây dựng văn bản phản biện nhƣng cũng vẫn trên cơ sở “tập hợp, tổng 

hợp ý kiến đóng góp” (Đ. 17 Nghị quyết). 

Lấy ví dụ ở Mặt trận Trung ƣơng: Hội nghị phản biện đầu tiên đƣợc tổ chức ngày 

14/10/2016 tại Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam là phản biện Dự thảo Luật về Hội 

do Bộ Nội vụ soạn thảo. Thành phần tham dự khá rộng rãi gồm đại diện Ban Thƣờng 

trực, các ban chuyên môn của MTTW, đại diện nhiều tổ chức thành viên, các ủy viên 

hội đồng tƣ vấn, chuyên gia. Cuộc hội nghị diễn ra theo trình tự cơ bản không khác gì 

với các hội nghị góp ý kiến, gồm: nghe đại diện Ban soạn thảo trình bày- (có cần 

không?); các đại biểu phát biểu tùy ý, nhiều đại biểu nói theo quan điểm hội mình, 

ngành mình thậm chí ý kiến cá nhân (Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Liên hiệp hội 

văn học - nghệ thuật Việt Nam, Liên minh các hợp tác xã Việt Nam cứ đòi đƣợc đặt ra 

ngoài Luật giống nhƣ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong khi tinh 

thần chung là phải đƣa tất cả các tổ chức có tính chất xã hội vào Luật để điều chỉnh 

chung, chỉ trừ Mặt trận là tổ chức liên minh chính trị, không phải là tổ chức xã hội); 

nhiều ngƣời chƣa nghiên cứu kỹ, dẫn nguồn không chuẩn; không có tổng hợp ý kiến 

kết luận theo kiểu chính kiến; chƣa đặt vấn đề yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải 

trình. Gần đây, các cuộc phản biện có đƣợc cải tiến hơn nhƣ: đã phân công ngƣời 

nghiên cứu trƣớc đƣa ra các vấn đề cần tập trung thảo luận, ý kiến phát biểu đã tập 
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trung và có tính đánh giá nhận xét tốt xấu (phản biện) hơn. Tuy nhiên, việc nêu vấn đề 

để thảo luận vẫn còn là mang tính cá nhân, chƣa đƣợc chuẩn bị kỹ; đặc biệt là các kết 

luận có tính chính kiến của hội nghị (tức là của Mặt trận) vẫn hầu nhƣ chƣa có.  

Chúng tôi cho rằng phản biện xã hội là góp ý kiến ở mức cao, có trình tự, thủ tục 

đƣợc quy định hẳn hoi nên phải khác với hội nghị góp ý kiến. Hội nghị phản biện cần 

triển khai theo các nội dung sau: 

+ Thành phần tham dự theo quy định, nhƣng cần mời thêm các chuyên gia, nhà 

khoa học thông thạo lĩnh vực;  

+ Phải có sự lựa chọn đƣa ra những vấn đề chính để thảo luận (không phải chỉ là 

những vấn đề còn có ý kiến khác nhau do Ban soạn thảo đƣa ra). Muốn vậy phải có sự 

tổ chức nghiên cứu trƣớc (Ban Thƣờng trực chủ trì hội nghị phản biện phải lập ra 

Nhóm nghiên cứu để làm việc này). Phải bố trí ngƣời báo cáo đề dẫn về các vấn đề 

trên, chứ không cần phải nghe đại diện Ban soạn thảo trình bày nữa. Báo cáo đề dẫn 

này có ý nghĩa nhƣ nêu dự kiến quan điểm, ý kiến để hội nghị thảo luận. 

+ Hội nghị cần tập trung thảo luận xung quanh những vấn đề đƣợc nêu ra đó chứ 

không nên phát biểu có tính cá nhân giống nhƣ góp ý kiến (tất nhiên vẫn có thể nêu 

thêm nếu thấy chƣa đày đủ);  

+ Tinh thần chung của thảo luận là các đại biểu, nhất là các tổ chức thành viên 

phải thể hiện sự phối hợp và thống nhất hành động chung trong Mặt trận, tức là phải 

góp tiếng nói chung vào các vấn đề chung đó, tránh tình trạng đến hội nghị mà vẫn 

mang ý kiến riêng của hội mình, ngành mình, thậm chí ý kiến cá nhân nhƣ đã xảy ra. 

+ Phải có sự kết luận đƣa ra chính kiến chung chứ không chỉ tổng hợp ý kiến góp 

ý từng hội, từng cá nhân nhƣ vẫn làm xƣa nay; nếu cần phải cho biểu quyết. Kết luận 

này đƣợc coi nhƣ chính kiến của Mặt trận.  

f) Chưa quy định đầy đủ và cụ thể về cách thức phản ánh, tiếp thu, giải trình đối 

với các ý kiến phản biện xã hội cũng như hậu quả pháp lý của nó 

Hình thức kết luận, phản ánh ý kiến phản biện dƣới hình thức vẫn làm lâu nay là 

tổng hợp rồi gửi ý kiến tổng hợp đến Ban soạn thảo, Ban biên tập Đề án, Dự án để tùy 

ý tiếp thu hoặc không tiếp thu là chƣa hoàn toàn phù hợp với tính chất phản biện xã 

hội và chƣa hiệu quả. 

 Chƣa có những hình thức phản ánh mạnh mẽ đến các cấp có thẩm quyền nhất là 

đến các đồng chí có trách nhiệm kể cả đến lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nƣớc. 

Chỗ này là lúc cần các đồng chí chủ chốt trong ban lãnh đạo Mặt trận thể hiện. Cần có 

cách thức mới về phản ánh nhƣ để cho Mặt trận thảo luận và phát biểu chính kiến của 

mình về các Đề án kinh tế - xã hội, Dự án pháp luật ... mà Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

và các cơ quan hữu quan trình ra Quốc hội và Hội đồng nhân dân một cách trực tiếp tại 
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kỳ họp. Hoặc chính kiến có thể đƣa ra bằng văn bản nhƣng Mặt trận đƣợc tham dự để 

nghe tiếp thu và giải trình. Có nhƣ thế mới thực sự phát huy vai trò của Mặt trận trong 

đời sống chính trị của đất nƣớc đúng nhƣ kỳ vọng
5
.  

3. Phương hướng tiếp tục hoàn thiện pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

Xin đề xuất một vài phƣơng hƣớng tiếp tục hoàn thiện pháp luật về MTTQViệt 

Nam sau đây:  

3.1. Dưới góc độ Hiến pháp 

- Điều quan trong nhất là phải chuẩn hóa tính chất, vị trí của MTTQ Việt Nam 

trong hệ thống chính trị, khắc phục những khiếm khuyết nhƣ đã nêu. 

- Hiến định đầy đủ những vai trò, chức năng, nhiệm vụ cơ bản khác của Mặt trận 

mà chƣa đƣợc Hiến pháp năm 2013 ghi nhận nhƣ : về vai trò hiệp thương của Mặt 

trận; vai trò tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, để phản ánh với Đảng 

và Nhà nước (mới chỉ đƣợc nêu ở cấp độ Luật). 

- Nêu rõ hơn những tạo điều kiện của Nhà nƣớc cho Mặt trận hoạt động. 

3.2 Đối với các văn bản quy định cụ thể hóa, chi tiết hóa phương thức hoạt 

động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

- Về hình thức văn bản: cần ban hành thêm các luật: Luật về giám sát nhân dân 

(quy định vai trò, phƣơng thức giám sát của nhân dân dƣới sự hỗ trợ của các tổ chức 

Mặt trận Tổ quốc các cấp, chuyển hình thức thanh tra nhân dân, giám sát đầu tƣ của 

cộng đồng… về Luật này), Luật về giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức xã hội 

(hiện chƣa có, mà các tổ chức này khi thực hiện giám sát và phản biện xã hội đều phải 

“mƣợn” các quy định cho Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội); Ban hành các văn 

bản hƣớng dẫn và hoàn thiện, hài hòa hóa các văn bản pháp luật hiện hành (sửa đổi, bổ 

sung cho đầy đủ hơn). 

- Về nội dung quy định: Hoàn thiện quy định về các lĩnh vực hoạt động của 

MTTQ Việt Nam, qua thực tiễn thi hành Hiến pháp và pháp luật thời gian qua đã và 

đang bộc lộ những khiếm khuyết, hạn chế đƣợc nêu ra ở nêu trên, bao gồm:  

+ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Điều 3 nên sắp xếp lại trật tự các quyền và 

trách nhiệm của Mặt trận: đƣa khoản 6 nói về tập hợp, tổng hợp ý kiến kiến nghị của 

cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nƣớc lên trên, hợp lý nhất là 

sau khoản 1 để hợp lô ghích và nêu cao chức năng này trong giai đoan mới; và cần có 

                                                 
5
 Kinh nghiệm Chính hiệp Trung Quốc : Kỳ họp Chính hiệp luôn song hành với kỳ họp Đại hội nhân 

dân toàn quốc (Nhân đại) và kéo dài nhiều ngày (13-14 ngày) để các Ban chuyên đề, Ủy viên của 

Chính hiệp nêu ý kiến về tình hình đất nƣớc và thảo luận cấc đề án, dự án mà Chính phủ, các ban 

ngành trình tới Nhân đại (gần nhƣ là thẩm tra song song với thẩm tra của các ủy ban của Nhân đại). 

Sau khi ý kiến Chính hiệp đƣợc chuyển tới Nhân đại thì Ủy viên Chính hiệp đƣợc tham dự kỳ họp 

Nhân đại để theo dõi việc tiếp thu, giải trình các ý kiến của Chính hiệp chuyển đến-TG. 
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thêm một chƣơng riêng (Chƣơng IIb) quy định cụ thể nội dung hoạt động này giống 

nhƣ đối với các chức năng khác (hiện chƣa có mà đang nêu chung ở chƣơng III nói về 

hoạt động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân). Ở 

đây không nên quy định việc tổng hợp ý kiến của cử tri (bỏ từ “cử tri”) vì nó thuộc 

phạm trù khác nên để cơ quan đại diện quyền lực thực hiện. 

+ Phân định lại trách nhiệm tập hợp, tổng hợp phản ánh ý kiến của Nhân dân đến 

Đảng và Nhà nƣớc với việc thu thập, tổng hợp và báo cáo ý kiến, nguyện vọng của cử 

tri qua việc tiếp xúc cử tri của đại biếu dân cử đến cơ quan quyền lực nhà nƣớc cùng 

cấp theo hƣớng: Trách nhiệm thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cần quy 

về đúng đầu mối là các cơ quan thƣờng trực Quốc hội, Hội đồng nhân dân tập hợp, 

tổng hợp các phản ánh của đại biểu và báo ra trƣớc kỳ họp. MTTQ cần tập trung vào 

nhiệm vụ tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân (các giai cấp, tầng lớp 

nhân dân) để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nƣớc. Và việc này phải làm thƣờng 

xuyên chứ không chỉ trƣớc mỗi kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Kinh nghiệm ở 

một số địa phƣơng nhƣ Hà Nội cho thấy đã tách riêng hai việc này: Thƣờng trực Ủy 

ban MTTQ xây dựng Thông báo về việc MTTQ tham gia xây dựng chính quyền còn 

Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri Thủ đô với kỳ họp HĐND thành phố do Thƣờng 

trực HĐND đảm nhiệm
5
.  

+ Quy định lại tính chất và ý nghĩa của giám sát và phản biện xã hội của MTTQ 

Việt Nam là mang “tính nhân dân” hay “tính quyền lực - chính trị”. Quy định nhƣ hiện 

hành tại Luật Mặt trận năm 2015 coi “giám sát và phản biện xã hội của MTTQ là 

mang tính xã hội” là không tƣơng xứng và không phù hợp với vai trò vị trí của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, không thể hiện đúng bản chất của việc giám sát và phản biện 

xã hội của MTTQ Việt Nam, không thấy hết và phát huy đầy đủ ý nghĩa của giám sát 

và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam cũng nhƣ vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ 

thống chính trị nhƣ một tổ chức liên minh chính trị và là khác với quy định tại Quyết 

định 217 coi “giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam mang tính nhân dân”.  

+ Quy định cụ thể cơ chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam đối với 

các cơ quan, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đƣờng lối, chính sách của Đảng. Văn kiện 

Đại hội X của Đảng, Quyết định 217 năm 2013 của Bộ chính trị có quy định bƣớc đầu 

về vấn đề này nhƣng khi ban hành Luật Mặt trận năm 2015 đã có dự định quy định vào 

đây nhƣng sau đó Quốc hội lại để lại cho Đảng quy định và cho đến nay vẫn chƣa thấy.  

+ Quy định lại đối tƣợng, phƣơng thức giám sát tập trung vào giám sát xây dựng 

đƣờng lối, chính sách, đề án kinh tế- xã hội, giám sát thông qua tập hợp ý kiến, nắm 

bắt dƣ luận trong nhân dân, giám sát vụ việc khiếu nại, tố cáo… (gọi chung là giám sát 

                                                 
5
 Xem: ví dụ: Tổng hợp ý kiến của cử tri Thủ đô với kỳ họp thứ 19 HĐND thành phố Hà Nội. Báo 

Nhân dân, 4/12/2009, trang Hà Nội). 
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dân chủ) vốn là đặc trƣng và là thế mạnh của Mặt trận trong việc đại diện bảo vệ 

quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân chứ không sa vào giám sát các lĩnh vực 

đời sống kinh tế - xã hội nhƣ các thiết chế quyền lực, hành chính nhà nƣớc.  

+ Quy định mở rộng đối tƣợng phản biện xã hội đối với cả quá trình thực thi 

đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nƣớc. Theo quy định 

hiện hành thì đối tƣợng này còn quá hẹp (mới chỉ có các dự thảo dự án, đề án, mà chƣa 

có việc phản biện các đƣờng lối, chính sách, pháp luật hiện hành); Phân định rõ đối 

tƣợng phản biện xã hội với đối tƣợng góp ý kiến để trên cơ sở đó lựa chọn việc tổ chức 

các cuộc góp ý hay phản biện xã hội cho đúng, tránh làm chung hay làm lẫn lộn nhƣ 

đang xảy ra hiện nay.  

+ Hƣớng dẫn cụ thể hơn nữa việc tổ chức các hội nghị (cuộc) phản biện vì hiện 

tại chƣa đúng với tinh thần của phản biện xã hội; chƣa khác gì các cuộc góp ý trƣớc 

đây; chƣa có kết luận nêu chính kiến chung của Mặt trận nhƣ một phản biện để yêu 

cầu tiếp thu, giải trình.  

+ Quy định hƣớng dẫn cụ thể về cách thức tiếp thu, giải trình ý kiến phản biện và 

hậu quả pháp lý của việc không tiếp thu. Phƣơng thức phản ánh, tiêp thu ý kiến phản 

biện dƣới hình thức vẫn làm lâu nay là tổng hợp rồi gửi ý kiến tổng hợp đến Ban soạn 

thảo, Ban biên tập Đề án Dự án để tùy ý tiếp thu hoặc không tiếp thu là chƣa hoàn toàn 

phù hợp với tính chất phản biện xã hội và chƣa hiệu quả. 

+ Hoàn thiện cơ chế phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên trong 

Mặt trận; quy định rõ các trách nhiệm của Nhà nƣớc trong việc bảo đảm, tạo điều kiện 

cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên hoạt động nhƣ Hiến pháp đã nêu./. 
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THỂ CHẾ DUNG HỢP – NHỮNG GỢI Ý ĐỂ KIỆN TOÀN NHÀ NƯỚC          

VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

ThS. Đào Thu Hà 

Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Tóm tắt: Thể chế dung hợp (inclusive institutions) được Daron Acemoglu và 

James Robinson cho là lý do chủ yếu của sự thành công về kinh tế ở các quốc gia phát 

triển, nó cũng là yếu tố cơ bản để duy trì sự thịnh vượng của các quốc gia này. Trong 

lý thuyết của mình, các học giả này đã xác định thể chế dung hợp là thể chế cho phép 

và khuyến khích sự tham gia của đại đa số dân chúng vào các hoạt động quản trị nhà 

nước và hoạt động kinh tế nhằm sử dụng tốt nhất tài năng và trình độ của họ, ngược 

lại thể chế này cũng giúp các cá nhân thực hiện những mong muốn của bản thân mình. 

Một số nghiên cứu của các học giả khác cũng góp phần xác thực lý thuyết về thể chế 

dung hợp của Daron Acemoglu và James Robinson. Chính sự tương đồng của lý 

thuyết về thể chế dung hợp với mục tiêu phát triển mà Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam đang hướng tới đã thôi thúc việc nghiên cứu sâu hơn về lý thuyết thể 

chế dung hợp trong bài viết này, để tìm ra những gợi ý cho quá trình kiện toàn nhà 

nước và pháp luật ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Bài viết sẽ trình bày các vấn 

đề cơ bản về lý thuyết thể chế dung hợp; các quan điểm mâu thuẫn, đối lập với lý 

thuyết này; từ đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện nhà nước và pháp luật nhằm tạo 

ra động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở Việt Nam. 

Từ khoá: đổi mới công nghệ, tăng trưởng kinh tế, thể chế dung hợp, thể chế 

chiếm đoạt, kiện toàn Nhà nước, hoàn thiện pháp luật  

1. Khái quát về lý thuyết thể chế dung hợp của Daron Acemoglu và James 

Robinson 

Dựa trên những hiểu biết sâu sắc về lịch sử của nhiều vùng đất và dân tộc, Daron 

Acemoglu và James Robinson đã xây dựng nên lý thuyết thể chế dung hợp (inclusive 

institutions), lý thuyết này đã đem lại lời giải thích thuyết phục đối với câu hỏi về sự 

thành công hay thất bại của các quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 

Trƣớc Acemoglu và Robinson, nhiều nhà khoa học cũng đã đề xuất các giả thuyết 

khác nhau để trả lời cho câu hỏi trên nhƣ giả thuyết địa lý, giả thuyết văn hoá và giả 

thuyết vô minh, tuy nhiên Acemoglu và Robinson đã dùng các bằng chứng lịch sử để 

lần lƣợt bác bỏ các giả thuyết này và sau đó đề xuất lý thuyết thể chế dung hợp, đồng 

thời chứng minh tính đúng đắn của lý thuyết này trong việc giải thích lý do của sự 

thịnh vƣợng hay nghèo đói ở các quốc gia trên thế giới. Lý thuyết thể chế dung hợp đã 

đƣợc hai nhà nghiên cứu nói trên trình bày tập trung trong tác phẩm Tại sao các quốc 

gia thất bại (Why nations fail) xuất bản năm 2012. 
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Theo Acemoglu và Robinson, thể chế dung hợp là thể chế cho phép và khuyến 

khích sự tham gia của đại đa số dân chúng vào các hoạt động kinh tế - chính trị - xã 

hội, từ đó có thể sử dụng tốt nhất tài năng và trình độ của mọi cá nhân cho sự phát 

triển xã hội, đồng thời cũng giúp mỗi cá nhân thực hiện những điều bản thân họ mong 

muốn. Đối lập với thể chế dung hợp là thể chế chiếm đoạt (extractive institutions), đó 

là thể chế mà một bộ phận dân chúng đƣợc tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp 

cận các nguồn lực của xã hội, thể chế đó cho phép một bộ phận dân chúng này chiếm 

đoạt thu nhập và của cải từ một bộ phận dân chúng khác để làm lợi cho mình. Các tác 

giả Acemoglu và Robinson đã giải thích rằng thể chế xã hội bao gồm hai yếu tố là thể 

chế chính trị và thể chế kinh tế, mặc dù giữa chúng có sự hoà hợp, gắn kết với nhau, 

nhƣng thể chế chính trị lại là yếu tố then chốt, quyết định tính chất của thể chế kinh tế. 

Theo nghĩa này, một thể chế dung hợp sẽ đƣợc tạo thành bởi thể chế chính trị dung 

hợp và thể chế kinh tế dung hợp. Trong đó, hai tác giả đã khẳng định thể chế chính trị 

dung hợp là thể chế chính trị vừa có tính đa nguyên và vừa có tính tập trung
1
. Thể chế 

chính trị có tính chất đa nguyên là thể chế mà quyền lực chính trị sẽ đƣợc phân phối 

rộng rãi trong xã hội và những ngƣời nắm quyền cũng bị hạn chế sử dụng quyền lực 

một cách tuỳ tiện. Nhƣng chỉ một mình tính đa nguyên sẽ không giúp thể chế chính trị 

trở nên dung hợp, vì xã hội đa nguyên nhƣng thiếu một nhà nƣớc có thể kiểm soát hay 

có thể đảm bảo khả năng thực thi luật pháp và trật tự thì đa nguyên sẽ dẫn đến sự hỗn 

loạn và chia rẽ. Ngƣợc lại, tập trung chính trị mà thiếu đa nguyên thì quyền lực chính 

trị sẽ rơi vào tay một nhóm thiểu số quyền thế và chẳng có gì giới hạn quyền lực của 

họ, khi đó thiểu số quyền thế sẽ luôn tạo ra những cơ chế kinh tế sao cho họ có thể 

tƣớc đoạt các nguồn lực từ phần còn lại của xã hội, đó chính là đặc trƣng của thể chế 

chiếm đoạt. Nhƣ vậy, thể chế chính trị dung hợp là thể chế có một nhà nƣớc đủ mạnh 

và đủ tập trung để cƣỡng chế thực thi luật pháp và trật tự, nhƣng nhà nƣớc đó phải tạo 

lập, duy trì và bảo vệ cơ chế chính trị có tính đa nguyên, đảm bảo quyền lực chính trị 

đƣợc phân phối rộng rãi cho các thành viên trong xã hội. Khi thể chế chính trị là dung 

hợp, quyền lực chính trị đƣợc phân phối cho nhiều nhóm, nhiều chủ thể khác nhau nên 

không ai có thể sử dụng quyền lực một cách tuỳ tiện để chiếm đoạt tài sản và thu nhập 

của ngƣời khác nhằm làm lợi riêng cho mình, nói cách khác thể chế chính trị đa 

nguyên nhƣ thế sẽ giúp tạo ra những cơ chế đảm bảo quyền sở hữu tài sản và cơ hội 

kinh tế cho đông đảo quần chúng trong xã hội, và nhờ đó nền kinh tế trở nên tự do 

hơn, thị trƣờng trở nên cạnh tranh công bằng hơn, đó chính là đặc trƣng của thể chế 

kinh tế dung hợp. Tóm lại, thể chế chính trị dung hợp sẽ sản sinh ra thể chế kinh tế 

dung hợp, đến lƣợt mình, thể chế kinh tế dung hợp lại đảm bảo cho sự bền vững của 

thể chế chính trị dung hợp, bởi thể chế kinh tế dung hợp làm cho “sự phân phối nguồn 

                                                 
1
 Xem Acemoglu và Robinson (2012), tr. 116. 
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lực xã hội công bằng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tồn tại lâu dài của các thể chế 

chính trị dung hợp”
1
.  

Tƣơng tự những điều trên, Acemoglu và Robinson cũng đƣa ra các lập luận và 

bằng chứng cho các lập luận của họ về mối quan hệ hoà hợp giữa thể chế chính trị 

chiếm đoạt và thể chế kinh tế chiếm đoạt, theo họ thì đó là mối quan hệ kiểu hỗ trợ lẫn 

nhau và có xu hƣớng tồn tại dai dẳng, thể chế chính trị chiếm đoạt sinh ra thể chế kinh 

tế chiếm đoạt và đến lƣợt mình, thể chế kinh tế chiếm đoạt lại giúp củng cố và bảo vệ 

thể chế chính trị chiếm đoạt. Các tác giả này cũng chỉ ra những bằng chứng về sự kết 

hợp giữa thể chế chính trị chiếm đoạt với thể chế kinh tế dung hợp, cũng nhƣ sự kết 

hợp giữa thể chế chính trị dung hợp với thể chế kinh tế chiếm đoạt là không ổn định. 

Thể chế kinh tế chiếm đoạt sẽ không thể tồn tại lâu dài trong các thể chế chính trị dung 

hợp, nó sẽ bị biến đổi và cuối cùng trở thành thể chế kinh tế dung hợp. Còn thể chế 

kinh tế dung hợp không đƣợc hỗ trợ bởi các thể chế chính trị chiếm đoạt, cũng nhƣ 

không hỗ trợ thể chế chính trị này, đo đó hoặc là nó sẽ chuyển biến thành thể chế kinh 

tế chiếm đoạt, hoặc là nó sẽ tạo ra động lực làm biến đổi thể chế chính trị chiếm đoạt 

thành thể chế chính trị dung hợp.  

Nhìn chung, hai tác giả Acemoglu và Robinson đã đánh giá rằng các thể chế 

chính trị và kinh tế dung hợp hay chiếm đoạt đều là kết quả sự lựa chọn của xã hội, 

nhƣng luôn có một điều chắc chắn là các thể chế chính trị giữ vai trò quyết định trong 

việc tạo ra một hệ thống thể chế kinh tế tƣơng ứng với nó, cụ thể là thể chế kinh tế 

dung hợp nảy sinh từ thể chế chính trị dung hợp và thể chế chính trị chiếm đoạt tất yếu 

sinh ra thể chế kinh tế chiếm đoạt. Đến lƣợt mình, thể chế kinh tế lại có mối quan hệ 

mật thiết với kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Về điều này, Acemoglu và Robinson 

đã khẳng định thể chế kinh tế dung hợp khuyến khích sự tăng trƣởng kinh tế bền vững, 

bởi vì trong thể chế kinh tế dung hợp, các thị trƣờng có tính cạnh tranh công bằng và 

luật chơi bình đẳng đƣợc đảm bảo đã khuyến khích các phát minh đổi mới công nghệ 

ra đời và đƣợc áp dụng vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Sự phát triển công nghệ và 

áp dụng công nghệ để đổi mới các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cho phép cách 

thức sản xuất mới tốt hơn thay thế, loại bỏ cách thức sản xuất cũ lạc hậu nhƣ vậy đƣợc 

nhà kinh tế chính trị Joseph Schumpeter (1942) gọi là “sự phá huỷ sáng tạo”, 

Acemoglu và Robinson đã đồng ý với quan điểm của Schumpeter khi cho rằng sự phá 

huỷ sáng tạo là nguồn gốc của sự phát triển và cải thiện mức sống xã hội liên tục. Nói 

cách khác, theo Acemoglu và Robinson, thể chế kinh tế dung hợp tạo ra sự tăng trƣởng 

bền vững bởi nó thúc đẩy sự phá huỷ sáng tạo, trong khi đó, thể chế kinh tế chiếm đoạt 

không thúc đẩy sự phá huỷ sáng tạo, nên thể chế này hoặc là không thể tạo ra sự tăng 

trƣởng, hoặc là có khả năng tạo ra sự tăng trƣởng nhƣng không bền vững, chỉ kéo dài 
                                                 
1
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trong một thời gian nhất định nhờ sự sắp xếp, phân bổ lại nguồn lực từ lĩnh vực (nông 

nghiệp) kém hiệu quả sang lĩnh vực (công nghiệp) có giá trị cao hơn
1
. 

Tóm lại, lý thuyết thể chế dung hợp của Acemoglu và Robinson cho thấy trọng 

tâm của vấn đề tăng trƣởng và phát triển kinh tế - xã hội là sự lựa chọn thể chế, nếu thể 

chế có tính dung hợp sẽ thúc đẩy, khuyến khích tăng trƣởng kinh tế, ngƣợc lại nếu thể 

chế là chiếm đoạt sẽ cản trở và ngăn chặn tăng trƣởng kinh tế. Acemoglu và Robinson 

nhấn mạnh rằng thể chế chính trị và kinh tế của một quốc gia là do sự lựa chọn của xã 

hội đó quyết định, không có lý do gì để các thể chế chính trị tự động trở thành dung 

hợp hay đƣơng nhiên là chiếm đoạt. Lý thuyết thể chế dung hợp cũng chỉ ra rằng có 

mối quan hệ hài hoà và hỗ trợ, thúc đẩy nhau giữa thể chế chính trị với thể chế kinh tế, 

trong đó thể chế chính trị có vai trò quyết định tính chất của thể chế kinh tế. Mặc dù lý 

thuyết thể chế dung hợp đƣợc xây dựng nhằm giải thích cho sự thành công hay thất bại 

trong phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới, nhƣng nó cũng hàm ý rằng các 

quốc gia có thể chọn lựa thành công hay thất bại trong quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội bằng việc lựa chọn xây dựng các thể chế chính trị và thể chế kinh tế. 

2. Thể chế dung hợp – cách thức tạo ra tăng trưởng kinh tế  

Vì các yếu tố cơ bản của nền sản xuất bao gồm lao động, vốn và đất đai nên 

muốn tạo ra tăng trƣởng kinh tế thì cần phải mở rộng các yếu tố này bằng cách khuyến 

khích đầu tƣ, thu hút lao động và tăng quy mô đất đai sử dụng trong sản xuất, tuy 

nhiên sự mở rộng về lƣợng của các yếu tố sẽ luôn có giới hạn bởi tính chất khan hiếm 

của các nguồn lực, do vậy ngày nay cách thức để tạo ra tăng trƣởng kinh tế là khai thác 

và sử dụng hiệu quả vốn, đất đai và lao động thông qua các biện pháp (đổi mới công 

nghệ và giáo dục, đào tạo nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực) nhằm tăng năng suất 

của các yếu tố này. Các nhà kinh tế đều đồng ý rằng việc cải tiến công nghệ trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh chính là giải pháp để làm cho các yếu tố vốn, đất đai, lao 

động trở nên có năng suất cao hơn. Gắn bó chặt chẽ và không thể tách rời với công 

nghệ là giáo dục, đào tạo, vì nếu có công nghệ tốt hơn nhƣng ngƣời lao động không 

biết cách vận hành công nghệ thì công nghệ cũng không có ích cho tăng trƣởng. Hơn 

nữa, giáo dục và đào tạo còn tạo ra tri thức khoa học, trang bị các kỹ năng cho ngƣời 

lao động, mà từ sự tích luỹ tri thức và kỹ năng đó sẽ lại giúp thúc đẩy hoạt động đổi 

mới công nghệ để ứng dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đa dạng. Nhƣ vậy, 

động cơ của tăng trƣởng kinh tế bền vững là giáo dục và đổi mới công nghệ, mà các 

động cơ này đều đƣợc thúc đẩy bởi thể chế kinh tế dung hợp. 

Tại sao thể chế kinh tế dung hợp lại có khả năng thúc đẩy giáo dục và đổi mới 

công nghệ? Acemoglu và Robinson đã giải thích là do thể chế kinh tế dung hợp đã tạo 

ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả thành viên của xã hội, điều mà các thể chế kinh tế 
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chiếm đoạt không thể tạo ra. Các thể chế kinh tế chiếm đoạt luôn tạo ra cơ chế để một 

bộ phận thiểu số trong xã hội là giới quyền thế có thể tƣớc đoạt của cải và thu nhập 

của bộ phận xã hội còn lại, điều đó sẽ triệt tiêu mong muốn gia tăng thu nhập của 

những ngƣời bị tƣớc đoạt thu nhập và của cải, vì thế họ không có nhu cầu đầu tƣ, 

không có nhu cầu áp dụng công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động, 

dần dần nền kinh tế sẽ không còn tăng trƣởng. Trong khi đó, thể chế kinh tế dung hợp 

tạo ra và đảm bảo sự bình đẳng cho các thành viên xã hội, không có rào cản gia nhập 

thị trƣờng, quyền sở hữu tài sản đƣợc đảm bảo nên thể chế này đã tạo ra động cơ 

khuyến khích các thành viên xã hội đầu tƣ vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhƣ 

đầu tƣ vào sản xuất, đầu tƣ vào nhân lực, do vậy đã thúc đẩy giáo dục và đổi mới công 

nghệ. Điều này hàm ý rằng chỉ có thể tạo ra tăng trƣởng kinh tế bền vững trong một 

thể chế kinh tế dung hợp có hệ thống pháp luật ổn định để đảm bảo sự bình đẳng cho 

tất cả chủ thể. 

Nhƣ lý thuyết thể chế dung hợp đã khẳng định rằng thể chế kinh tế dung hợp 

đƣợc sinh ra và đƣợc nâng đỡ bởi thể chế chính trị dung hợp, và nó không thể tồn tại 

lâu dài trong thể chế chính trị chiếm đoạt, do vậy muốn tạo ra tăng trƣởng kinh tế bền 

vững thì cần phải bắt đầu từ việc xây dựng thể chế chính trị dung hợp, để từ đó nảy 

sinh các yếu tố của thể chế kinh tế dung hợp. Mà việc xây dựng thể chế chính trị và 

kinh tế dung hợp là điều có thể thực hiện bởi các thể chế này không phải yếu tố ngẫu 

nhiên hay tất yếu, đó hoàn toàn là sự lựa chọn của xã hội. Dựa vào lý thuyết thể chế 

dung hợp có thể chỉ ra những điều cần phải thực hiện để xây dựng thể chế chính trị và 

kinh tế dung hợp nhƣ sau: 

Một là cần xây dựng một nhà nƣớc có sức mạnh và đủ tập trung để có năng lực 

cƣỡng chế để áp đặt trật tự, tạo ra sự an toàn cho xã hội, nếu không đạt đƣợc sự tập 

trung chính trị nhƣ vậy thì xã hội sẽ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, bất ổn, tình trạng 

đó cản trở việc áp dụng pháp luật thống nhất, cản trở khả năng tiếp cận các nguồn lực 

xã hội và các dịch vụ công bình đẳng; 

Hai là nhà nƣớc phải tạo ra cơ chế chính trị đa nguyên, để quyền lực phải đƣợc 

phân phối rộng rãi trong xã hội, cho phép các nhóm, các giới khác nhau đƣợc tham gia 

vào quá trình tạo lập các chính sách, pháp luật áp dụng trong đời sống xã hội, đồng 

thời đảm bảo quyền tham gia của các nhóm là ngang nhau. Nói cách khác, quyền lực 

nhà nƣớc cần phải đƣợc hạn chế để sự tập trung chính trị của nhà nƣớc không biến 

thành sự độc tài, nhà nƣớc cần phải tôn trọng, tiếp nhận và cân nhắc tích hợp các ý 

kiến, quan điểm của các nhóm dân chúng khác nhau trong quá trình xây dựng chính 

sách, pháp luật. Điều này giúp thúc đẩy và đảm bảo quyền lợi bình đẳng của các chủ 

thể, ngăn chặn nguy cơ nảy sinh nhóm thiểu số quyền thế có khả năng tƣớc đoạt tài sản 

và quyền lợi chính đáng của các nhóm dân chúng khác, thúc đẩy thị trƣờng dung hợp; 
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Ba là cần phải xây dựng hệ thống pháp luật đảm bảo quyền sở hữu tài sản của cá 

nhân, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo các quyền tự do trong đó có tự do hợp 

đồng, đảm bảo bình đẳng về cơ hội tiếp cận các nguồn lực xã hội và khả năng gia nhập 

thị trƣờng… Một hệ thống pháp luật tạo ra sân chơi bình đẳng cho các chủ thể là nền 

tảng để xây dựng thị trƣờng tự do và dung hợp; 

Bốn là cần tăng cƣờng năng lực giám sát, thực thi pháp luật của các cơ quan nhà 

nƣớc, đảm bảo khả năng cƣỡng chế thực hiện hợp đồng giữa các bên, bảo vệ quyền sở 

hữu và các quyền khác đã đƣợc pháp luật quy định. Nếu nhà nƣớc và các cơ quan nhà 

nƣớc không có năng lực thực thi pháp luật thì hệ thống pháp luật là cơ sở của thể chế 

kinh tế dung hợp không có giá trị, thể chể kinh tế dung hợp cũng không thể tồn tại; 

Năm là nhà nƣớc cần phải thực hiện tốt vai trò cung cấp các dịch vụ công nhƣ 

xây dựng mạng lƣới giao thông thuận lợi, thông suốt phục vụ nhu cầu vận chuyển; xây 

dựng cơ sở hạ tầng công để thúc đẩy các hoạt động kinh tế, giám sát và điều tiết nhằm 

ngăn chặn hành vi lạm dụng quyền hạn và tội phạm xâm hại hoạt động kinh tế; xây 

dựng và phát triển hệ thống y tế, giáo dục, đào tạo… bởi vì các cơ chế kinh tế sẽ thông 

thể vận hành trơn tru nếu thiếu các dịch vụ công. Mặc dù, các dịch vụ công này có thể 

đƣợc cung cấp bởi thị trƣờng và khu vực kinh tế tƣ nhân, nhƣng các dịch vụ công này 

cần phải đƣợc cung cấp trên quy mô lớn mới có thể phát huy tác dụng, do vậy cần có 

sự tham gia của nhà nƣớc vào việc cung cấp và phối hợp, điều tiết các nguồn cung cấp 

dịch vụ công. 

3. Các quan điểm mâu thuẫn, đối lập với lý thuyết thể chế dung hợp  

Mặc dù lý thuyết thể chế dung hợp của Acemoglu và Robinson đã khắc phục 

đƣợc hạn chế của các giả thuyết khác đối với việc lý giải về các hiện tƣợng thành công 

hay thất bại của các quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhƣng theo 

nhiều nhà nghiên cứu khác, lý thuyết thể chế dung hợp không phải là cách giải thích 

duy nhất cho các hiện tƣợng trên, thậm chí các kết quả nghiên cứu đó còn đƣa đến các 

kết luận mâu thuẫn và loại trừ tính tin cậy của lý thuyết này. Có thể kể ra kết quả 

nghiên cứu và quan điểm của một số nhà nghiên cứu nhƣ sau: 

Trƣớc hết, trong các năm qua đã có nhiều nghiên cứu đƣợc thực hiện nhằm tìm 

kiếm mối quan hệ giữa chế độ chính trị và kết quả hoạt động kinh tế, nhƣng phần lớn 

các nghiên cứu định lƣợng về vấn đề này không đƣa ra đƣợc bằng chứng thống kê về 

việc có mối quan hệ giữa chế độ chính trị và kết quả hoạt động kinh tế. Một nghiên 

cứu sử dụng dữ liệu từ 65 quốc gia trong giai đoạn từ 1965-1994 để kiểm tra mối quan 

hệ giữa dân chủ và tăng trƣởng của Tavares và Wacziarg (2001) đã cho thấy mặc dù 

dân chủ gắn liền với việc hình thành vốn con ngƣời nhƣng nó cũng dẫn đến tỷ lệ đầu 

tƣ thấp hơn và ảnh hƣởng tổng thể đến tăng trƣởng có tính tiêu cực nhẹ. Tác giả 

Mushtaq Khan (2007) cũng xác nhận các nƣớc đang phát triển tăng trƣởng nhanh 
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không có các chỉ số quản trị tốt hơn so với các nƣớc chậm phát triển, điều này cũng 

hàm ý rằng không có mối liên hệ giữa khả năng quản trị nhà nƣớc với tăng trƣởng kinh 

tế, tiếng nói và trách nhiệm giải trình không liên quan đến hoạt động kinh tế, nghĩa là 

dân chủ và đa nguyên không phải là yếu tố quan trọng để tạo ra tăng trƣởng kinh tế. 

Thứ hai là các nghiên cứu về mối quan hệ nhân quả giữa thể chế chính trị và thể 

chế kinh tế. Theo nghiên cứu của Bockstette, Chanda và Putterman (2002), lịch sử lâu 

đời của các nhà nƣớc đóng góp đáng kể vào việc giải thích sự khác biệt về tốc độ tăng 

trƣởng và năng suất lao động. Các quốc gia có lịch sử lâu đời hơn dƣờng nhƣ thành 

công hơn trong hoạt động kinh tế so với các quốc gia có lịch sử phát triển ngắn, bởi vì 

nhà nƣớc ở các quốc gia lâu đời đã tích luỹ đƣợc bề dày kinh nghiệm quản lý công, 

cung cấp dịch vụ công và đã quen thuộc trong việc xây dựng các thể chế phức tạp, 

những điều đó tạo ra thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ mục 

tiêu tăng trƣởng kinh tế. Mặt khác, nghiên cứu này cũng chỉ ra hệ thống chính trị gắn 

liền với sự giàu có, nhƣng trái ngƣợc với kết luận của Acemoglu và Robinson, nghiên 

cứu này cho rằng chính sự giàu có mới tạo ra các thể chế chính trị dung hợp, hoặc ít 

nhất là chỉ khi kinh tế phát triển đến mức tầng lớp trung lƣu đủ lớn thì mới tạo ra đƣợc 

thể chế chính trị dung hợp. 

Thứ ba là nghiên cứu vai trò của các dàn xếp chính trị và quản trị nhà nƣớc ở các 

thể chế thúc đẩy tăng trƣởng, Khan (2010) đã lập luận rằng các dàn xếp chính trị của 

giới tinh hoa hoặc các liên minh cầm quyền mà không có sự tham gia của phần lớn các 

nhóm dân chúng khác trong một số thể chế khá độc quyền cũng đã tạo ra sự ổn định 

chính trị và thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế. Tác giả Grindle (2004) cũng cho rằng thể chế 

chính trị và pháp luật “dung hợp” là không thực tế và có thể thất bại, tác giả này đề 

xuất các nƣớc đang phát triển nên ƣu tiên tập trung vào sự ổn định và năng lực quản trị 

của nhà nƣớc để thúc đẩy các vấn đề khác của thể chế chính trị và kinh tế. 

Thứ tƣ là nghiên cứu về các yếu tố tác động đến khả năng đổi mới và ứng dụng 

công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, Herrmann (2013) đã chỉ ra rằng nếu tiền công trả 

cho lao động rẻ mạt và lao động dồi dào, sẵn có thì chủ doanh nghiệp không có nhu 

cầu nâng cao năng suất lao động bằng cách áp dụng công nghệ, do vậy cũng không có 

nhu cầu cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất. Điều này cũng phù hợp với nhận định 

của Finley (1965) về việc chế độ nô lệ là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu năng 

động về công nghệ trong thế giới cổ đại. Hàm ý mà các kết quả nghiên cứu đó chỉ ra là 

đổi mới công nghệ và áp dụng công nghệ có thể không tất yếu xảy ra trong thể chế 

kinh tế dung hợp. 

Nhìn chung, trong phạm vi giới hạn của từng vấn đề nghiên cứu, các tác giả trên 

đã đƣa ra những kết luận tin cậy và có giá trị tham khảo để đánh giá mức độ hợp lý của 

lý thuyết thể chế dung hợp. Đối với hƣớng nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa dân 
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chủ và tăng trƣởng kinh tế, kết luận của các nghiên cứu này góp phần củng cố thêm 

nhận định về tính chất cần phải có của thể chế chính trị dung hợp, thể chế đó phải vừa 

có tính đa nguyên, vừa có tính tập trung. Nếu chỉ thiết lập dân chủ, đa nguyên mà 

không có tính tập trung đủ để kiểm soát và áp đặt trật tự thì chƣa phải là thể chế chính 

trị dung hợp, điều đó cũng giải thích tại sao có hiện tƣợng các quốc gia đã thiết lập 

đƣợc thể chế dân chủ nhƣng vẫn thất bại trong hoạt động kinh tế. Những nghiên cứu 

về tác động tích cực của thể chế có mức độ khá độc tài (sự dàn xếp chính trị của một 

nhóm tinh hoa) đối với sự ổn định chính trị và tăng trƣởng kinh tế cũng phù hợp với 

luận điểm của lý thuyết thể chế dung hợp về việc thể chế chiếm đoạt cũng có thể tạo ra 

tăng trƣởng kinh tế, tuy nhiên sự tăng trƣởng đó không bền vững, đồng thời lý thuyết 

cũng đề cập đến trƣờng hợp thể chế kinh tế dung hợp tồn tại trong thể chế chính trị 

chiếm đoạt, nếu các điều kiện xã hội đủ thích hợp thì nó sẽ biến đổi thể chế chính trị 

thành dung hợp, còn ngƣợc lại nó sẽ bị biến đối thành thể chế kinh tế chiếm đoạt. Đối 

với nghiên cứu về mối quan hệ nhân quả giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, các 

tác giả khác cho rằng kinh tế phát triển hơn sẽ khiến thể chế chính trị dân chủ hơn, 

nhƣng trong nghiên cứu về thể chế dung hợp, Acemoglu và Robinson đã cho rằng kết 

luận này không chính xác bằng việc chỉ ra trƣờng hợp của Trung Quốc (mặc dù đã trở 

thành nền kinh tế đứng thứ hai thế giới nhƣng tính chất dân chủ không đƣợc cải thiện 

mà trái lại có mức độ tập trung chính trị có xu hƣớng gia tăng đến mức độc tài). Do 

vậy, ở khía cạnh này lý thuyết thể chế dung hợp có tính hợp lý hơn. Cuối cùng là lƣu ý 

từ các nghiên cứu về mối liên hệ giữa khả năng đổi mới và ứng dụng công nghệ vào 

hoạt động kinh tế với tình trạng nguồn nhân lực cho thấy ở các quốc gia đang phát triển, 

có nguồn nhân lực dồi dào và giá rẻ thì thể chế dung hợp không hẳn sẽ đem đến sự đổi 

mới công nghệ, và do vậy, điều này cũng phù hợp với đề xuất của Grindle (2004) rằng 

với các nƣớc đang phát triển thì chỉ cần tập trung vào sự ổn định và năng lực quản trị là 

đủ tạo ra tăng trƣởng kinh tế. Nhƣng cũng phải xem xét cẩn trọng trƣớc khi quyết định 

chọn làm những điều dễ dàng hơn vì các quốc gia và dân chúng không chỉ cần tăng 

trƣởng kinh tế là đủ, họ còn cần đƣợc đảm bảo cả những quyền và tự do khác mà tăng 

trƣởng kinh tế không phải là chìa khoá vạn năng để đáp ứng tất cả các nhu cầu đó. 

Tóm lại, các luận điểm của lý thuyết thể chế dung hợp vẫn có tính hợp lý và đủ 

tin cậy để xem xét và cân nhắc về việc lựa chọn ứng dụng lý thuyết này thiết kế giải 

pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. 

4. Kiến nghị nhằm kiện toàn Nhà nước và pháp luật tại Việt Nam hiện nay 

trên cơ sở ứng dụng lý thuyết thể chế dung hợp  

Dễ dàng nhận thấy thể chế chính trị dung hợp trong lý thuyết của Acemoglu và 

Robinson không mâu thuẫn với mục tiêu xây dựng thể chế chính trị ở Việt Nam hiện 

nay, đồng thời kết quả mà thể chế kinh tế dung hợp tạo ra là tăng trƣởng kinh tế cũng 
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là mục tiêu mà Việt Nam hƣớng tới, do đó việc xem xét ứng dụng lý thuyết thể chế 

dung hợp trong quá trình hoàn thiện Nhà nƣớc và pháp luật tại Việt Nam là điều đáng 

thực hiện. Từ các nội dung của lý thuyết thể chế dung hợp và các vấn đề liên quan đến 

thể chế dung hợp, phần này của bài viết sẽ trình bày một số đề xuất kiện toàn Nhà nƣớc 

và pháp luật tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Các đề xuất này cụ thể nhƣ sau: 

Thứ nhất là khi thực hiện kiện toàn Nhà nƣớc, cần tiếp tục thực hiện sự tập trung 

chính trị thông qua việc duy trì vai trò lãnh đạo duy nhất của một chính đảng là Đảng 

Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nƣớc, nhƣng đồng thời Đảng và Nhà nƣớc cần phải 

phát huy dân chủ, xây dựng cơ chế đa nguyên chính trị, đảm bảo và khuyến khích sự 

tham gia của dân chúng vào việc xây dựng các chính sách, pháp luật. Đặc trƣng của 

thể chế chính trị dung hợp theo lý thuyết thể chế dung hợp mở ra khả năng có thể xây 

dựng thể chế chính trị đa nguyên nhƣng do một đảng lãnh đạo, nói cách khác cơ chế 

một đảng lãnh đạo không triệt tiêu khả năng đa nguyên của xã hội, vấn đề là đảng cầm 

quyền có sẵn sàng đón nhận và chấp nhận các ý kiến khác biệt với chủ trƣơng của 

đảng mình hay không. Để xây dựng và hoàn thiện thể chế chính trị đa nguyên dƣới sự 

lãnh đạo của một chính đảng thì cần phải thực hiện những nội dung sau: 

- Cần đảm bảo tự do ngôn luận, tự do biểu đạt chính kiến, cũng nhƣ quyền lập 

hội của công dân; đồng thời Đảng và Nhà nƣớc cần thay đổi thái độ đối với các ý kiến 

của các chủ thể trong xã hội, Đảng và Nhà nƣớc cần tôn trọng và chấp nhận sự khác 

biệt trong quan điểm của nhà nƣớc và các chủ thể khác, phải tiếp thu và cân nhắc, tính 

đến các ý kiến đó trong quá trình xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật; 

- Cần phải đảm bảo khả năng/cơ hội tiếp cận các thông tin liên quan đến xây dựng 

và ban hành các chính sách, pháp luật một cách công bằng cho tất cả mọi thành viên 

trong xã hội, điều này cũng để đảm bảo quyền lực đƣợc phân phối rộng rãi trong xã hội; 

- Cần đảm bảo thực hiện trách nhiệm giải trình đối với xã hội của Nhà nƣớc, các 

cơ quan nhà nƣớc và các bộ, công chức về các công việc đã thực hiện; bên cạnh đó cần 

hoàn thiện cơ chế áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với cán bộ phụ trách lĩnh vực xảy 

ra sai phạm nghiêm trọng. Những điều này rất có ý nghĩa đối với việc ngăn chặn sự tha 

hoá, lạm dụng quyền lực của cán bộ, công chức, ngăn chặn nguy cơ xuất hiện các 

nhóm quyền thế, nhóm lợi ích có ƣu thế và đƣợc hƣởng lợi trên sự mất mát của các 

nhóm dân chúng khác; 

- Cần nâng cao năng lực cƣỡng chế thực thi pháp luật của các cơ quan hành pháp, 

cơ quan tƣ pháp trong bộ máy nhà nƣớc hiện nay, nhằm ngăn chặn và phòng ngừa hiệu 

quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Điều này cũng góp phần đảm bảo tính chất 

tập trung chính trị của Nhà nƣớc đủ để có khả năng thiết lập trật tự công cộng, từ đó 

cho phép các nhóm chính kiến khác nhau chế ƣớc lẫn nhau mà không dẫn đến tình 

trạng hỗn loạn. 
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Thứ hai là việc hoàn thiện pháp luật cần phải theo hƣớng khuyến khích đầu tƣ và 

thiết lập sân chơi bình đẳng cho tất cả các bên tham gia hoạt động kinh tế, cụ thể cần 

phải tập trung hoàn thiện các lĩnh vực pháp luật nhƣ sau: 

- Cần hoàn thiện các quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp, quy định về 

cạnh tranh nhằm loại bỏ các rào cản gia nhập thị trƣờng. Việc gia nhập thị trƣờng dễ 

dàng, thuận lợi hơn sẽ thúc đẩy các nhà đầu tƣ thực hiện việc đầu tƣ vốn vào hoạt động 

kinh tế. Các quy định pháp luật về cạnh tranh phải bảo vệ tự do cạnh tranh, chống các 

hiện tƣợng độc quyền, điều này sẽ thúc đẩy sự năng động của các chủ thể kinh doanh 

trong quá trình hoạt động, tạo ra khả năng tự do chuyển đổi hoạt động sang lĩnh vực 

mới, hiệu quả hơn lĩnh vực cũ, thay đổi cách thức hoạt động có hiệu suất cao hơn, từ 

đó thúc đẩy họ tìm kiếm các cơ hội đầu tƣ. Thông qua việc đảm bảo các quyền tự do 

gia nhập và dịch chuyển trong nền kinh tế, hoạt động của nền kinh tế sẽ trở nên năng 

động hơn, giá trị gia tăng đƣợc làm ra lớn hơn, mặt khác điều này cũng giúp xã hội 

khai thác tối đa năng lực của các thành viên trong xã hội; 

- Cần hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý tài sản thuộc sở hữu nhà 

nƣớc, trong đó có quy định pháp luật về đất đai. Các quy định về quản lý đất đai và các 

tài sản khác thuộc sở hữu nhà nƣớc (vốn thuộc sở hữu nhà nƣớc tại các doanh nghiệp) 

hiện nay chƣa đƣợc hợp lý, nhiều quy định pháp luật về quản lý, giao quyền sử dụng 

các tài sản này đang tạo ra cơ hội cho số ít ngƣời có thể tiếp cận, trong khi phần đông 

dân chúng không có cơ hội tiếp cận các nguồn lực vốn dĩ là thuộc sở hữu chung này. 

Vì tồn tại sự bất bình đẳng về cơ hội tiếp cận đất đai nên thiểu số những ngƣời có thể 

tiếp cận nguồn lực này đang đƣợc hƣởng những món lợi lớn từ việc kinh doanh bất 

động sản, điều này không khác gì một sự chiếm đoạt tài sản của phần còn lại của xã 

hội. Và bởi khả năng thu đƣợc lợi nhuận lớn một cách dễ dàng trong việc đầu tƣ vào 

bất động sản nên các nhà đầu tƣ ít chú ý đến việc đầu tƣ vào các lĩnh vực sản xuất, 

kinh doanh khác vốn đem lại tăng trƣởng thực sự và bền vững hơn lĩnh vực bất động 

sản. Nhƣ vậy, việc hoàn thiện pháp luật đất đai và pháp luật quản lý tài sản thuộc sở 

hữu nhà nƣớc nhằm ngăn chặn tình trạng bất bình đẳng trong việc tiếp cận các tài sản 

này sẽ đảm bảo quyền lợi công bằng hơn cho tất cả thành viên của xã hội, mặt khác sẽ 

góp phần điều tiết đầu tƣ của xã hội vào những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tạo ra giá 

trị thực sự cho xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế; 

- Cần hoàn thiện các quy định pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực 

nhằm nâng cao năng suất lao động – là một trong những yếu tố thúc đẩy tăng trƣởng 

kinh tế. Các quy định về phát triển nguồn nhân lực là những quy định liên quan đến 

giáo dục, đào tạo, các quy định này cần phải đƣợc hoàn thiện để tạo ra sự bình đẳng 

trong giáo dục (bao gồm quyền bình đẳng trong tiếp cận cơ hội giáo dục, bình đẳng 

trong cơ hội cung cấp dịch vụ về giáo dục), điều này cùng với việc thực hiện chức 
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năng tổ chức hệ thống giáo dục của các cơ quan nhà nƣớc sẽ thúc đẩy sự phát triển tri 

thức khoa học và trang bị kỹ năng cho ngƣời lao động, kết quả là sẽ góp phần tạo ra sự 

đổi mới công nghệ và vận hành công nghệ hiệu quả. Bên cạnh việc hình thành nguồn 

nhân lực có chất lƣợng cao, còn cần phải có chính sách sử dụng nguồn nhân lực này 

hiệu quả, nếu không việc phát triển nguồn nhân lực sẽ không có ý nghĩa. Pháp luật về 

sử dụng nguồn nhân lực cần phải đƣợc hoàn thiện theo hƣớng đảm bảo quyền tự do 

lựa chọn nơi làm việc, loại bỏ các rào cản tiếp cận công việc, từ đó có thể khai thác 

hiệu quả năng lực của ngƣời lao động. Ngoài ra, chính sách tiền lƣơng cho ngƣời lao 

động cũng cần thay đổi, không nên tiếp tục duy trì chính sách tiền lƣơng thấp và coi đó 

nhƣ là lợi thế để thu hút đầu tƣ bởi tiền lƣơng thấp và lực lƣợng lao động đông đảo sẽ 

triệt tiêu nhu cầu áp dụng công nghệ vào sản xuất. Muốn thúc đẩy đổi mới công nghệ 

và tăng cƣờng ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh tế thì chính sách tiền lƣơng cần 

phải thay đổi. 

5. Kết luận 

Lý thuyết thể chế dung hợp đƣợc xây dựng nhằm giải thích cho các hiện tƣợng 

thành công hoặc thất bại về kinh tế của các quốc gia, nhƣng nó cũng đã cung cấp giải 

pháp để các quốc gia có thể đạt đƣợc sự thành công trong quá trình phát triển kinh tế - 

xã hội. Lý thuyết này đã khẳng định các thể chế chính trị và kinh tế là sự lựa chọn của 

xã hội, nếu một xã hội mong muốn tạo lập sự tăng trƣởng kinh tế bền vững, để trở nên 

thịnh vƣợng thì xã hội đó nên lựa chọn xây dựng thể chế chính trị dung hợp để từ đó 

hun đúc lên thể chế kinh tế dung hợp – là nguồn gốc của tăng trƣởng kinh tế bền vững. 

Áp dụng lý thuyết thể chế dung hợp, bài viết đã đƣa ra những kiến nghị để kiện toàn 

Nhà nƣớc và pháp luật tại Việt Nam nhằm tạo ra các động lực cho sự phát triển kinh tế 

- xã hội trong giai đoạn tới. 
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MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ NHÀ NƯỚC NHÌN TỪ GÓC ĐỘ KINH TẾ HỌC 

THỂ CHẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 

ThS. Đậu Công Hiệp 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Kinh tế học thể chế nhìn nhận nhà nước với những mức độ can thiệp 

của nó vào đời sống xã hội và thị trường. Dựa vào đó, ngành khoa học này đưa ra 

những khái niệm như “nhà nước tối thiểu”, “nhà nước phúc lợi”, “nhà nước kiến tạo 

phát triển”, “nhà nước chỉ huy” v.v.. Trong đó m i khái niệm đều dựa trên một lý 

thuyết nhất định về vai trò của nhà nước và phạm vi cho nhà nước trong việc thực hiện 

vai trò đó. Việc nghiên cứu những lý thuyết và khái niệm trên về nhà nước sẽ giúp rút 

ra những bài học cho Việt Nam trong việc định hình mối quan hệ giữa nhà nước với 

thị trường trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Khái niệm, nhà nước, kinh tế học thể chế 

Dẫn nhập: Trong nhiều năm qua, sự phát triển của kinh tế học không chỉ thể 

hiện ở việc gia tăng và bổ sung các lý thuyết về nền kinh tế mà còn ở sự mở rộng về 

phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu của môn này. Bƣớc qua thời kỳ của các nhà kinh tế 

học cổ điển (Ricardo, Adam Smith), các trào lƣu kinh tế học dần dần vƣợt qua giới hạn 

thuần túy của nền kinh tế để hƣớng tới các lý thuyết đa dạng hơn. Trong đó có thể kể 

tới kinh tế chính trị học của chủ nghĩa Marx, kinh tế học theo chủ nghĩa tự do của 

trƣờng phái Áo, kinh tế học phúc lợi mà tiên phong là A.C. Pigou
 
(Alain Gélédan, 

1996), và gần đây là mô hình phát triển Đông Á mà rất nhiều nƣớc (trong đó có Việt 

Nam) đang học hỏi. Điểm đặc biệt là trong các trào lƣu này, một vấn đề luôn đƣợc đặt 

cạnh nền kinh tế trong nghiên cứu đó là nhà nƣớc, mà ở đó, mỗi trào lƣu lại đặt ra 

nhƣng tiêu chuẩn và hình mẫu lý tƣởng cho nhà nƣớc nhằm đáp ứng triết lý sinh tồn 

của nền kinh tế mà trào lƣu đó đặt ra. Nhà nƣớc ở đây đƣợc xem xét với tƣ cách một 

chủ thể có khả năng can thiệp và tác động sâu sắc tới nền kinh tế và từ đó mà các khái 

niệm nhƣ “Nhà nƣớc tối thiểu”, “Nhà nƣớc phúc lợi”, “Nhà nƣớc kiến tạo phát triển” 

và “Nhà nƣớc chỉ huy” đƣợc đặt ra nhằm mô tả các xu hƣớng và mức độ can thiệp của 

nhà nƣớc đối với kinh tế. Cách tiếp cận này không những mở ra một hƣớng đi mới 

trong nghiên cứu cơ bản về nhà nƣớc, vƣợt thoát khỏi những góc độ kinh điển (và 

thậm chí có phần sáo mòn) xoay quanh nhà nƣớc nhƣ kiểu nhà nƣớc, hình thức nhà 

nƣớc, chế độ chính trị, quốc gia-dân tộc.v.v.; mà còn tạo ra một sự giao thoa đối với 

cách tiếp cận pháp lý thông thƣờng nhằm thấy đƣợc những tƣơng tác giữa nhà nƣớc 

với thị trƣờng. 

Các khái niệm và lý thuyết trong bài này đƣợc nghiên cứu một cách cơ bản để có 
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thể làm rõ và phân biệt đƣợc chúng thông qua các biểu hiện cụ thể, đặc biệt là ở mức 

độ và cách thức can thiệp của từng nhà nƣớc đó đối với nền kinh tế. Đối với mỗi phần, 

bên cạnh việc trình bày định nghĩa, thì đối với từng nhà nƣớc nói trên chúng tôi triển 

khai một số nội dung khả dĩ sáng tỏ lý thuyết về chúng nhƣ: các đặc trƣng cơ bản, tính 

hợp lý và một số tranh luận liên quan. 

1. Khái niệm và lý thuyết về Nhà nước tối thiểu 

Không chỉ đƣợc quan tâm bởi các nhà kinh tế học mà còn đƣợc nhiều nhà tƣ 

tƣởng đề cập tới nhƣ Robert Nozick trong cuốn Anarchy, State and Utopia (Jonathan 

Wolff, 2013), hay nữ nhà văn Ayn Rand trong các phát biểu của bà (Edward P. 

Stringham, 2011). Quan niệm về Nhà nƣớc tối thiểu có thể không đạt đƣợc sự thống 

nhất tuyệt đối nhƣng tựu chung lại, tất cả đều hƣớng tới việc nhà nƣớc phải giới hạn cả 

về phạm vi lẫn cƣờng độ của những hoạt động của mình và nhƣờng lại cho sự chủ 

động của cá nhân, công dân và các tổ chức dân sự. Theo một lý giải (M. J. Vinod, 

Meena Deshpande, 2013, tr 251), Nhà nƣớc tối thiểu, "hay còn được biết đến như một 

'nhà nước canh đêm' (nightwatchman state), một nhà nước cảnh sát, là một nhà nước 

chỉ thực hiện chức năng bảo vệ, duy trì hòa bình, trật tự, bảo đảm mạng sống và sự tự 

do của cá nhân." 

Hayek có thể coi là một trong những triết gia nỗ lực nhất trong việc chống lại sự 

can thiệp của nhà nƣớc vào xã hội. Đặc biệt với xuất phát điểm là một nhà kinh tế học, 

ông phản đối sự tập trung hóa của nền kinh tế với việc nhà nƣớc đóng vai trò kiểm soát 

và phân phối hoạt động kinh doanh. Đối với ông, "tự do là điều cần thiết đối với một 

hệ thống kinh tế". (A. Gélédan, 1996, tr 439). Trong cuốn sách nổi tiếng của mình: 

Đường về nô lệ (The Road to Serfdom), Hayek đã kịch liệt chống lại việc các nhà nƣớc 

toàn trị can thiệp và kiểm soát nền kinh tế. Hayek (2012, tr 193) lập luận, "nếu hoạt 

động kinh tế của chúng ta bị kiểm soát thì muốn làm bất cứ chuyện gì chúng ta đều 

phải báo trước dự định và mục tiêu của mình. Nhưng báo trước vẫn chưa đủ, chúng ta 

còn phải được chính quyền chấp thuận. Như vậy là toàn bộ đời sống của chúng ta đã 

bị kiểm soát rồi." Đối với Hayek, việc nhà nƣớc kiểm soát nền kinh tế không chỉ làm 

chậm sự phát triển của nó mà còn khiến cho con ngƣời mất đi sự tự do cần thiết. Lý 

tƣởng về nhà nƣớc của ông là nó cần đạt tới trạng thái 'vô vi' (laissez-faire), và các 

hoạt động của nhà nƣớc cần giới hạn lại tới khu vực mà thị trƣờng tự do không đảm 

trách mà thôi. Trong cuốn Hiến pháp của Tự do (The Constitution of Liberty), Hayek 

(2014, tr 196) cho rằng nhà nƣớc chỉ nên cung cấp những dịch vụ mà "rõ ràng là được 

ưa chuộng nhưng lại không được cung cấp bởi các doanh nghiệp cạnh tranh bởi vì 

điều đó là vừa khó vừa không thể để đáp ứng những lợi ích cá nhân của họ. Chẳng 

hạn như các dịch vụ vệ sinh và sức khỏe, xây dựng và bảo dưỡng đường xá...". Nhìn 
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chung, Hayek là nhân vật tiên phong trong việc tìm cách định hình lại chức năng kinh 

tế của nhà nƣớc, đặc biệt là chống lại chủ nghĩa can thiệp của Keynes. 

Điểm mấu chốt về lý thuyết Nhà nƣớc tối thiểu chính là ở tính đúng đắn của Nhà 

nƣớc tối thiểu. Đầu tiên, lý thuyết Nhà nƣớc tối thiểu chống lại chủ nghĩa Vô chính 

phủ và khẳng định tính cần thiết và hợp lẽ phải của nhà nƣớc. Theo đó sự đồng thuận 

phổ quát là không thể đạt đƣợc trong một cộng đồng ngƣời và do đó cần có nhà nƣớc 

để hòa hoãn những bất đồng trong xã hội. Tƣ tƣởng này đƣợc gợi cảm hứng từ Locke 

(2015, tr 146), ngƣời đã tuyên bố rằng: "Sự chấp thuận như vậy gần như không thể xảy 

ra được nếu ta xét đến sức khỏe yếu ớt ở một số người cũng sẽ tất yếu khiến họ phải 

đứng ngoài hội đồng chung, và tính đa dạng về quan điểm và sự mâu thuẫn trong 

quyền lợi, vốn không thể tránh khỏi ở mọi tập thể người."  

Tiếp theo đó, đứng trên nền tảng lý luận về bản chất của con ngƣời là tự do và sự 

tự do này cần đƣợc bảo vệ khỏi những sự thống trị bạo ngƣợc, lý thuyết Nhà nƣớc tối 

thiểu đƣợc bảo vệ với lập luận rằng tất cả mọi sự mở rộng cả về quy mô quyền lực lẫn 

phạm vi ảnh hƣởng của nhà nƣớc sẽ có xu hƣớng xâm phạm tới quyền tự do của cá 

nhân. Do đó, nhà nƣớc phải giới hạn những hoạt động của nó trong những phạm vi cơ 

bản nhất. 

Bên cạnh đó, xã hội và đặc biệt là thị trƣờng có khả năng tự điều tiết về mặt lợi 

ích và do đó tự hƣớng tới thịnh vƣợng và sự cân bằng. Lý luận trên đƣợc củng cố bởi 

lý thuyết "Bàn tay vô hình" của Adam Smith và "Trật tự tự phát" của Hayek và chống 

lại việc nhà nƣớc can thiệp sâu vào đời sống xã hội, đặc biệt là kinh tế. Những công cụ 

kinh tế do nhà nƣớc điều chỉnh nhƣ thuế, tiền tệ, lƣơng.v.v. thực chất không đem lại 

hiệu quả mong muốn mà còn gây phản tác dụng đối với nền kinh tế. Vì vậy, lý thuyết 

Nhà nƣớc tối thiểu đƣợc bảo vệ bằng lập luận quan trọng: trên lĩnh vực kinh tế, tự thân 

thị trƣờng có khả năng bảo vệ sự tồn tại của nó bất kể có hay không sự can thiệp của 

nhà nƣớc. 

Tiếp cận dƣới góc độ tính hiệu quả, có thể thấy, một nhà nƣớc hiệu quả phải đạt 

đƣợc sự tối đa về lợi nhuận và tối thiểu về chi phí. Bài toán mang tính kinh tế này đặt 

ra nhu cầu cắt giảm những chi phí không cần thiết của nhà nƣớc, đồng thời với việc 

hạn chế quy mô của nó để tránh xâm phạm quyền con ngƣời. Nói về một nhà nƣớc 

công chính và bền vững, Bastiat (2015, tr 47) cho nó là: "một chính phủ cực kỳ đơn 

giản, dễ được chấp nhận, không tốn kém, nhỏ gọn". Bởi theo ông, ở một nhà nƣớc ít 

sự can thiệp nhƣ vậy, mọi ngƣời sẽ có quyền tự do làm mọi điều mình muốn, họ không 

phải cảm ơn nhà nƣớc vì thành công của mình và cũng sẽ không thể phàn nàn nhà 

nƣớc khi họ thất bại. Có thể thấy, một nhà nƣớc tối thiểu sẽ đảm bảo quyền tự quyết 

của cá nhân và thúc đẩy sự phát triển của họ. 
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Nhìn chung, điểm cốt lõi của lý thuyết về Nhà nƣớc tối thiểu là ở sự tự do cá 

nhân trong mối quan hệ với nhà nƣớc. Hai câu hỏi cốt lõi nhằm lý giải thuyết Nhà 

nƣớc tối thiểu là: Lý lẽ nào cho sự tồn tại của nhà nƣớc? Nếu nhà nƣớc xứng đáng tồn 

tại, đâu là giới hạn cho quyền lực của nó? Và kết luận rút ra từ việc trả lời các câu hỏi 

này là: "Nhà nước khả thi nhất từ sự vô chính phủ là thứ có thể mong mỏi rằng ở đó 

mọi người có tự do làm mọi thứ họ lựa chọn." (Rachel Patterson, 2005, tr 170). Vì vậy, 

lý thuyết Nhà nƣớc tối thiểu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định phạm vi can 

thiệp của nhà nƣớc đối với xã hội. Theo chúng tôi, những điểm nổi bật có thể rút ra 

đƣợc từ lý thuyết Nhà nƣớc tối thiểu bao gồm: 

- Nhà nƣớc cần tránh can thiệp vào những lĩnh vực mà đời sống xã hội dân sự có 

thể tự điều chỉnh hoặc tự phát triển. Việc nhà nƣớc can thiệp quá nhiều vào các lĩnh 

vực đó có thể gây phân tán nguồn lực và làm kém hiệu quả những chức năng cốt lõi 

hơn nhƣ bảo vệ an ninh, an toàn cho cộng đồng, chống lại sự xâm phạm pháp luật, đặc 

biệt là xâm phạm các hợp đồng hợp pháp. 

- Nhà nƣớc cần tập trung vào những nghĩa vụ cơ bản của mình là bảo đảm an 

toàn, an ninh và công lý. Quyền lực nhà nƣớc với tƣ cách một thứ quyền lực công 

trƣớc hết là đƣợc lập ra nhằm bảo đảm và duy trì trạng thái hòa bình, chống lại bạo lực 

và chiến tranh. 

- Quyền tự do của con ngƣời là thiêng liêng, trong khi đó chủ thể có khả năng 

xâm phạm quyền con ngƣời nhiều nhất chính là nhà nƣớc. Bên cạnh việc duy trì các 

nguyên tắc phân chia quyền lực và nhà nƣớc pháp quyền, Nhà nƣớc tối thiểu là một 

mô hình lý tƣởng nhằm bảo đảm các quyền này. 

Nhìn chung, lý thuyết Nhà nƣớc tối thiểu đã để lại cho chúng ta những bài học 

nhận thức quan trọng, trong đó có việc nhìn nhận lại mức độ và phạm vi can thiệp của 

nhà nƣớc đối với xã hội, đồng thời cắt giảm và thu hẹp chúng nhằm bảo vệ quyền tự 

do của con ngƣời, tiết kiệm nguồn lực của nhà nƣớc đồng thời thúc đẩy động lực sáng 

tạo của cá nhân và xã hội. 

2. Khái niệm và lý thuyết về Nhà nước chỉ huy 

Ngƣợc lại với lý thuyết Nhà nƣớc tối thiểu là những dòng tƣ tƣởng đòi hỏi nhà 

nƣớc phải mở rộng sự can thiệp của mình, thậm chí không dừng lại ở nền kinh tế. Một 

trong những trào lƣu đƣa tƣ tƣởng này lên đến cực điểm đó chính là chủ nghĩa xã hội 

(socialism) và trên thực tế khái niệm Nhà nƣớc chỉ huy cũng thƣờng gắn chặt với chủ 

nghĩa xã hội. Trƣớc khi bàn sâu hơn thì, một cách ngoài lề, cũng không thể không kể 

tới một tƣ tƣởng có xu hƣớng can thiệp điển hình của nhà kinh tế học nổi tiếng 

Keynes. Những di sản tƣ tƣởng kinh tế của Keynes tập trung vào lý thuyết về tiền 

lƣơng, lãi suất nhƣng quan niệm về nhà nƣớc của ông cũng rất đáng quan tâm. Lý giải 
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cho việc nhà nƣớc cần tăng cƣờng sự can thiệp vào thị trƣờng, ông cho rằng “sở dĩ có 

khủng hoảng và thất nghiệp và do thiếu sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế”. 

(Đinh Văn Thông, 2009, tr 195). Trong cuốn sách nổi tiếng của mình, Lý thuyết tổng 

quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ, (nhƣ đã trích trong A. Gélédan, 1996, tr 442), 

thông qua những phân tích của mình, ông đƣa ra nhận định: “Việc mở rộng chức năng 

của nhà nước… là phương tiện duy nhất để tránh khỏi một sự phá hủy hoàn toàn các 

thể chế kinh tế hiện thời”.  

Khác với Keynes, chủ nghĩa Mác-Lênin lại có lý giải riêng về vai trò can thiệp 

của nhà nƣớc. Bản thân trong thời đại của Mác vẫn chƣa tồn tại một nhà nƣớc xã hội 

chủ nghĩa hiện thực. Tuy nhiên, bằng những lý luận triết học duy vật biện chứng, kinh 

tế chính trị học, Mác đã vạch ra một con đƣờng cho sự tồn tại của nhà nƣớc xã hội chủ 

nghĩa sau này. Học thuyết hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa Mác cho rằng sự tiến 

hóa của xã hội xảy ra bởi động lực là sự tiến hóa về kinh tế, và cụ thể là của lực lƣợng 

sản xuất với hệ quả là các phƣơng thức sản xuất lần lƣợt thay thế nhau và cuối cùng 

đạt tới hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa. Trong cuốn Chống Đuy-rinh, Ăng-

ghen (1976, tr 432) đã tổng kết: “công nghiệp lớn đã đẩy những mối mâu thuẫn trước 

đây vẫn tiềm tàng trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa lên đến tình trạng đối 

kháng quá rõ rệt đến n i có thể nói rằng người ta đã sờ thấy được cá ngày sụp đổ 

không xa của phương thức sản xuất đó”. Nhƣ vậy, theo chủ nghĩa Mác, tất yếu hình 

thái cộng sản chủ nghĩa sẽ ra đời, ờ đó, nhà nƣớc sẽ tự tiêu vong, nên vấn đề nhà nƣớc 

chỉ đặt ra trong giai đoạn tiền đề của nó là xã hội chủ nghĩa. Phải nói rằng, xã hội chủ 

nghĩa là một phạm trù đa diện, với phạm vi bao trùm cả các khía cạnh xã hội, văn hóa, 

tôn giáo.v.v. Ở đây chúng ta chỉ bóc tách nghiên cứu phần kinh tế của nó để thấy đƣợc 

mối tƣơng quan với cách quan niệm kinh tế khác. Cụ thể, vai trò của nhà nƣớc đối với 

nền kinh tế đƣợc phát triển rất nhiều bởi Lê-nin. Một cách tổng quát, quan điểm của 

Lê-nin về kinh tế xã hội chủ nghĩa có thể đƣợc trình bày nhƣ sau: “phải phát triển lực 

lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động… thực hiện nghiêm ngặt chế độ hạch 

toán kinh tế, quản lý nền kinh tế theo kế hoạch, thống nhất, tập trung trong phạm vi 

toàn bộ nền kinh tế quốc dân”. (Mai Ngọc Cƣờng, 1996, tr 121). Ở đó, vai trò nhà 

nƣớc là bao trùm lên đời sống kinh tế, bao gồm tất cả việc tổ chức, điều phối sản xuất 

bởi nhà nƣớc. Xã hội đó đƣợc Lê-nin (2005, tr 120) mô tả trong tác phẩm Nhà nước và 

cách mạng nổi tiếng nhƣ sau: “toàn thể công dân thành người lao động và nhân viên 

của một „xanh-đi-ca‟ lớn duy nhất, tức là toàn bộ nhà nước”. Ở xã hội đó, không có 

sự phân biệt giữa đời sống dân sự và đời sống chính trị, mà chúng lại hòa nhập với 

nhau theo hƣớng nhà nƣớc kiểm soát toàn bộ xã hội. Nhà nƣớc ở đây, theo quan niệm 

của Lê-nin, là bộ máy chuyên chính của giai cấp vô sản, đƣợc thiết lập trên nền tảng là 

chế độ công hữu về tƣ liệu sản xuất. Nhƣ vậy, có thể tóm gọn lại, luận cứ mang tính 
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chất kinh tế nhằm củng cố cho việc nhà nƣớc phải can thiệp và điều hành toàn diện 

nền kinh tế đó là do nhu cầu xây dựng quan hệ sản xuất tiên tiến dựa trên chế độ sở 

hữu công về tƣ liệu sản xuất. Thậm chí, có thể khẳng định chức năng phát triển lực 

lƣợng sản xuất nhằm sớm xây dựng chủ nghĩa cộng sản là “chức năng quan trọng của 

nhà nước xã hội chủ nghĩa, quan trọng hơn cả việc đập tan sự phản kháng của giai 

cấp tư sản.”
(Bộ Giáo dục và đào tạo, 2012

, tr 429
).
 Trên thực tế, các nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa 

nhƣ Liên Xô và một số nƣớc khác trong giai đoạn đầu, đặc biệt là thời kỳ Chiến tranh 

Lạnh thƣờng đƣợc coi là một hình mẫu của Nhà nƣớc chỉ huy. (Lê Thị Thu Mai, 2018 

và Ngô Huy Đức, Nguyễn Thị Thanh Dung, 2016). 

Theo Đỗ Đức Định (2006), đặc trƣng về mặt kinh tế của Nhà nƣớc chỉ huy thể 

hiện ở một vài điểm sau: 

- Phủ nhận cơ chế thị trƣờng. Trên nền tảng sở hữu chung về tƣ liệu sản xuất, nhà 

nƣớc chỉ huy không chấp nhận cơ chế thị trƣờng mà thiết lập cơ chế kế hoạch hóa tập 

trung. Cụ thể, hoạt động sản xuất, phân phối sản phẩm không tiến hành dựa trên quy 

luật thị trƣờng mà dựa trên một kế hoạch tổng thể đã đƣợc xây dựng và đảm bảo thi 

hành bởi nhà nƣớc. 

- Can thiệp trực tiếp vào nền kinh tế. Bằng quyền lực của mình, nhà nƣớc sử 

dụng các biện pháp khác nhau để có thể can thiệp và kiểm soát nền kinh tế. Đầu tiên 

là mệnh lệnh hành chính và các chính sách thuế, tiền, giá cả. Tiếp theo là trực tiếp 

dùng nguồn lực của nhà nƣớc để tham gia vào nền kinh tế dƣới dạng các doanh 

nghiệp nhà nƣớc. 

Phê bình về lý thuyết Nhà nƣớc chỉ huy, những ngƣời ủng hộ nó cho rằng việc 

nhà nƣớc nắm vai trò quyết định và có sự can thiệp sâu sắc vào thị trƣờng là phù hợp 

bởi nó có thể khắc phục sự thiếu sót của thị trƣờng. Thực tế, khái niệm thất bại thị 

trƣờng (market failure) là một đối tƣợng nghiên cứu đặc biệt của kinh tế học. Thất bại 

thị trƣờng có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân nhƣ nạn độc quyền, ngoại tác, bất cân 

xứng thông tin, hành vi không hợp lý; và hệ quả là nhà nƣớc phải can thiệp để chống 

lại điều đó.(Huỳnh Thế Du, 2017). Đặc biệt, trong nền kinh tế chỉ huy, thất nghiệp và 

bất bình đẳng đƣợc giảm thiểu, lợi ích kinh tế không bị một nhóm thao túng bởi nhà 

nƣớc là đại diện của đông đảo các thành phần dân chúng. Thực tế cho thấy hiện tƣợng 

thất nghiệp và chênh lệch giàu nghèo ở các nƣớc theo nền kinh tế chỉ huy là rất thấp 

bởi tất cả việc làm và lợi tức xã hội đều đƣợc phân phối tƣơng đối cân bằng. Ngƣợc 

lại, những ngƣời phê phán kinh tế chỉ huy thƣờng nhắm vào hai điểm lớn: đầu tiên là 

nhà nƣớc không thể có đủ dữ liệu, nguồn lực và khả năng để tạo ra một kế hoạch chính 

xác và hiệu quả với tầm vóc của nền kinh tế; thứ hai là việc từ bỏ cạnh tranh làm mất 

một động lực phát triển quan trọng. Đặc biệt, nhà kinh tế học theo trƣờng phái Áo F. 

A. Hayek (2012) đã kịch liệt chống lại mô hình này trong một tác phẩm rất quan trọng 
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của ông: Đường về nô lệ, với cái tên đã hàm chứa thông điệp rằng mô hình kinh tế chỉ 

huy chỉ dẫn xã hội trở về chế độ nô lệ chứ không có gì tốt đẹp hơn cả.  

Ở đây, chúng tôi chỉ dừng việc nghiên cứu về Nhà nƣớc chỉ huy ở góc độ lý 

thuyết, với những cơ sở, đặc trƣng và phê bình xung quanh nó; mà không lạm bàn 

thêm về thực tiễn. Nhà nƣớc chỉ huy và nền kinh tế chỉ huy đã tiêu biến cùng với sự 

tan rã của Liên Xô song những ý nghĩa lý luận của nó vẫn còn rất sâu sắc, đặc biệt là 

trong việc giải nghĩa sự can thiệp của nhà nƣớc đối với thị trƣờng. 

* Tiểu kết 1: 

Trong phần trên chúng tôi trình bày hai lý thuyết có sự trái ngƣợc nhau rõ rệt bởi 

chúng phản ánh hai xu hƣớng đối lập xoay quanh vấn đề mức độ can thiệp của nhà 

nƣớc đối với đời sống kinh tế và xã hội. Nếu lý thuyết Nhà nƣớc tối thiểu đề ra việc 

hạn chế hết mức sự can thiệp của nhà nƣớc thì ngƣợc lại lý thuyết Nhà nƣớc chỉ huy 

lại cố gắng bảo vệ cho sự can thiệp đó. Ở góc độ kinh tế học, việc nghiên cứu mức độ 

can thiệp của nhà nƣớc luôn gắn với hiệu năng của nền kinh tế hay cụ thể hơn là mối 

quan hệ giữa hai đại lƣợng này khi chúng thay đổi. Hình sau cho thấy sự biến thiên 

trong mối quan hệ đó. (Đinh Tuấn Minh, 2017). 

 

Trong hình này, trƣớc hết cần chú ý vào hai đƣờng biểu thị cho tƣ tƣởng xã hội 

chủ nghĩa và tƣ tƣởng tự do chính thống là hai tƣ tƣởng nền tảng chi Nhà nƣớc chỉ huy 

và Nhà nƣớc tối thiểu; còn tƣ tƣởng tự do phi chính phủ ủng hộ cho tình trạng không 

nhà nƣớc chúng tôi không bàn tới và các mô hình nhà nƣớc hỗn hợp sẽ đƣợc bàn ở kỳ 

sau. Cụ thể, khi xem xét hai đƣờng này với tƣ cách hai hàm số biểu thị cho mối quan 

hệ giữa hai đại lƣợng „Mức độ can thiệp của nhà nƣớc vào nền kinh tế‟ và „hiệu năng 

của nền kinh tế‟, chúng ta cần khảo sát tính đơn điệu của chúng trên những khoảng 

nhất định. Với tƣ tƣởng xã hội chủ nghĩa, dễ thấy đây là một đƣờng đồng biến. Theo 
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đó, khi mức độ can thiệp của nhà nƣớc càng tăng thì hiệu năng của nền kinh tế cũng 

tăng theo, và khi đạt tới mức cao nhất thì có thể gọi đó là trạng thái Nhà nƣớc chỉ huy. 

Đƣờng biểu thị tƣ tƣởng tự do chính thống lại phức tạp hơn. Trong đoạn đầu tiên, từ 

trạng thái vô chính phủ, hiệu năng của nền kinh tế tăng dần đến mức tối ƣu khi nhà 

nƣớc ở trạng thái Nhà nƣớc tối thiểu, với mức độ can thiệp tƣơng đối thấp. Sau đó hàm 

số trở nên nghịch biến, tức là hiệu năng của nền kinh tế sẽ giảm dần khi nhà nƣớc gia 

tăng mức độ can thiệp. Đó là một sự biểu thị trực quan sinh động cho chúng ta dễ hiểu 

hơn về vai trò của nhà nƣớc trong nền kinh tế theo hai chủ thuyết lớn này. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy quan niệm của các học thuyết trên chƣa hẳn đã hoàn 

toàn chính xác. Các mô hình thử nghiệm của cả nhà nƣớc tối thiểu lẫn nhà nƣớc chỉ huy 

đều gặp thất bại khi cố gắng duy trì tính cực đoan của mình. Tác giả Barry Buzan đã 

tinh tế chỉ ra rằng hai xu hƣớng này nếu đƣợc đẩy đến mức cực đoan thì đều thất bại và 

gây ra rối loạn cho xã hội. Ông (1993, tr 23) viết: “Một sự rối loạn có thể chỉ ra mức độ 

xa cách giữa công dân và chính phủ ngày càng gia tăng khi một nhà nước tối đa đã 

theo đuổi lợi ích của mình quá mức và tổn hại đến lợi ích của cá nhân. Thật không may, 

điều này cũng có thể xảy ra khi nhà nước tối thiểu thất bại trong việc ngăn chặn mâu 

thuẫn giữa công dân trong nước mình”. Điều đó cho thấy rõ ràng rằng, nếu coi Nhà 

nƣớc tối thiểu và Nhà nƣớc chỉ huy là hai điểm cực thì ở giữa nó sẽ có những điểm khác 

cân bằng hơn. Hiếm có nhà nƣớc nào trong thực tế đạt tới sự tối thiểu tuyệt đối cũng 

nhƣ chỉ huy tuyệt đối. Một ví dụ khá gần gũi là ở chính Việt Nam trong thời kỳ xóa bỏ 

kinh tế thị trƣờng để thiết lập kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hay vẫn đƣợc gọi nôm na 

là “thời bao cấp”, thì trên thực tế thị trƣờng vẫn tồn tại dƣới dạng “chợ đen”. Hay 

ngƣợc lại, ở Mỹ dù thị trƣờng tự do phát triển nhƣng trƣớc nguy cơ khủng hoảng, năm 

1933, Quốc hội đã ban hành Đạo luật Glass-Steagall để can thiệp vào hệ thống ngân 

hàng và bảo hiểm nhằm tránh các doanh nghiệp này lao vào các khoản đầu tƣ đầy rủi ro. 

Nói chung, mức độ can thiệp của nhà nƣớc vào đời sống dân sự, trong đó có nền kinh tế, 

không cố định mà luôn có sự thay đổi nhằm thích nghi với sự phát triển của xã hội. Nếu 

lấy Nhà nƣớc tối thiểu và Nhà nƣớc chỉ huy làm hai điểm cực thì ở giữa chúng vẫn còn 

những trạng thái khác khả dĩ trở thành sự lựa chọn cho một đất nƣớc trong những điều 

kiện nhất định. Hai trong số những trạng thái đó sẽ đƣợc chúng tôi trình bày cụ thể 

trong kỳ tiếp theo, đó là Nhà nƣớc kiến tạo phát triển và Nhà nƣớc phúc lợi. 

3. Khái niệm và lý thuyết về Nhà nước phúc lợi 

Nhà nƣớc phúc lợi đã trải qua một lịch sử phong phú và thậm chí đƣợc biểu hiện 

dƣới nhiều dạng thức khác nhau. Xét trên khía cạnh lịch sử. theo Tom G. Palmer 

(2013), nhà nƣớc Đức thời kỳ Thủ tƣớng Otto von Bismark đƣợc coi là sự khởi đầu 

của Nhà nƣớc phúc lợi dù khái niệm này còn chƣa xuất hiện (thậm chí ông còn gọi nhà 

nƣớc của mình là „nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa‟). Sau đó, ý tƣởng về một nhà nƣớc cung 
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cấp phúc lợi cho ngƣời dân đƣợc kế thừa và xâm nhập vào nhiều nơi, trong đó có cả 

Mỹ với những chƣơng trình an sinh xã hội ngày càng trở nên phổ biến từ thời Roosevelt. 

Nhìn chung, sự ra đời và tồn tại của Nhà nƣớc phúc lợi là một sự tấn công mạnh 

mẽ vào chủ nghĩa tự do thịnh hành thời bấy giờ. Một khái niệm mang tính ảnh hƣởng 

lớn về Nhà nƣớc phúc lợi đƣợc Asa Briggs, trích dẫn bởi Jochen Clasen, Nico A. 

Siegel (2007, tr 25) trình bày: “Nhà nước phúc lợi là một nhà nước mà ở đó quyền lực 

được sử dụng nhằm cải biến cuộc chơi của các thế lực thị trường theo một cách phi tự 

do. Đầu tiên là bằng việc đảm bảo mức thu nhập của cá nhân và gia đình dù không 

quan tâm đến giá trị thị trường của công việc và tải sản của họ. Thứ hai là bằng cách 

thu hẹp sự mất an toàn với việc cho phép các cá nhân và gia đình được hưởng những 

„dự phòng xã hội‟ nhất đình như khi ốm đau, già cả và thất nghiệp. Và thứ ba là bằng 

cách bảo đảm rằng tất cả công dân bất chấp sự khác biệt về giai cấp và hoàn cảnh 

được hưởng những dịch vụ xã hội tiêu chuẩn.” Nhƣ vậy, định nghĩa về Nhà nƣớc phúc 

lợi phản ánh rõ nét sự can thiệp của nhà nƣớc vào đời sống và nền kinh tế. Trƣớc hết, 

phải thấy rằng Nhà nƣớc phúc lợi có xu hƣớng sử dụng quyền lực và nguồn lực của 

mình vào việc cải biến những khía cạnh nhất định của xã hội. Đây là điều hoàn toàn xa 

lạ với tƣ duy của chủ nghĩa tự do vốn đề cao tính độc lập và sự tự chịu trách nhiệm của 

cá nhân, đặc biệt trong việc chấp nhận những ngƣời „không làm mà vẫn có ăn‟. Mặc 

khác sự can thiệp của Nhà nƣớc phúc lợi cũng có giới hạn với phạm vi nhất định chứ 

không toàn diện nhƣ Nhà nƣớc chỉ huy. Do vậy, một số tác giả thƣờng tránh đề cập tới 

việc nhấn mạnh vào sự can thiệp của nhà nƣớc mà chỉ cố gắng liệt kê những điểm tốt 

đẹp của nhà nƣớc này. Chẳng hạn ở hai khái niệm sau, trích dẫn bởi Artur Ursanov, 

Eline Chivot (2015, tr 17): “nhà nước phúc lợi dùng để chỉ nhà nước với các chính 

sách được thiết kế để bảo vệ các mối nguy thông thường mà phần lớn xã hội hay gặp 

phải”, hay “nhà nước phúc lợi là nhà nước tập trung các chức năng của mình vào lĩnh 

vực giáo dục, y tế, nhà ở, cứu trợ đói nghèo và bảo hiểm xã hội”. Nhìn chung, tên gọi 

Nhà nƣớc phúc lợi đã phần nào phản ánh việc nhà nƣớc đem lại phúc lợi cho ngƣời 

dân. Đó là một mục tiêu có phần chủ động của nhà nƣớc thay vì chỉ đơn thuần là để 

mặc cho thị trƣờng vận hành theo quy luật „bàn tay vô hình‟. 

Thực tế, các quốc gia đƣợc coi là điển hình của Nhà nƣớc phúc lợi phải kể đến 

nhƣ các nƣớc Bắc Âu (Đan Mạch, Thụy Điển) và đƣợc xem là thành công với mô hình 

này. Nhƣng cũng có những quốc gia gặp thất bại, trắc trở nhƣ Hy Lạp, Ý. Nhƣng dù ở 

đâu chăng nữa, Nhà nƣớc phúc lợi cũng mang những đặc trƣng rất cơ bản. Về mặt 

kinh tế, Nhà nƣớc phúc lợi hƣớng tới sự tham gia tối đa của lực lƣợng lao động trong 

nền kinh tế để từ đó đảm bảo đƣợc sự ổn định của nền kinh tế quốc gia, với những 

mục tiêu đƣợc nhắc tới bởi Đinh Công Tuấn (2011) nhƣ: (1) Mức độ phổ quát cao (Tất 

cả công dân đều đƣợc đảm bảo các lợi ích và dịch vụ an sinh xã hội cơ bản), (2) Mức 
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độ bình đẳng cao (Phân phối thu nhập tƣơng đối công bằng và cơ hội bình đẳng trong 

việc tiếp cận việc làm), (3) Bảo đảm việc làm đầy đủ thông qua việc thực hiện các 

chính sách thị trƣờng lao động tích cực. Từ đó có thể thấy, đối tƣợng chủ yếu của các 

can thiệp đến từ nhà nƣớc chính là vấn đề lao động, an sinh. Ngoài ra, các lĩnh vực 

khác của kinh tế nhƣ sản xuất, buôn bán, tài chính.v.v. hầu nhƣ không có sự can thiệp 

mà cơ chế tự do vẫn đƣợc duy trì. Qua đó ta thấy đƣợc điểm trung dung của Nhà nƣớc 

phúc lợi so với Nhà nƣớc tối thiểu và Nhà nƣớc toàn trị. 

Về tính hợp lý của Nhà nƣớc phúc lợi, nghiên cứu nổi bật của Robert E. Goodin
 

(1988) chỉ ra nguy cơ bất công xã hội của các nhóm dễ bị tổn thƣơng và quyền của họ 

trong việc đƣợc thụ hƣởng các giá trị bình đẳng. Với cách tiếp cận dựa trên quyền, rõ 

ràng Nhà nƣớc phúc lợi là hình ảnh phản ánh tốt nhất vai trò chủ động của nhà nƣớc 

trong việc bảo vệ quyền của các nhóm yếu thế bởi đối với các chủ thể mang quyền thì 

nhà nƣớc phải có “nghĩa vụ chủ động”. (Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Lã 

Khánh Tùng, 2012, tr 47). Còn về mặt kinh tế và phát triển, những lý lẽ tồn tại của 

Nhà nƣớc phúc lợi có thể kể tới bởi Đinh Công Tuấn (2012) bao gồm:  

- An sinh xã hội có thể tạo nên một thị trƣờng lao động tích cực. So với những 

chi phí và tổn thất mà thị trƣờng lao động có thể phải gánh chịu khi để mặc cho ngƣời 

lao động rơi vào tình trạng bất lợi thì chi phí cho an sinh xã hội là thấp hơn. Vì vậy, an 

sinh xã hội có thể coi là một khoản đầu tƣ có lợi nhuận. 

- Việc chú trọng đến giáo dục là tiền đề cho phát triển bền vững. Đầu tƣ cho giáo 

dục là đầu tƣ lâu dài và hiệu quả. 

- Chăm sóc sức khỏe cho gia đình và trẻ em là cần thiết cho tƣơng lai. Đây cũng 

là sự bảo đảm cho một thị trƣờng lao động lành mạnh, hiệu quả và nhân bản. 

Nói chung, các lập luận ủng hộ cho Nhà nƣớc phúc lợi không chỉ đến từ khía 

cạnh nhân đạo mà còn là từ góc độ kinh tế. Việc nhà nƣớc cung cấp các lợi ích an sinh 

không những bảo vệ quyền của ngƣời dân mà còn giúp thị trƣờng phát triển bền vững 

hơn. Thật vậy, một nghiên cứu (Ngân hàng thế giới, 2003, tr 54) đã chỉ ra tài sản có 

nguồn gốc tự nhiên (dựa trên sản xuất và khai thác các tài nguyên thiên nhiên, bao 

gồm hầu hết các lĩnh vực kinh tế nhƣ nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) và tài sản xã 

hội (dựa trên các giá trị cùng chia sẻ và sự tin cậy lẫn nhau) là hai nền tảng cho phát 

triển bền vững và phúc lợi. Ngoài ra, kinh tế học phúc lợi của Pigou, trích dẫn bởi A. 

Gélédan (1993) cũng cho thấy nhà nƣớc, thông qua các can thiệp và chính sách về tiền 

lƣơng, lãi suất tiết kiệm, thuế; có thể giúp kích thích nền kinh tế phát triển, kích thích 

cầu, tăng việc làm v.v.. 

Ở chiều hƣớng ngƣợc lại, những chỉ trích đối với Nhà nƣớc phúc lợi cũng không 

kém phần kịch liệt. Nhƣ đã trình bày, Nhà nƣớc phúc lợi nằm giữa hai trào lƣu chủ 
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nghĩa tự do và chủ nghĩa xã hội. Do vậy điều hiển nhiên là nó gánh chịu những phê 

phán từ cả hai dòng tƣ tƣởng này. Là ngƣời khởi xƣớng trào lƣu cộng sản chủ nghĩa, 

Mác đặc biệt phê phán Nhà nƣớc phúc lợi. Trong bài nói chuyện tại Ủy ban trung 

ƣơng liên đoàn cộng sản năm 1850, ông lập luận rằng các biện pháp nhằm tăng lƣơng, 

cải thiện điều kiện việc làm, trợ cấp xã hội sẽ đƣợc sử dụng để ngăn tầng lớp lao động 

khỏi chủ nghĩa xã hội. Phúc lợi xã hội không thể giải quyết đƣợc các vấn đề cơ bản 

của chủ nghĩa tƣ bản đó là bóc lột và tƣ hữu. Đối với những nhà đấu tranh của chủ 

nghĩa tự do, họ cho rằng, Nhà nƣớc phúc lợi khiến chính quyền lơ là các chức năng cơ 

bản của mình và phân tán nguồn lực. Bên cạnh đó, Nhà nƣớc phúc lợi phá hủy các đức 

tính cần thiết của một nền dân chủ, làm giảm động lực làm việc và gây ra chây ì. Cuối 

cùng, việc nhà nƣớc can thiệp vào phúc lợi khiến mọi ngƣời bị tổn hại sự tự do. 

(Ronald Hamowy, 2008). Từ góc độ chính trị, các phê phán lại nhắm vào việc chính 

sách phúc lợi bị lợi dụng cho mƣu đồ chính trị và chỉ đƣợc đƣa ra nhằm giành lá phiếu. 

Còn các nghiên cứu kinh tế quốc tế lại đƣa ra sự thất bại của chính sách phúc lợi ở Hy 

Lạp và ảnh hƣởng của nó đến kinh tế châu Âu để chỉ ra những nguy cơ khi chính phủ 

quá quan tâm theo đuổi an sinh xã hội. 

Nhìn chung, đối với Nhà nƣớc phúc lợi, có một số điểm đáng chú ý: 

- Việc nhà nƣớc lựa chọn can thiệp sâu vào đời sống an sinh với mục đích tăng 

cƣờng phúc lợi cho xã hội là điều dễ dàng chấp nhận và có thể đạt đƣợc những hiệu 

quả nhất định. Điều đó phần nào cho thấy, không phải mọi sự can thiệp của nhà nƣớc 

đều phi lý và thậm chí có những sự can thiệp đem lại những giá trị cần thiết cho con 

ngƣời nhƣ bình đẳng và từ thiện. 

- Mức độ can thiệp của Nhà nƣớc phúc lợi có thể đo lƣờng dƣới nhiều tiêu chí 

nhƣng rõ rệt nhất là mức chi ngân sách cho các hoạt động an sinh. Việc lựa chọn mức 

độ can thiệp phù hợp là cần thiết cho việc cân đối các nguồn lực của nhà nƣớc và tránh 

rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, chính trị nhƣ đã xảy ra ở một số nƣớc Nam Âu. 

- Nhà nƣớc phúc lợi là một hình mẫu cho việc các chính quyền không thể thờ ơ 

trƣớc vấn đề quyền lợi của các nhóm yếu thế. Đặc biệt trong bối cảnh quyền con ngƣời 

đang là mối quan tâm và ƣu tiên toàn cầu. Dù không hoàn toàn là một nhà nƣớc phúc 

lợi thì các quốc gia trên thế giới cũng cần lƣu ý kỹ lƣỡng tới vấn đề bảo đảm an sinh. 

Đặc biệt, đảm bảo phúc lợi là đảm bảo các giá trị bền vững cho tƣơng lai và là điều 

không thể thiếu trong xã hội loài ngƣời ngày nay. 

4. Khái niệm và lý thuyết về Nhà nước kiến tạo phát triển 

Hiện nay hiếm có vấn đề nào tạo ra sức thu hút trong giới nghiên cứu nhƣ Nhà 

nƣớc kiến tạo phát triển, đặc biệt là sau những phát biểu của ngƣời đứng đầu Chính 

phủ Việt Nam đƣơng nhiệm.
 
(Nhân dân ngày 15 tháng 01 năm 2017). Thực tế cho 
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thấy, Nhà nƣớc kiến tạo phát triển đã và đang đƣợc vận dụng với rất nhiều thành quả 

đạt đƣợc ở các nƣớc châu Á nhƣ Nhật Bản, Hàn Quốc.v.v. Trong bối cảnh kinh tế Việt 

Nam đang bƣớc qua một giai đoạn mới sau khi đạt mức thu nhập trung bình, vấn đề 

tìm một hƣớng đi về cả mặt chính sách lẫn thể chế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển 

kinh tế là hết sức cần thiết. Vì vậy, tìm tới nhà nƣớc kiến tạo phát triển nhƣ một mô 

hình thành công đã đƣợc kiểm nghiệm trong thực tiễn lịch sử là điều hoàn toàn hợp lý 

trong việc đổi mới hệ thống chính trị nói chung cũng nhƣ nhà nƣớc nói riêng.  

Lần đầu tiên đƣợc đề cập tới trong cuốn sách “MITI và sự thần kỳ Nhật Bản: 

Chính sách tăng trưởng công nghiệp giai đoạn 1925-1975”, xuất bản năm 1982, cho 

đến nay, trong hành trình hơn 30 năm của khái niệm này, rất nhiều nội dung đã đƣợc 

làm rõ xoay quanh nhà nƣớc kiến tạo phát triển. Nhiều khía cạnh nghiên cứu đã dần 

đƣợc lấp đầy nhằm làm sáng tỏ vấn đề này cũng nhƣ mở rộng phạm vi ứng dụng của 

nhà nƣớc kiến tạo phát triển. Hiện đã có định nghĩa đƣợc đặt ra để mô tả Nhà nƣớc 

kiến tạo phát triển nhƣ: “Nhà nước kiến tạo phát triển có thể được hiểu là nhà nước 

ưu tiên cho phát triển kinh tế, tăng năng suất và khả năng cạnh tranh về mặt công nghệ 

và về mặt quản trị, nó được dẫn dắt bở nhóm chức nghiệp ưu tú có năng lực quản lý 

lãnh đạo thông qua việc hoạch định chính sách công nghiệp và nhóm này được hệ thống 

chính trị h  trợ bằng việc tạo ra một khoảng tự do cần thiết để sáng tạo.” (Yin Wah 

Chueds, 2016, tr 1). Nói chung, khi đề cập tới khái niệm Nhà nƣớc kiến tạo phát triển thì 

không thể không nói tới khía cạnh phát triển, bởi thuật ngữ tiếng Anh gốc đƣợc sử 

dụng là Developmental state chỉ nhắc tới yếu tố phát triển, còn việc chuyển ngữ bổ 

sung thêm từ kiến tạo là nhằm tránh gây nhầm lẫn với một khái niệm cũng thƣờng 

đƣợc sử dụng đó là Nƣớc phát triển (Developed country). (Vũ Công Giao, 2018). 

Nhìn chung, mặc dù khái niệm Nhà nƣớc kiến tạo phát triển đƣợc đề cập tƣơng 

đối muộn, và đặc biệt là gắn với thực tiễn các nhà nƣớc ở Đông Á, nơi chứng kiến sự 

phát triển thần kỳ trong những năm hậu chiến; nhƣng chủ thuyết cho sự tồn tại của nó 

đã đƣợc hình thành sớm hơn, với chủ thuyết phát triển (developmentalism) trong kinh 

tế học. G. Myrdal, trích theo A. Gélédan (1993, tr 561) đã lên án các nƣớc kém phát 

triển ở Nam Á là Nhà nƣớc mềm (soft state) và nhấn mạnh việc cải cách thể chể. Nhìn 

chung, cả trong lý thuyết của chủ nghĩa phát triễn lẫn trong thực tiễn của một số nƣớc 

Đông Á, vai trò can thiệp của nhà nƣớc đối với nền kinh tế là điểm cần thiết cho sự 

phát triển. Do vậy, cũng giống nhƣ Nhà nƣớc phúc lợi, mức độ can thiệp của Nhà 

nƣớc kiến tạo phát triển có thể coi là nằm giữa Nhà nƣớc tối thiểu và Nhà nƣớc chỉ 

huy. (Trịnh Quốc Toản, Vũ Công Giao, 2017). Thật vậy, nếu nhƣ trọng tâm can thiệp 

của Nhà nƣớc phúc lợi là các chính sách an sinh xã hội thì Nhà nƣớc kiến tạo phát 

triển lại tập trung vào các nhân tố phát triển, đặc biệt là các ngành công nghiệp và  

xuất khẩu.  
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Nói đến đặc trƣng của Nhà nƣớc kiến tạo phát triển, có thể thấy các học giả khá 

đồng tình với việc xác định những yếu tố đặc thù của mô hình này. Bảng sau chỉ ra những 

điểm chung trong quan niệm của Chalmers Johnson (1985), Adrian Leftwich (1995) 

và Chƣơng trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP, 2012) xung quanh vấn đề này. 

Chalmers Johnson Adrian Leftwith UNDP 

Có các quy tắc quản trị ổn 

định và vững chắc do giới 

tinh hoa chính trị - quan 

liêu lập nên. 

Có một tầng lớp quan liêu 

tinh hoa gần gũi với nhà 

nƣớc. Các chính sách phát 

triển chịu ảnh hƣởng của 

giới này. 

Giới lãnh đạo mãnh mẽ, 

có tầm nhìn xa trong 

rộng, có khả năng và có 

cam kết lớn. 

Nhà nƣớc có vị thế tƣơng 

đối tự chủ trƣớc các sức ép 

chính trị từ xã hội mà có 

thể gây trở ngại đến các 

chính sách kinh tế. 

Nhà nƣớc có tính độc lập 

tƣơng đối trƣớc áp lực của 

các giai cấp, tầng lớp, nhóm 

xã hội và đặt lợi ích quốc 

gia lên trên lợi ích của các 

nhóm này. 

Bộ máy quan liêu không 

bị chính trị hóa, đƣợc 

tách biệt và không bị ảnh 

hƣởng bởi các cuộc bầu 

cử và các áp lực kinh 

doanh. 

Có một chính phủ mạnh, 

thậm chí chuyên chế. 

Chính quyền mạnh và kiểm 

soát chặt xã hội ở thời kỳ 

đầu. 

Bộ máy quan liêu mạnh. 

Nhà nƣớc đầu tƣ mạnh vào 

giáo dục, y tế và thực hiện 

các chính sách công bằng 

xã hội. 

Các quyền dân sự bị hạn 

chế nhƣng đƣợc ngƣời dân 

ủng hộ nhờ phân phối tƣơng 

đối công bằng những lợi ích 

từ sự phát triển. 

Tập trung vào nâng cao 

năng lực con ngƣời bằng 

cách đầu tƣ vào các chính 

sách xã hội để thúc đẩy 

giáo dục, sức khỏe, nhà 

ở. 

Tóm lại, từ những đặc trƣng của nhà nƣớc kiến tạo phát triển, chúng ta có thể rút 

ra một số lƣu ý quan trọng sau: 

- Nhà nƣớc kiến tạo phát triển đạt đƣợc mục tiêu của mình dựa trên việc thiết lập 

một nhà nƣớc mạnh, có sức can thiệp lớn do đội ngũ tinh hoa lãnh đạo. 

- Các kế hoạch và hoạt động điều phối kinh tế đƣợc thực hiện trên cơ sở mối gắn 

kết chặt chẽ giữa nhà nƣớc và khối tƣ nhân với đa số là giới doanh nhân. 

- Bộ máy nhà nƣớc có tính chuyên chế tƣơng đối cao với sự kiểm soát xã hội 

mạnh nhƣng lại duy trì sự ủng hộ bằng cách đầu tƣ nhất định những thành quả phát 

triển vào các chính sách an sinh xã hội. 

Nhìn từ góc độ kinh tế học thể chế mới (New institutional economics), nhà nƣớc 

đƣợc coi là một hệ thống song hành và bổ trợ lẫn nhau cùng với thị trƣờng và xã hội. 
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Ở đó, vai trò của Nhà nƣớc kiến tạo phát triển là tạo dựng các thể chế bổ trợ cho các 

khiếm khuyết của thị trƣờng vã xã hội chứ không phải thay thế và kiểm soát chúng. 

(Đinh Tuấn Minh, Phạm Thế Anh, 2017). Bên cạnh đó, Nhà nƣớc kiến tạo phát triển 

biểu hiện sự thích ứng cao của nhà nƣớc đối với nhu cầu phát triển của nền kinh tế, 

điều mà có sự thay đổi rất nhanh chóng. Do đó, thích nghi với bối cảnh và tăng cƣờng 

năng lực thể chế là hai yêu cầu rất quan trọng đặt ra cho Nhà nƣớc kiến tạo phát triển. 

Kinh tế học thể chế với cách tiếp cận năng lực (capability approach) của Armatia Sen 

nhấn mạnh vào tính hiệu quả của nhà nƣớc trong phát triển. (Nguyễn Thị Lê, 2014). 

Để làm rõ vấn đề này, một nghiên cứu của Ngân hàng thế giới (1998) đã chỉ ra, vào 

những năm 1960, sự chênh lệch về thu nhập giữa các nƣớc Đông Á và các nƣớc Nam 

Xahara châu Phi chỉ ở dƣới mức 1.000 tỷ Mỹ kim nhƣng đến năm 1992, sự chênh lệch 

này đã lên mức hơn 3.000 tỷ. Trong đó, mức chênh đƣợc tạo ra do các chính sách rơi 

vào khoảng 800 tỷ và do năng lực của nhà nƣớc vào khoảng 500 tỷ. Rõ ràng rằng, vấn 

đề năng lực quản trị của nhà nƣớc có khả năng đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn và đây 

luôn là một đại lƣợng đƣợc quan tâm khi đánh giá sự phát triển của một nền kinh tế. 

Kết luận và bài học cho Việt Nam 

Thông qua việc khảo sát bốn khái niệm Nhà nƣớc tối thiểu, Nhà nƣớc chỉ huy, 

Nhà nƣớc phúc lợi và nhà nƣớc kiến tạo phát triển, có thể thấy các lý thuyết nhằm thiết 

lập nên chung có ý nghĩa rất quan trọng trong nghiên cứu trên cả các khía cạnh 

phƣơng pháp luận lẫn thực tiễn. Một mặt, cách tiếp cận kinh tế học cung cấp cho 

chúng ta một cái nhìn rất đa dạng về nhà nƣớc, đặc biệt là trong bối cảnh vai trò của 

nhà nƣớc đối với nền kinh tế đang đƣợc quan tâm xem xét một cách hết sức sâu sắc. 

Mặt khác, việc nghiên cứu các cách thức vận hành nền kinh tế của nhà nƣớc cũng có ý 

nghĩa quan trọng trong việc xác định một mô hình tối ƣu cho Việt Nam hiện nay. Kết 

luận của chúng tôi có thể tóm lại trong các điểm sau: 

- Đầu tiên cách tiếp cận kinh tế học bổ sung cho chúng ta những tri thức quan 

trọng về nhà nƣớc, đặc biệt là trong việc hình thành các khái niệm nhằm mô tả sự can 

thiệp của nhà nƣớc vào nền kinh tế. Điều này là rất hữu ích bởi các tiếp cận liên ngành 

đang ngày càng đem lại sự phong phú cho khoa học. Hơn thế nữa, các khái niệm này 

đòi hỏi một sự nghiên cứu sâu sắc vào hệ thống chính sách của mỗi nhà nƣớc và có sự 

giao thoa với các cách tiếp cận khác về khái niệm nhà nƣớc. Chẳng hạn, cách tiếp cận 

nhà nƣớc theo góc độ quốc gia-dân tộc tạo ra các khải niệm gắn nhà nƣớc với một 

vùng đất, cộng đồng nào đó, nhƣ nhà nƣớc Mỹ, nhà nƣớc Việt Nam, nhà nƣớc Trung 

Quốc.v.v. Đây là hệ khái niệm có tính bền vững rất cao bởi nó gắn với các yếu tố cơ 

bản cấu thành nền chủ quyền quốc gia đó là dân tộc và cƣơng vực lãnh thổ. (Lê Đình 

Chân, 1975). Một cách tiếp cận khác là dựa trên kiểu nhà nƣớc, gắn với các hình thái 

kinh tế-xã hội nhất định, từ đó có các khái niệm nhƣ nhà nƣớc chiếm hữu nô lệ, nhà 
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nƣớc phong kiến, nhà nƣớc tƣ sản, nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa. (Trƣờng Đại học Luật 

Hà Nội, 2016). Cách tiếp cận này cũng tƣơng đối bền vững nhƣng không bằng cách 

tiếp cận quốc gia dân tộc bởi các hình thái kinh tế-xã hội có sự thay đổi tuy tƣơng đối 

chậm. Chẳng hạn nhƣ nhà nƣớc Anh có trải qua thời kỳ nhà nƣớc phong kiến và nhà 

nƣớc tƣ sản. Còn đối với cách tiếp cận kinh tế học, có thể thấy những khái niệm mà nó 

đặt ra mang tính bền vững kém nhất, bởi chính sách can thiệp kinh tế luôn thay đổi. 

Chẳng hạn nhà nƣớc tƣ sản Mỹ ban đầu mang hình bóng một Nhà nƣớc tối thiểu 

nhƣng có những lúc mang hình bóng một Nhà nƣớc phúc lợi, hay thậm chí có tác giả 

(Robert H. Wade, 2014) khi nghiên cứu chính sách công nghiệp của Mỹ những năm 

gần đây còn cho rằng đây là một Nhà nƣớc kiến tạo phát triển đƣợc ngụy trang. Ngay 

cả ở nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một Nhà nƣớc chỉ huy đã dần dần đi 

vào dĩ vãng để nhƣờng chỗ cho một nền kinh tế thị trƣờng đặc trƣng, với quyết tâm 

xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động. Nói chung, khái niệm về nhà 

nƣớc từ góc độ kinh tế học luôn có sự chuyển biến, điều này phần nào phản ánh sự 

biến động về bối cảnh của nền kinh tế có tác động rất lớn đến việc xác định mô hình 

quản trị nhà nƣớc phù hợp. 

- Yếu tố giúp phân định các mô hình nhà nƣớc từ góc độ kinh tế học chính là 

mức độ can thiệp của nhà nƣớc vào nền kinh tế. Chẳng hạn Nhà nƣớc tối thiểu luôn có 

gắng duy trì mức can thiệp thấp nhất còn đối với Nhà nƣớc chỉ huy thì lại ngƣợc lại 

hoàn toàn. Đối với trƣờng hợp Nhà nƣớc phúc lợi và Nhà nƣớc kiến tạo phát triển, để 

so sánh mức độ can thiệp của nhà nƣớc cần phải xem xét sâu sắc hơn về những khía 

cạnh can thiệp cụ thể của chúng. Esping Anderson (trích bởi Edward Webster, 

Khayaat Fakier, 2010) đã có những phân tích khá kỹ lƣợng về vấn đề này. Ông cho 

rằng, Nhà nƣớc phúc lợi tồn tại chủ yếu ở những nƣớc có nền tảng kinh tế đã phát 

triển, dân trí cao và việc điều hành chính sách phúc lợi chủ yếu thông qua các chính 

sách tƣơng đối ổn định. Ngƣợc lại, các Nhà nƣớc kiến tạo phát triển đa phần gắn với 

giai đoạn công nghiệp hóa, đòi hỏi nhà nƣớc thƣờng xuyên thay đổi, cập nhật về chính 

sách sao cho phù hợp với sự chuyển biến của thị trƣờng. Mặc khác, các chính sách lớn 

của Nhà nƣớc phúc lợi nằm trong lĩnh vực lao động, an sinh xã hội, y tế.v.v. vốn 

không tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến tổng sản lƣợng của nền kinh tế nhƣ các 

chính sách công nghiệp, xuất nhập khẩu, tiền tệ mà Nhà nƣớc kiến tạo phát triển chú 

trọng. Vì vậy có thể khẳng định mức độ can thiệp của Nhà nƣớc kiến tạo phát triển là 

cao hơn so với Nhà nƣớc phúc lợi. Tóm lại, nếu so sánh dựa trên mức độ can thiệp thì 

Nhà nƣớc tối thiểu là ít nhất, sau đó là Nhà nƣớc phúc lợi, lớn hơn là Nhà nƣớc kiến 

tạo phát triển và cao nhất là Nhà nƣớc chỉ huy. Thứ tự này cũng phản ánh một đại 

lƣợng khác là tính dân chủ, vốn tỷ lệ nghịch so với sự can thiệp của nhà nƣớc. 

- Cuối cùng, việc nghiên cứu về các khái niệm và lý thuyết trên có ý nghĩa thực 
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tiễn sâu sắc cho Việt Nam. Sau những năm vận hành nền kinh tế tập trung, Đại hội VI 

Đảng Cộng sản Việt Nam đƣợc coi nhƣ là bƣớc khởi đầu của Đổi Mới với việc nhận 

diện “tình trạng tập trung quan liêu còn nặng” và phải “thử nghiệm, tìm tòi về cách 

làm ăn mới nhằm khai thác khả năng tiềm tàng của nền kinh tế để phát triển sản xuất, 

cải thiện lưu thông, phân phối, đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân”. (Đảng Cộng sản 

Việt Nam, 2005, tr 22, 23) Từ đó đến nay, vấn đề cải cách thể chế kinh tế và tƣơng 

ứng với nó là một thể chế chính trị tƣơng xứng vẫn còn rất thời sự. Đây không phải là 

việc riêng của Việt Nam mà nhìn chung, nhƣ Francis Fukuyama, dẫn theo Huỳnh Thế 

Du (2013) đã chỉ ra, quy mô của nhà nƣớc nhƣ thế nào vẫn là một cuộc tranh cãi dai 

dẳng, trong khi đó quy mô của nhà nƣớc ở các nƣớc đang phát triển thƣờng là quá lớn. 

Thực tế cho thấy, yếu tố quy mô của nhà nƣớc cũng luôn phải xem xét cùng với yếu tố 

hiệu quả can thiệp của nhà nƣớc. Dù ở quy mô lớn hay nhỏ, quan trọng nhất, dù nhà 

nƣớc can thiệp nhƣ thế nào thì cũng phải phù hợp với yêu cầu và quy luật của thị 

trƣờng. (Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Thị Hồng Điệp, Nguyễn Anh Thu, 2017) Và nhìn 

chung, việc xây dựng nền kinh tế thị trƣờng vẫn là một hƣớng đi và mục tiêu quan 

trọng của Việt Nam trong thời gian tới, với những khuyến nghị cụ thể nhƣ: đảm bảo 

các quyền tài sản, đảm bảo cạnh tranh và rất quan trọng đó là chuyển đổi nhà nƣớc từ 

vị thế một “nhà sản xuất” sang một chủ thể điều tiết là hỗ trợ. (Ngân hàng thế giới, Bộ 

Kế hoạch và đầu tƣ Việt Nam, 2015) Điều này là rất gần với một tƣ duy về Nhà nƣớc 

kiến tạo phát triển đã đƣợc trình bày ở trên. Tuy nhiên, trong đó quá trình tạo lập nền 

một Nhà nƣớc kiến tạo phát triển, chúng ta cũng cần lƣu ý tới những điểm hợp lý trong 

các lý thuyết khác. Chẳng hạn đối với lý thuyết Nhà nƣớc tối thiểu, lý tƣởng đảm bảo 

quyền tự do của công dân gắn với sự hạn chế can thiệp của nhà nƣớc là rất quan trọng. 

Vì vậy, dù xây dựng một Nhà nƣớc kiến tạo phát triển nhƣng không nên duy trì sự can 

thiệp của nhà nƣớc với cùng một mức độ trong mọi hoàn cảnh mà cần điều tiết theo 

hƣớng: khi thị trƣờng tự điều chỉnh đƣợc thì nhà nƣớc tối giản hóa sự can thiệp, khi thị 

trƣờng mất cân bằng thì nhà nƣớc can thiệp theo hƣớng thận trọng. (Trịnh Quốc Toản, 

Vũ Công Giao, 2017). Tiếp theo, cũng cần thấy rằng Việt Nam vừa chuyển biến theo 

hƣớng thoát ra khỏi hình bóng của một Nhà nƣớc chỉ huy. Điều này cũng có lợi cho 

việc xây dựng Nhà nƣớc kiến tạo phát triển, bởi di sản của nó là một hệ thống chính trị 

nhất nguyên, tập trung, nhất quan và có tính bền vững cao. (Vũ Công Giao, 2017). 

Thực tế, đội ngũ chính trị tinh hoa, có uy tín và thời gian lãnh đạo dài của Nhà nƣớc 

chỉ huy có thể trở thành trụ cột cho việc hình thành chủ nghĩa phát triển. Điển hình 

nhƣ ở Trung Quốc, theo phân tích của tác giả Trần Văn Thọ, giới lãnh đạo từ Đặng 

Tiểu Bình với phƣơng châm “Thực tiễn là thước đo chân lí” thể hiện qua câu nói nổi 

tiếng “Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là nó bắt được chuột” đã 

khƣớc từ những lý luận giáo điều để khởi đầu cho cải cách phát triển. (Trần Văn Thọ, 
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2016). Đây là một điều đáng học tập và tận dụng ở Việt Nam. Cuối cùng, lý thuyết 

Nhà nƣớc phúc lợi cũng để lại cho chúng ta những bài học đáng quý. Có thể khẳng 

định, phát triển và phúc lợi phải song hành với nhau. Đó là biểu hiện của việc công 

bằng hóa trong phân bổ thành quả phát triển, tránh sự tích tụ vào các lợi ích nhóm. 

Hiện các Nhà nƣớc kiến tạo phát triển ở Đông Á có mức chi tiêu cho phúc lợi xã hội 

thấp hơn so với Tây Âu và Bắc Mỹ. Cụ thể trong giai đoạn 1970-2000, mức chi tiêu 

cho phúc lợi xã hội của Đông Á chỉ chiếm 6,2% GDP và 29,6% chi ngân sách thì con 

số tƣơng ứng của Tây Âu là 20,3% và 55,8%. (Phạm Thị Hồng Điệp, 2014) Tuy nhiên, 

nhìn vào cách thức chi tiêu thì tỷ trọng phúc lợi của các nƣớc Đông Á chủ yếu là dành 

cho giáo dục và y tế, còn lao động, việc làm thì ở mức thấp hơn. Điều đó cho thấy 

rằng, rõ ràng Nhà nƣớc kiến tạo phát triển không thể có mức độ phúc lợi nhƣ các Nhà 

nƣớc phúc lợi bởi nó phải phân bổ nguồn lực để thúc đẩy phát triển, nhƣng hoạt động 

an sinh xã hội không vì thế mà bị lơ là mà thậm chí còn có sự tập trung vào một số yếu 

tố nhất định. 

Nhƣ vậy, việc học hỏi cả bốn khái niệm và lý thuyết về nhà nƣớc nói trên có ý 

nghĩa rất quan trọng trong việc gạn lọc những điểm hợp lý của chúng để bổ khuyết cho 

việc hoàn thiện Nhà nƣớc kiến tạo ở Việt Nam hiện nay. 
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“CÔNG LÝ” VÀ “PHÁP LUẬT”: PHÂN TÍCH SO SÁNH                                                     

TỪ GIÁC ĐỘ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT HIỆN ĐẠI 

ThS. Phạm Quang Huy 

Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Bài viết phân tích các khái niệm“công lí” và “pháp luật”, so sánh điểm 

tương đồng và khác biệt trong nội hàm giữa hai khái niệm trên cơ sở lý luận về pháp 

luật hiện đại. Từ đó, tác giả kiến nghị bổ sung môn học “Công lí và pháp luật” vào 

Chương trình đào tạo cử nhân luật tại Việt Nam. Bài viết gồm 4 phần, phần 1 về khái 

niệm về công lý; Phần 2 về mối quan hệ giữa công lý và pháp luật; Phần 3 về công lý 

và pháp luật theo giác độ lý luận về pháp luật hiện đại; và Phần 4 nêu kiến nghị xây 

dựng môn học “Công lý & Pháp luật” cho chương trình cử nhân luật tại Việt Nam 

Từ khoá: công lí, pháp luật, cử nhân luật. 

I. DẪN NHẬP 

1. Dẫn nhập 

Thƣở nhỏ, thời tivi Sanyo vỏ đỏ còn khan hiếm, thập niên 1980, bộ phim Ấn Độ 

“Công lý và báo thù” (Andhaa Kanoon) kể về câu chuyện một ngƣời vờ ngồi tù và ra 

ngoài trả thù cho gia tộc thu hút rất nhiều khán giả. Tiếp đến, thập niên 1990, ngƣời 

Việt lại nô nức xem và hâm mộ Ngài Bao Thanh Thiên “thiết diện vô tƣ rõ ngay gian”, 

“Vƣơng Triều, Mã Hán ở cạnh bên”
1
 

2
... Trong một chừng mực nào đó, khát khao 

công lý của ngƣời Việt vẫn trƣờng tồn. Nghiên cứu về lý luận công lý và pháp luật là 

một hƣớng nên làm, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam xây dựng nhà nƣớc pháp quyền. 

2. Khái niệm về “Công lý” 

Học giả Đào Duy Anh định nghĩa “Công lý” có nghĩa là “Đạo lý rất công bằng, 

không chếch lệch thiên tư về mặt nào (le droit, la raison)”
3
, còn “Pháp luật” nghĩa là 

“Những quy tắc của Chính phủ, hoặc Quốc hội, định ra để làm quy tắc hành xử cho 

quốc dân, hoặc những quy tắc tập quán của nhân dân đã định ra (loi)”
4
.  

Trong Anh ngữ, từ “Justice” để chỉ “công lý” và danh hiệu chính thức của Thẩm 

phán tại Tòa án tối cao và Tòa Kháng án Hoa Kỳ
5
. Vũ Văn Mẫu cũng dịch thuật ngữ 

                                                 
1
 Linh Mi, Gia đình 01/9/2015, Những diễn viên “Bao Thanh Thiên” sau 22 năm lên sóng giờ ra sao?, 

xem http://giadinh.net.vn/giai-tri/nhung-dien-vien-bao-thanh-thien-sau-22-nam-len-song-gio-ra-sao-

20150901102532917.htm, truy cập 25/5/2016.  
2
 Qua tài chuyển ngữ và lồng tiếng của biên dịch Ngọc Thạch (Đài Truyền hình Hà Nội), những cụm 

từ nhƣ “oan cho dân nữ”, “điêu dân to gan”, “thảo dân vô tội”...đã thành tục ngữ trong dân gian. 
3
 Đào Duy Anh, Hán Việt từ điển giản yếu, Quyển thƣợng, Trƣờng Thi xuất bản, Sài Gòn, 1957, tr. 119.  

4
 Đào Duy Anh, Quyển hạ, Sđd, tr. 100.  

5
 Gifis, Steven.H., Dictionary of Legal Terms, Barron‟s, New York, USA, 2008, pp.282. 

http://giadinh.net.vn/giai-tri/nhung-dien-vien-bao-thanh-thien-sau-22-nam-len-song-gio-ra-sao-20150901102532917.htm
http://giadinh.net.vn/giai-tri/nhung-dien-vien-bao-thanh-thien-sau-22-nam-len-song-gio-ra-sao-20150901102532917.htm


192 

“Justice” (Pháp ngữ) là “Công-lý, chính lý, công-đạo, chính-đạo – Tư pháp – Quyền 

tài-phán – Tòa-án”
1
. Triết gia cổ đại Hy Lạp Aristotle cho rằng “Công lý là trung tâm 

của trật tự xã hội”
2
 và “Con người hoàn thiện bởi xã hội là loài động vật tốt nhất; con 

người khủng khiếp nhất khi sống không có luật pháp và công lý”
3
. Rõ ràng và chi tiết 

hơn, Jay M. Shafritz định nghĩa từ “Justice”: “1. Danh hiệu của thẩm phán; ví dụ, 

thẩm phán Tòa án tối cao Hoa Kỳ. 2. 3. Sự truy tầm triết học quản trị hoàn hảo. James 

Madison đã viết “công lý là điểm dừng của chính quyền. Nó cũng là diểm dừng của xã 

hội dân sự ”. 4. Ý tưởng m i quốc gia mưu cầu cho công dân của mình. Theo Alexis de 

Tocqueville trong “Nền dân trị Mỹ” thì: có một luật phổ quát được tạo lập hoặc ít 

nhất là thông qua ...bởi đa số loài người. Đó là luật của công lý. Công lý tạo lập nên 

nền tảng cho pháp luật m i quốc gia”
4
 
5
. 

Bảng 1. So sánh khái niệm, thuật ngữ Công lý và Pháp luật 

STT 
Nội dung 

so sánh 
Công lý Pháp luật 

1 Khái niệm 

Đạo lý rất công bằng, 

không chếch lệch 

thiên tƣ về mặt nào 

Những quy tắc của Chính phủ, hoặc Quốc 

hội, định ra để làm quy tắc hành xử cho 

quốc dân, hoặc những quy tắc theo tập quán 

của nhân dân đã định ra 

2 Anh ngữ Justice Law, Regulations, Rules 

3 Pháp ngữ 
le droit, la raison, le 

justice  

Loi, jus 

4 Latin Iustitia Ius 

5 Hình tượng 
Công lý là trung tâm 

của trật tự xã hội 

Pháp luật là thuật chí thiện, chí chính6 

2. Tiểu kết: 

Trong cuốn “Đạo đức” của mình, Aristotle dƣờng nhƣ là ngƣời đầu tiên chính 

                                                 
1
 Vũ Văn Mẫu, Từ điển Pháp Việt pháp - chính - kinh - tài - xã - hội, Viện Đại học Vạn Hạnh xuất 

bản, Sài Gòn, 1973, tr. 555. 
2
 “It is in justice that the ordering of society is centered”, see http://www.quotationspage.com/quote/ 

28964.html, accessed on 26/5/2016. 
3
 “Man perfected by society is the best of all animals; he is the most terrible of all when he lives 

without law, and without justice”, see http://www.quotationspage.com/quote/29090.html, accessed on 

26/5/2016. 
4
 Jay M. Shafritz (1988), The Dorsey Dictionary of American Government and Politics, The Dorsey 

Press, Chicago, Illinois, USA, pp 307. 
5
 Do đó, việc dịch “International Court of Justice(IJC)” thành “Tòa án Quốc tế” (thay vì Tòa án Công 

lý Quốc tế nhƣ báo chí thƣờng sử dụng hiện nay) bởi danh xƣng Tòa án đã bao gồm công lý. 
6
 Vũ Văn Mẫu dịch cụm từ pháp ngữ “JUS EST ARS BONNE ET ÆQUI” (Slogan một thời của Khoa Luật, 

Đại học Quốc gia Hà Nội) là “Pháp luật là thuật chí thiện, chí chính”, xem: Vũ Văn Mẫu, sđd, tr. 555. 

http://www.quotationspage.com/quote/%2028964.html
http://www.quotationspage.com/quote/%2028964.html
http://www.quotationspage.com/quote/29090.html
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thức công nhận sự tương xứng nhƣ một cơ sở của công lý (Công lý hoàn hảo – Tƣơng 

xứng hoàn hảo). Mặc dù ông ngừng công nhận nguyên tắc “Tƣơng xứng hoàn hảo”, 

điều kéo theo các nguyên tắc hệ quả tất yếu của sự bình đẳng chính thức trƣớc pháp 

luật
1
 (Mắt trả bằng mắt, răng trả bằng răng, máu trả bằng máu). Tiếp sau đó, Cicero 

định nghĩa “Công lý là một trạng thái của tâm trí bảo tồn lợi ích chung bằng cách 

công nhận phẩm giá con người. Quan niệm về công lý xuất phát từ thiên nhiên khi các 

nguyên tắc nhất định đã trở thành phong tục bởi tiện ích của các nguyên tắc này. Cuối 

cùng thì, các nguyên tắc phát sinh từ thiên nhiên và những điều phong tục chuẩn thuận 

đã bị trừng phạt bởi sự sợ hãi của pháp luật và tôn giáo”
2
.  

II. NỘI DUNG CHÍNH 

1. Mối quan hệ giữa “Công lý” và Pháp luật 

a) Chính trị, đạo đức và công lý 

Khi tƣ duy pháp luật La Mã phát triển, “ius” hoặc pháp luật theo nghĩa rộng đƣợc 

hiểu là một thành tố quy phạm mạnh mẽ, phản ánh mối quan hệ giữa pháp luật và công 

lý (iustitia). Pháp luật theo nghĩa rộng không giống đạo đức hay pháp luật tích cực. 

Đúng hơn, pháp luật đúng đắn hoặc pháp luật tích cực nên tồn tại trong ánh sáng của 

những gì đạo đức và công lý phong cho
3
. 

Tại nƣớc Đức, qua lăng kính của một học giả Mỹ, Đảng Dân chủ xã hội tuyên bố 

“Chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ thường xuyên liên tục - đấu tranh, bảo vệ và sống 

vì tự do và công lý”
4
. Trong khi đó, luật sƣ/giáo sƣ luật Hoa Kỳ Raymond Wacks cho 

rằng “Công lý giữa những cá nhân cũng không kém phần khó giải quyết so với sự 

thách thức của công bằng xã hội: sự tạo đựng những thể chế xã hội và chính trị để 

chia phần chiếc bánh một cách công bằng”
5
. 

Phân tích về việc kinh doanh dịch vụ xếp hàng vào Đồi Capitol (Nhà Quốc hội 

Hoa Kỳ) để nghe điều trần về các dự án luật, Michael J. Sandel cho rằng “Chúng ta thường 

liên tưởng tham nhũng với những khoản thu lợi bất chính. Nhưng tham nhũng không 

chỉ là hối lộ hay nhận tiền trái phép. Tham nhũng với một hàng hóa, một hành vi tốt 

đẹp với xã hội còn có nghĩa là làm xói mòn nó, đối xử với nó theo cách định giá nó quá 

thấp thay vì đánh giá nó một cách thích đáng. Bán vé vào Quốc hội điều trần chính là 

một hành vi tham nhũng theo nghĩa này. Làm như vậy là coi Quốc hội như một đơn vị 

                                                 
1
 Dẫn theo: Anthony J. Fejfar, Jurisprudence For A New Age, Coif, 2004 , Pp 46. 

2
 Dẫn theo: George Mousourakis, A Legal History Of Rome, Routledge, New York, USA, 2007, 

Pp241. 
3
 George Mousourakis , Sđd, tr 20. 

4
 SHERI BERMAN, Học thuyết về vai trò quyết định của chính trị: Phong trào dân chủ xã hội và sự 

khai sinh một châu Âu của thế kỷ 20, NXB Đại học Cambridge (bản dịch của Chƣơng trình Thạc sĩ 

Quản lý công của Đại học Upsalla và Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội), tr.280. 
5
 Raymond Wacks, Phạm Kiều Tùng dịch, Triết học luật pháp, NXB Tri thức, Hà Nội, 2011, tr. 115. 
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kinh doanh chứ không phải một cơ quan thuộc nhà nước đại diện cho nhân dân”
1
. 

Trong một vụ việc khác có liên quan đến công lý, bình luận về việc Thƣợng nghị 

sĩ Grassley yêu cầu giám đốc điều hành các ngân hàng đầu tƣ Hoa Kỳ nhận thƣởng sau 

cơn bão tài chính năm 2009 nên “xin lỗi và tự tử”, Michael J. Sandel nhận định “...sự 

giận dữ đối với gói giải cứu không phải chủ yếu chĩa vào lòng tham, những gì xúc phạm 

ý thức công lý của người Mỹ là tiền thuế của họ được sử dụng để thưởng cho sự thất bại”
2
. 

Tại Hoa Kỳ, thời lập quốc, James Madison đã kết luận tất cả các nội dung “kiểm 

soát và đối trọng” (checks and balances) quy định tại Hiến pháp Hoa Kỳ nhằm phục vụ 

bảo tồn tự do bằng cách đảm bảo công lý. Nhƣ trên đã trích dẫn, Madison giải thích, 

“Tòa án là điểm dừng của chính phủ. Đó là điểm dừng của xã hội dân sự”
3
. 

Vũ Văn Mẫu dẫn chiếu và bình luận danh ngôn của Pascal “Sự cộng tác sáng 

suốt giữa hai yếu tố công lý và quyền lực trong quan niệm pháp luật hiện thời đã được 

nhà văn hào Pascal nêu rõ “Công lý không dựa vào quyền lực thì bất lực; quyền lực 

không đi đôi với công lý thì tàn bạo. Vì vậy cần phải kết hợp công lý và quyền lực, và 

nhằm mục đích này, phải làm thế nào cho những điều hợp công lý được đủ quyền lực; 

hay những điều dựa vào quyền lực phải hợp với công lý””
4
 

Các ý tƣởng về công lý truyền tải đƣợc gần nhƣ trong tất cả các lĩnh vực của đời 

sống xã hội, từ tác hại lớn nhƣ thế nào trong quá khứ, nhƣ bạo lực thời thuộc địa hoặc 

diệt chủng. Một cam kết thúc đẩy công bằng hơn hàng ngày, và những ý tƣởng cụ thể 

về công lý cùng tính hợp pháp của các chính phủ. Luật là một trong những nơi mà 

công lý và quyền lực đƣợc đáp ứng
5
. 

b) Khác biệt giữa công lý và pháp luật 

Trong văn chƣơng, Mario Puzo từng đề tựa “Đằng sau tài sản khổng lồ là một tội 

ác” (Balzac) trong tác phẩm kinh điển “Bố Già” (The Godfather) của mình. Cũng 

trong tác phẩm này, qua lời của Bố già Don Vito Corleone, Mario Puzo viết “Trả thù 

là một món ăn càng nguội càng ngon”
6
, điều này khiến ngƣời ta nghĩ đến thuyết Công 

lý hoàn hảo – Tƣơng xứng hoàn hảo nhƣ đã dẫn tại Mục 1. 

Về lý luận, các lý thuyết gia pháp lý và chính trị kể từ thời Plato đã vật lộn với 

câu hỏi hoặc công lý là một phần của pháp luật hoặc chỉ đơn giản là một phán quyết 

                                                 
1
 Michael J. Sandel, Nguyễn Diệu Hằng dịch, Tiền không mua được gì? (What money can‟t buy?), 

NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2014, tr 60. 
2
 Michael J. Sandel, Nguyễn Diệu Hằng dịch, Sđd, tr.61. 

3
 James Madison, The Federalist papers No 50 in Alexandre Hamilton, James Madison, John Jay 

(1964), The Federalist: A Commentary of the Constitution of the United States of America, The 

Modern Library, New York, USA, pp 334. 
4
 Vũ Văn Mẫu (1961), Dân luật khái luận, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Sài Gòn, tr. 19. 

5
 Williams College (Williamstown, MA 01267 USA), Justice & Law Studies, see 

http://justice.williams.edu/, accessed on 20/5/2016. 
6
 Mario Puzo (Ngọc Thứ Lang dịch), Bố Già, Thứ Tƣ xuất bản, Sài Gòn, 1973, tr 301. 
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luân lý về pháp luật. Một ví dụ đối với phán quyết luân lý về pháp luật là khi chúng ta 

nói đến “pháp luật bất công”. Gần nhƣ mỗi tác giả về đề tài này đã kết luận hoặc công 

lý chỉ là một phán quyết về pháp luật hoặc đã không đƣa ra lý do nào để bổ trợ cho kết 

luận rằng công lý bằng cách nào đó là một phần của pháp luật
1
. 

Nếu nhƣ luân lý (đạo lý, đạo đức) đƣợc ví là cây gậy khi ngƣời ta đi trên dây
2
 

(nếu không có cây gậy để giữ thăng bằng, ngƣời đi dây sẽ ngã) thì công lý chính là 

một cây gậy chung của toàn nhân loại. Trong bối cảnh “Luật pháp là tính biểu tượng 

tối thượng, là điều kiện không thể thiếu của nhân loại trong hành động và trong tư duy 

của mình” thì “luật pháp là điều kiện của tự do”
3
. Chính vì vậy, Angèle Kremer-

Marietti nhận định “Thực tế, m i lần đề cập đến luân lý, nhìn chung, ấy là đề cập đến 

một tổng thể đã được lập nên, một tổng thể gồm các tư tưởng và học thuyết, luật lệ và 

quy tắc nhằm đưa vào nền nếp và pháp điển hóa (ấn định thành pháp luật) ứng xử của 

con người, dù đó là ứng xử của cá nhân hay tập thể, riêng tư hay công cộng”
4
. 

Trong khi đó, Vũ Văn Mẫu chỉ ra “phải phân biệt pháp luật với luân lý vì hai 

ngành không chung một mục đích, một phạm vi, không cùng một yếu tính và cũng khác 

nhau về phương diện hình phạt
5
 trong bối cảnh pháp luật và luân lý đều là hai khoa học 

quy-chuẩn (sciences normatives), nêu lên những quy – chuẩn phải được áp dụng để khỏi 

gây rối loạn xã hội”
6
. Tiếp đó, xuất phát từ quan điểm “Chúng ta đã rõ các quy tắc pháp 

luật dựa trên căn bản công bằng và công lý”
7
 và pháp luật phải đáp ứng hai tiêu chuẩn 

“căn bản công lý” và “tính cách phù hợp với tình trạng xã hội”
8
, Vũ Văn Mẫu chỉ ra ba 

điểm khác biệt giữa pháp luật và luân lý (morale trong tiếng Pháp) là : 

“a) Mục đích của luân lý là quá cao xa vì muốn nêu một gương mẫu lý tưởng cho 

nhân loại như lòng nhân ái, đức hỷ xả...v.v Kinh Phật còn dạy ta làm điều thiện, đối 

với những kẻ hại ta, tình thương đáp lại hận thù... 

b) Phạm vi của luân lý rộng hơn phạm vi của pháp luật bao quát các ngành sau : 

- luân lý tôn giáo bao gồm các bổn phận đối với Đấng Tạo hóa, vị chủ tể vạn vật;  

- luân lý cá nhân gồm có bổn phận đối với chính thân mình; 

- luân lý xã hội gồm có bổn phận đối với các phần khác trong xã hội;  

                                                 
1
 D'Amato, Anthony, “On the Connection Between Law and Justice” (2011). Faculty Working Papers. 
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5
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c) Luân lý không có tính cách xác định rõ rệt...; 

d) Về phương diện trừng phạt hay chế tài, luân lý chỉ ảnh hưởng về tinh thần...”
 1
. 

Theo đó, Vũ Văn Mẫu cũng đồng quan điểm với Jeremy Bentham về việc cho rằng 

luân lý và pháp luật là hai hình tròn đồng tâm trong đó pháp luật là hình tròn nhỏ hơn
2
.  

Mối quan hệ giữa pháp luật và công lý  

Về công lý và pháp luật thời La Mã cổ đại, George Mousourakis bình luận “Như 

một sự phản ánh của lý trí đúng đắn (recta ratio), luật tự nhiên là vĩnh cửu, bất biến 

và phổ quát. Luật tự nhiên không gặp phải bất kỳ hạn chế nào bởi con người, địa điểm 

hoặc thời gian, và vượt lên trên luật pháp của bất kỳ quốc gia cụ thể hoặc cộng đồng 

chính trị nào.Tuân thủ các quy tắc của luật tự nhiên là một điều kiện tiên quyết để đạt 

được công lý (iustitia), như là bản chất của pháp luật (ius) theo nghĩa rộng nhất của 

điều này”
3
. Theo học giả này, luật tự nhiên là điều kiện tiên quyết để có đƣợc công lý. 

Thêm vào đó, Anthony D'Amato phân tích “Công lý không thể thay thế cho 

pháp luật trong phòng xử án vì pháp luật là sự thật khách quan [facts]. Những gì 

pháp luật cho biết là một phần của câu chuyện mà các bên tranh tụng trình bày 

trước thẩm phán. Công lý không bao giờ có thể thay thế pháp luật trong phòng xử vì 

pháp luật là sự thật các bên trình bày với thẩm phán ví như tên họ, địa chỉ của họ và 

lời khai nhân chứng”
4
. 

Giáo sƣ, triết gia chính trị học Hoa Kỳ John Rawls nhìn nhận Công lý nhƣ là sự 

hợp lý
5
. Trƣớc đó, Thẩm phán Hoa Kỳ nhiều ảnh hƣởng Benjamin N. Cardozo cũng 

phân vân “Tại điểm nào thì các nhiệm vụ được dừng lại bởi một số tùy chỉnh sự chênh 

lệch, bởi một số xem xét các phúc lợi xã hội, bằng cách riêng của tôi hoặc các tiêu 

chuẩn chung của công lý và đạo đức ?” và nhận định phƣơng pháp xét xử “ Là người 

diễn dịch cho cộng đồng ý nghĩa của pháp luật và trật tự [xã hội], Thẩm phán phải 

cung cấp sự thiếu sót, sửa chữa sự thiếu chắc chắn, và hài hòa hóa kết án với công lý 

thông qua phương pháp ra quyết định một cách tự do – libre recherche scientifique 

[Pháp ngữ - phƣơng pháp nghiên cứu khoa học tự do]”
1
. 

Bên kia Đại Tây Dƣơng, Jeremy Bentham (luật gia, triết gia chính trị Anh quốc 

theo Thuyết công lợi) cho rằng công lý là sự tối đa hóa hạnh phúc
2
. Tiếp nối bậc tiền 
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bối, Michael J. Sandel chỉ ra ba phƣơng pháp tiếp cận công lý hiện đại, cụ thể (1) học 

thuyết tối đa hóa phúc lợi ; (2) học thuyết kết nối công lý với tự do và (3) học thuyết 

gắn công lý với đạo đức và lối sống tốt đẹp
1
 để trả lời câu hỏi “Câu hỏi một xã hội 

công bằng hay không chính là hỏi cách phân phối những điều chúng ta được hưởng – 

thu nhập và sự giàu có, trách nhiệm và quyền lợi, quyền lực và cơ hội, chức vụ và 

danh dự. Một xã hội công bằng phân phối những thứ này đúng cách, m i người nhận 

đúng phần mình đáng được hưởng. Nhưng câu hỏi khó khăn là ai xứng đáng được 

hưởng gì, và vì sao”
2
. 

 Claude Frédéric Bastiat chất vấn “Luật pháp là công lý. Và sẽ kỳ cục nếu luật 

pháp còn là một cái gì khác nữa! Công lý không phải quyền hay sao? Các quyền 

không như nhau hay sao?”
 3

 để kết luận “Công lý nghĩa là quyền như nhau” và là 

“Con đường dẫn tới phẩm giá và tiến bộ”
4
. Trong khi Raymond Wacks thì nhận định 

“Luật pháp được xếp ngang hàng với công lý. Các tòa án được mệnh danh là các “tòa 

án công lý”
5
... ”

6
.  

c) Tham khảo quy trình tư pháp ở Hoa Kỳ trong mối liên hệ với Công lý 

 Xem xét Hiến pháp Hoa Kỳ, Tòa án Hoa Kỳ nhìn nhận “Điều 3 Hiến pháp Hoa 

Kỳ thiết lập nhánh tư pháp là một trong ba nhánh độc lập và phân biệt của chính 

quyền liên bang. Các tòa án liên bang thường được gọi là người bảo vệ Hiến pháp vì 

luật lệ của chúng nhằm bảo vệ các quyền và tự do được đảm bảo bởi Hiến pháp. Với 

các vị quan tòa công bằng và vô tư, các tòa án liên bang diễn giải và áp dụng luật để 

giải quyết các tranh chấp. Tòa án không tạo ra luật. Đó là trách nhiệm của Nghị viện. 

Cũng như việc Tòa án không thực thi luật pháp. Đó là vai trò của Tổng thống và các 

cơ quan ban ngành của nhánh hành pháp”
7
. 

Quan điểm của các nhà lập quốc của Hoa Kỳ là rất rõ ràng, tƣ pháp phải thực sự 

độc lập đối với hành pháp và lập pháp. Quyền lực của toà án chính là ở chỗ toà án độc 

lập với hai nhánh quyền lực khổng lồ còn lại kia. Phán xét của quan toà đƣợc tuân thủ 

một cách tuyệt đối bằng việc thực thi pháp luật bởi cơ quan hành pháp thi hành pháp 

luật và bằng sự tin tƣởng nơi lời tuyên thệ. Khi nhậm chức Thẩm phán, những vị này 

phải tuyên thệ xét xử tuân theo lƣơng tri và công lý. Khi xét xử, tất cả các bên liên 

quan bao gồm nguyên đơn, bị đơn, luật sƣ, ngƣời phiên dịch, nhân chứng… đều phải 

                                                 
1
 Michael J. Sandel, Hồ Đắc Phƣơng dịch, Phải trái đúng sai (Justice: What‟s right thing to do?), Nhà 

xuất bản Trẻ, 2014, tr.29, 30, 31. 
2
 Michael J. Sandel, Hồ Đắc Phƣơng dịch, Sđd, tr.29. 

3
 Claude Frédéric Bastiat, Phạm Nguyên Trƣờng dịch, Luật pháp, NXB Tri thức, Hà Nội, 2015, tr. 145. 

4
 Claude Frédéric Bastiat, Phạm Nguyên Trƣờng dịch, Sđd, tr.147. 

5
 Tiếng Anh: “court of justice”; Bộ Tƣ pháp là “Ministry of justice”.  

6
 Raymond Wacks, Phạm Kiều Tùng dịch, Triết học luật pháp, Nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội, 2011, 

tr. 111.  
7
 Website Tòa án tối cao Hoa Kỳ, http://www.uscourts.gov/about.html , truy cập ngày 13/4/2015. 

http://www.uscourts.gov/about.html
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đặt tay lên Kinh Thánh và tuyên thệ chỉ nói sự thật. Niềm tin này sẽ khiến cho con 

ngƣời ta không dám làm trái với tiếng gọi của lƣơng tâm. Dòng chữ “Equal justice 

under law” (Công lý bình đẳng theo luật) đƣợc khắc nổi phía trên chín cột trụ của cổng 

lớn Toà án Tối cao Liên bang Hoa Kỳ
1
 thể hiện một triết lý tƣ pháp của Hoa Kỳ cũng 

nhƣ hệ thống pháp luật Common Law mà Hoa Kỳ chịu ảnh hƣởng. Theo đó, một phần 

xuất phát từ triết lý “công lý bình đẳng theo luật”, tại Hoa Kỳ, chỗ ngồi của luật sƣ 

(attorney, lawyer) đối diện với bên giữ quyền công tố (Công tố viên - Prosecutor). Tại 

Việt Nam, các tòa án tại tỉnh Bình Dƣơng và thành phố Đà Nẵng đã tiên phong áp 

dụng nghi thức đối diện luật sƣ – kiểm sát viên tại tòa án
2
. Trƣớc khi đem công lý đến 

cho ngƣời dân, ngƣời tham gia tố tụng (kiểm sát viên – luật sƣ) phải bình đẳng với 

nhau về chỗ ngồi. 

Trong bối cảnh tƣ pháp độc lập và mạnh của Hoa Kỳ, giáo sƣ luật Johnathan R. 

Siegel cũng kết luận “trong việc áp dụng học thuyết khả năng tư pháp[justicability], 

tòa án nên được hướng dẫn bởi các mục đích của học thuyết này...Quan điểm tốt nhất 

là học thuyết này sẽ phục vụ giúp tăng cường khả năng hoạt động của chức năng tư 

pháp...Sự tái cấu trúc khả năng tư pháp dựa trên mục tiêu này sẽ giải tỏa sự hạn chế 

của tư pháp hiện hành đặc biệt với sự xét xử thường trực”
3
. 

2. Mối quan hệ giữa Công lý & Pháp luật và liên hệ tại Việt Nam 

a) Một số nhận xét về công lý tại Việt Nam 

Tại Việt Nam, Phạm Duy Nghĩa khi nhắc tới “52.Hệ thống các cơ quan thực thi 

công lý” thì khắc khoải đề cập tới “...cuộc du nạp các tòa án độc lập và những thiết 

chế thực thi pháp luật ở Việt Nam vẫn còn dang dở”
4
. Không chỉ PGS.TS Phạm Duy 

Nghĩa khắc khoải công lý với Tòa án Việt, nơi nghị trƣờng, Đại biểu Quốc hội Nguyễn 

Bá Thuyền (Lâm Đồng) còn nổi tiếng với câu nói “Tiền bạc, tình cảm đi vào, công lý 

sẽ cắp cặp ra đi”
1
. Chốn dân gian, câu nói “Dân Chủ là tên một rạp hát, Công Lý là 

tên một diễn viên hài” đã thành tục ngữ thời hiện đại
2
. Gần đây, dƣ luận xã hội có 

                                                 
1
 Bureau of International Information Programs, United States Department of State, Outline of U.S. 

legal system, 2004, Pp 29. 
2
 TẤN TÀI, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ Tƣ, ngày 13/4/2016, Luật sư ngồi ngang hàng 

Kiểm sát viên: Bình Dương, Đà Nẵng tiên phong, xem http://plo.vn/phap-luat/ls-ngoi-ngang-hang-ksv-

binh-duong-da-nang-tien-phong-622911.html , truy cập ngày 13/4/2016 
3
 Johnathan R. Siegel, “A Theory of Justicability”, Texas Law Review, Volume 86, Number 1, 

November 2007, pp 73. 
4
 Phạm Duy Nghĩa, Giáo trình pháp luật đại cương, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội, 2011, 

tr.73. 
1
 Nhật Thanh (ghi), Báo Pháp luật Việt Nam ngày 05/6/2014, “Tiền bạc, tình cảm đi vào, công lý sẽ 

cắp cặp ra đi“?, xem http://baophapluat.vn/trong-nuoc/tien-bac-tinh-cam-di-vao-cong-ly-se-cap-cap-

ra-di-186844.html , truy cập ngày 15/6/2014. 
2
 Đào Tuấn, Lao Động 23/11/2014, Để Công Lý không chỉ là một diễn viên hài, xem 

http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/de-cong-ly-khong-chi-la-mot-dien-vien-hai-270206.bld , truy 

cập ngày 25/12/2014. 

http://plo.vn/phap-luat/ls-ngoi-ngang-hang-ksv-binh-duong-da-nang-tien-phong-622911.html
http://plo.vn/phap-luat/ls-ngoi-ngang-hang-ksv-binh-duong-da-nang-tien-phong-622911.html
http://baophapluat.vn/trong-nuoc/tien-bac-tinh-cam-di-vao-cong-ly-se-cap-cap-ra-di-186844.html
http://baophapluat.vn/trong-nuoc/tien-bac-tinh-cam-di-vao-cong-ly-se-cap-cap-ra-di-186844.html
http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/de-cong-ly-khong-chi-la-mot-dien-vien-hai-270206.bld
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những băn khoăn nhất định về việc thực thi công lý trong so sánh xét xử giữa hai thanh 

niên ăn cắp bánh mỳ (trị giá 45 nghìn đồng) vì đói và việc không xem xét trách nhiệm 

hình sự vì lý do nhân thân tốt đối với 5 cán bộ Vinaconex trong Vụ án “Vỡ ống nƣớc 

Sông Đà” trị giá hàng nghìn tỷ đồng và ảnh hƣởng tới hàng trăm nghìn ngƣời dân 
1
 
2
 
3
. 

Vì vậy, Nguyễn Đăng Dung cũng đề xuất một trong các giải pháp cải cách tƣ 

pháp trong bối cảnh xây dựng nhà nƣớc pháp quyền ở Việt Nam là thay đổi nhận thức 

của xã hội đến với tòa án – đến với công lý, với lẽ phải khi Việt Nam “..., chưa thực sự 

có một nền tư pháp độc lập”
4
, và “Hình ảnh ngưỡng mộ và tôn thờ của người Việt 

Nam là Bao Công – mặt sắt đen sì tượng trưng cho nền công lý thuở xa xưa của nhà 

nước phong kiến đời Tống Trung Quốc”
5
.  

b) Thực trạng ngành tư pháp Việt Nam 

(1) Trong cuốn sách Vụ án vườn điều từ những góc nhìn
6
, tác giả Phạm Hồng Hải 

đã miêu tả quá trình tƣơng đối gian khổ, đối mặt với cơ quan tƣ pháp tỉnh Bình Thuận. 

Niềm vui bảo vệ công lý cho gia đình bị can Nguyễn Thị Lâm chỉ vỡ òa khi Cơ quan 

cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố Bản kết luận điều tra số 01/KLĐT (C14-P9) 

quyết định tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thị Lâm, 

Nguyễn Văn Sơn, Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thị Tiến; đề nghị Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao ra quyết định trả tự do cho bà Nguyễn Thị Lâm. Trong quá trình này, luật sƣ 

Phạm Hồng Hải và luật sƣ Trần Vũ Hải chịu rất nhiều áp lực, ngay từ dƣ luận và phía 

cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận/Điều tra viên thụ lý vụ việc
7
. 

Tổng kết, luật sƣ Hải đã chỉ ra các vi phạm tố tụng của một số ngƣời thuộc cơ 

quan tiến hành tố tụng tỉnh Bình Thuận nhƣ sai lầm trong thu thập chứng cứ; bức 

cung, nhục hình (“đấu tranh”) bị can; năng lực và lƣơng tâm hạn chế của Điều tra viên 

(Cao Văn Hùng) thụ lý vụ việc…
1
. Trong một bối cảnh khác có liên quan, trƣớc khi có 

kết luận chính thức về vụ án này (Ông Huỳnh Văn Nén đƣợc trả tự do), cựu Điều tra 

viên Cao Văn Hùng đƣợc kết nạp vào Đoàn Luật sƣ cũng tạo dƣ luận không tốt trong 

giới luật sƣ nƣớc nhà. 

                                                 
1 
Đức Hiển, VnExpress, 25/7/2016, “Bánh mỳ và nghìn tỷ”, xem http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-

nhin/banh-my-va-nghin-ty-3440620.html, truy cập ngày 25/7/2016.
 

2
 Nguyễn Tƣờng, Dân Việt 21/07/2016, “Luật cho quan, luật cho dân?”, xem http://danviet.vn/tin-

tuc/luat-cho-quan-luat-cho-dan-695494.html, truy cập ngày 21/7/2016.  
3
 Thái Sơn, Thanh Niên 16/07/2016, “Miễn xử lý hình sự lãnh đạo Vinaconex vì vi phạm lần đầu!”, 

xem http://thanhnien.vn/thoi-su/mien-xu-ly-hinh-su-lanh-dao-vinaconex-vi-vi-pham-lan-dau-

723726.html , truy cập ngày 21/7/2016. 
4
 Nguyễn Đăng Dung (chủ biên), Tòa án Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, 

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012, tr 314. 
5
 Nguyễn Đăng Dung (chủ biên), Sđd, tr 315. 

6
 Phạm Hồng Hải, Vụ án vườn điều từ những góc nhìn. Nxb. Công an nhân dân, 2008, tr. 10. 

7
 Phạm Hồng Hải, Sđd, tr. 310. 

1
 Phạm Hồng Hải, Sđd, tr. 357, 361. 

http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/banh-my-va-nghin-ty-3440620.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/banh-my-va-nghin-ty-3440620.html
http://danviet.vn/tin-tuc/luat-cho-quan-luat-cho-dan-695494.html
http://danviet.vn/tin-tuc/luat-cho-quan-luat-cho-dan-695494.html
http://thanhnien.vn/thoi-su/mien-xu-ly-hinh-su-lanh-dao-vinaconex-vi-vi-pham-lan-dau-723726.html
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(2) Tƣơng tự, việc xét xử 5 công an sử dụng nhục hình gây chết ngƣời (Tuy 

Hòa, Phú Yên) với những mức án nhẹ (trong đó một ngƣời lãnh 5 năm tù giam, một 

ngƣời 2 năm tù giam, một ngƣời 1 năm 6 tháng tù giam và 2 ngƣời còn lại hƣởng án 

treo) cũng tạo nên sự nghi hoặc nhất định đối với hệ thống tƣ pháp và công cuộc cải 

cách tƣ pháp nói chung
1
.  

Trong cả hai vụ việc nêu trên, sự tham gia của luật sƣ trong phiên tòa còn gặp 

nhiều cản trở nhất định. Đặc biệt, trong một diễn biến bất thƣờng, tại vụ việc thứ hai, 

các cơ quan Công an - Tòa án - Viện kiểm sát tỉnh Phú Yên yêu cầu Liên đoàn Luật sƣ 

Việt Nam thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sƣ của luật sƣ Võ An Đôn (Luật sƣ bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời bị hại) với lý do có lời lẽ thiếu văn hóa, xúc phạm 

đến ngƣời tham gia tố tụng và nhiều cán bộ lãnh đạo các ngành nội chính của tỉnh Phú 

Yên/thành phố Tuy Hòa. Mặc dù, cuối cùng, yêu cầu bất hợp pháp và không chính 

đáng này bị Liên đoàn Luật sƣ Việt Nam
2
 bác bỏ nhƣng vụ việc cũng để lại nhiều dƣ 

âm không tốt trong môi trƣờng tƣ pháp nƣớc nhà
3
 
4
. 

(3) Bên cạnh vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn đã tốn nhiều bút, mực của báo chí 

Việt Nam, Vụ án ông Trần Văn Thêm (80 tuổi) bị truy tố về tội giết ngƣời tại tỉnh 

Vĩnh Phú (cũ) vào năm 1970 đƣợc Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) kết luận là oan 

sai vào ngày 09/8/2016 mới đây. Đây đƣợc xem là vụ án hy hữu trong lịch sử tố tụng 

hình sự, hầu hết các tài liệu liên quan đến vụ án đều đã bị thất lạc trong một thời gian 

dài. TANDTC mới đây đã tìm đƣợc 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm cùng tài liệu liên 

quan trong hồ sơ lƣu trữ và quyết tâm nhanh chóng xử lý sự việc để chính thức minh 

oan cho ông Trần Văn Thêm
1
. May mắn cho không chỉ ngành tƣ pháp nƣớc nhà lẫn 

công dân, ngƣời hàm oan vẫn sống đƣợc tiếp tới 46 năm để chờ đợi công lý đến đƣợc 

với mình. Câu hỏi đúng (right question
2
) cần đặt ra là còn bao nhiêu phận ngƣời oan 

sai và sống đƣợc đến ngày đƣợc giải oan. 

                                                 
1
 Duy Thanh - M. Quang, Chủ tịch nước yêu cầu xử nghiêm vụ “dùng nhục hình”, Báo Tuổi trẻ, ngày 

10/4/2014. 
2
 Liên đoàn Luật sƣ Việt Nam. Báo cáo số 01/2015/BC-BVQLLS ngày 18/01/2015 về kết quả làm 

việc với các cơ quan có thẩm quyền của TP. Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên liên quan việc kiến nghị xử lý 

vi phạm của luật sƣ Võ An Đôn và ý kiến về kế hoạch thanh tra của Sở Tƣ pháp đối với hoạt động 

VPLS Võ An Đôn (Đoàn luật sƣ Tỉnh Phú Yên). 
3
 Đào Tuấn, Thấy gì qua cái kết vụ đòi “trảm” luật sư Đôn?, Báo Lao động, ngày 24/01/2015. 

4
 Xem thêm: Phạm Quang Huy [2015]. “Tố tụng tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ở Việt Nam, 

Hoa Kỳ và một số kiến nghị đối với Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, 

số 16 (296), kỳ 2 tháng 8/2015, Tr 52-61. 
1
 Xuân Hoa, VnExpress, 9/8/2016, Cụ ông 80 tuổi mang án giết người hơn 40 năm được minh oan, 

xem http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cu-ong-80-tuoi-mang-an-giet-nguoi-hon-40-nam-duoc-

minh-oan-3450088.html , truy cập ngày 10/8/2016. 
2
 Trong bộ phim “Wall Street: Money Never Sleep”, Jacob Moore (do Shia LaBeouf đóng) đƣợc Louis 

Zabel (Frank Langella) trả lời về sự sụp đổ của các ngân hàng đầu tƣ (khủng hoảng tài chính 2008) 

rằng: “Câu hỏi đúng là ai sẽ không sụp đổ?” 

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cu-ong-80-tuoi-mang-an-giet-nguoi-hon-40-nam-duoc-minh-oan-3450088.html
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Bảng 2. Số liệu án oan, sai 

Giai đoạn Số vụ án oan, sai Giá trị bồi thường Nguồn 

2011-2014 71 30 tỷ đồng 
Liên đoàn Luật sƣ Việt Nam 

(LĐLSVN)1 

Song song với số liệu nêu trên của LĐLSVN (những vụ việc có sự tham gia của 

luật sƣ), theo Đoàn Luật sƣ Hà Nội, trong 47 vụ án có dấu hiệu oan sai mà luật sƣ của 

đoàn từng trợ giúp pháp lý từ 01/10/2011 đến 30/9/2014, tƣơng tự vụ việc (1) và (2) 

trên đây, oan sai chủ yếu xuất phát từ giai đoạn điều tra
2
. 

Hiện tại, theo quy định tại Khoản 3 Điều 102 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 thì 

“Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công 

dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Theo đó, bản chất hiến định của Tòa án đã thay đổi. 

Tuy nhiên, tại pháp đình Việt Nam, trong án văn của mình, các thẩm phán (hội đồng 

xét xử), luôn luôn bắt đầu bằng câu “Nhân danh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam”
3
. Tác giả sẽ kiến nghị cụ thể tại Mục 4 dƣới đây. 

Tóm lại, tại Việt Nam, giáo dục về Công lý tại nhà trƣờng (từ phổ thông lên đại 

học, ngay cả các cử nhân luật) không tồn tại
4
, dẫn đến sự thiếu hiểu biết về khái niệm 

này. Tại tòa án (nơi lẽ ra phải mang công lý đến cho ngƣời dân), thẩm phán đƣợc quán 

triệt về chức năng “công cụ bạo lực của giai cấp này đối với giai cấp khác” của ngành 

tƣ pháp
1
 thay vì đƣợc huấn luyện về công việc thực thi công lý thấm nhuần lƣơng tri 

con ngƣời. Theo tác giả, đây là một nguyên nhân không nhỏ dẫn đến oan, sai trong 

công tác xét xử hiện nay
2
.  

                                                 
1
 LĐLSVN, Tạp chí Luật sƣ Việt Nam, Án oan sai và vai trò của luật sư, xem 

http://liendoanluatsu.org.vn/web/an-oan-sai-va-vai-tro-cua-luat-su-797.html , truy cập ngày 10/8/2016. 
2
 ĐẶNG TRUNG - CHÂN LUẬN, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh 12/1/2015, Án oan sai 

ngày càng gia tăng và phức tạp, http://plo.vn/thoi-su/an-oan-sai-ngay-cang-gia-tang-va-phuc-tap-

523766.html , truy cập ngày 10/8/2016. 
3
 Trong vụ việc tác giả tham gia tranh tụng tại tỉnh T.Q, ngày 24,25 và 28/3/2016, Thẩm phán chủ tọa 

phiên tòa vẫn sử dụng cụm từ này khi ban hành Bản án. 
4
 Môn Giáo dục công dân tại nhà trƣờng phổ thông, theo trải nghiệm cá nhân của tác giả (học sinh thập 

niên 1980-1990), không có khái niệm về “Công lý”. Thay vào đó, môn này thƣờng dành nhiều thời 

lƣợng cho gƣơng danh nhân, các đức tính tốt đẹp... Tại miền Nam trƣớc 1975, có nhiều tác giả viết về 

“Luân lý”, “Đạo đức”, sách dạy làm ngƣời... cho lứa tuổi phổ thông (trung học đệ nhị cấp đến đệ thất) 

nhƣ Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Văn Trung, Hoàng Xuân Việt....Gần đây, NXB Trẻ tái bản cuốn “Luân 

Lý giáo khoa thƣ” (đƣợc sử dụng tại trƣờng Tiểu học Việt Nam trong suốt những thập niên thuộc nửa 

đầu thế kỷ XX) của Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận. Đây là một điều 

đáng mừng. 
1
 Nguyễn Việt Hƣơng (2004), Chƣơng II: Nguồn gốc và Bản chất của Nhà nƣớc, trong Nguyễn Cửu 

Việt (chủ biên), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Hà Nội, tr.38. 
2
 Xem thêm một số kiến nghị liên quan đến tòa án tại phiên toà xét xử sơ thẩm ở Việt Nam đối với Bộ 

luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) của tác giả tại Phạm Quang Huy [2015]. “Tố tụng tranh tụng tại phiên 

http://liendoanluatsu.org.vn/web/an-oan-sai-va-vai-tro-cua-luat-su-797.html
http://plo.vn/thoi-su/an-oan-sai-ngay-cang-gia-tang-va-phuc-tap-523766.html
http://plo.vn/thoi-su/an-oan-sai-ngay-cang-gia-tang-va-phuc-tap-523766.html
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III. KẾT LUẬN: KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN “CÔNG LÝ & PHÁP LUẬT”
1
 

1. Một số kiến nghị chung 

Mối quan hệ đặc biệt giữa Công lý và Pháp luật nhƣ phân tích trên đây thúc đẩy 

nhu cầu cần thiết môn học “Công lý & Pháp luật” trong chƣơng trình cử nhân luật tại 

Việt Nam. Bởi lẽ, một là, một cử nhân luật học cần đƣợc hiểu sơ bộ khái niệm về công 

lý, ngõ hầu thấu hiểu và cảm nhận đƣợc công lý trong cuộc sống thƣờng nhật. Hai là, 

với những hiểu biết về công lý tại đại học đƣờng, trong sự đối chiếu với pháp luật hiện 

hành mà cá nhân ngƣời học va chạm hằng ngày, ngƣời học sẽ lĩnh hội thấu đáo sự cần 

thiết của pháp luật trong cuộc sống. Và Ba là, thực tế, trong chƣơng trình học của 

nhiều trƣờng luật của một số nƣớc phát triển (nhƣ ví dụ dƣới đây) có môn học này. 

Sự hiểu biết của con ngƣời đối với Công lý chính là sự đồng cảm xuất phát từ lƣơng 

tri, phẩm giá mang tính nhân văn (human being) giữa con ngƣời với con ngƣời. Pháp 

luật là những quy tắc do các thế hệ con ngƣời tiếp nối nhau xây dựng nên và mục đích 

của Pháp luật chính là thực thi Công lý. Xét về tƣơng quan, Công lý là tập rộng hơn và 

bao trùm lên Pháp luật. Xét về tƣơng hỗ, Pháp luật là công cụ để thực thi Công lý giữa 

ngƣời với ngƣời. Xét về tƣơng đồng, Pháp luật, nếu đúng đắn, cần rút tỉa từ Công lý. 

Công lý và Pháp luật có nội hàm tƣơng đồng trong sự đúng đắn, chính trực của 

sự thật khách quan. Pháp luật có pháp luật đúng đắn, pháp luật tích cực hoặc pháp luật 

tiêu cực nhƣng công lý là sự chính trực của lƣơng tri và phẩm giá con ngƣời. Pháp luật 

có thể xấu, sai hoặc nhầm lẫn nhƣng nếu Công lý sai, điều này sẽ chấm hết cho văn 

minh nhân loại, vì con ngƣời không còn điều gì trông mong hay hi vọng vào tƣơng lai. 

Trên cơ sở phân tích về mối quan hệ giữa công lý và pháp luật cũng nhƣ thực 

trạng ngành tƣ pháp tại Việt Nam nhƣ Mục 3 trên đây, với Hiến pháp năm 2013, bản 

chất hiến định của Tòa án đã thay đổi, từ bảo vệ chuyên chính vô sản với chức năng 

“công cụ bạo lực của giai cấp này đối với giai cấp khác”
1
 sang bảo vệ công lý, quyền 

công dân và quyền con ngƣời. Vì vậy, thứ nhất, thay vì “Nhân danh Nƣớc Cộng hòa Xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam” nhƣ hiện nay, tôi kiến nghị phần mở đầu án văn của các 

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa nên là “Nhân danh Công lý”. Điều này góp phần thực 

hiện Hiến pháp mới và thể hiện đúng chức năng hiến định của Tòa án Việt Nam hiện nay. 

Thứ hai, cần thay đổi công tác xây dựng pháp luật theo hƣớng chuyên nghiệp 

hóa. Theo đó, cần tăng nhiều về số lượng đại biểu dân cử (Quốc hội/Hội đồng nhân 

dân) chuyên trách (chuyên nghiệp) và tăng cƣờng về chất theo hƣớng chuyên môn hóa 

                                                                                                                                                         
tòa hình sự sơ thẩm ởViệt Nam, Hoa Kỳ và một số kiến nghị đối với Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa 

đổi)”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 16 (296), kỳ 2 tháng 8/2015, Tr 52-61. 
1
 Phạm Quang Huy [2017], “Khái niệm công lí và kiến nghị bổ sung môn học “công lí và pháp luật” 

vào chương trình đào tạo cử nhân luật”, Tạp chí Luật học, số tháng 8/2017 (207), tr37-47. 
1
 Nguyễn Việt Hƣơng (2004), Tlđd, tr 38. 
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các lĩnh vực pháp luật dự kiến xây dựng (dân sự, hình sự, tài chính công…). Theo tôi, 

nên ƣu tiên tăng cƣờng thêm các đại biểu dân cử từ các khu vực tƣ doanh (doanh nhân, 

luật sƣ…). Các đại biểu chuyên nghiệp này sẽ có nghĩa vụ xây dựng pháp luật và/hoặc 

tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo hƣớng đưa cuộc sống 

vào luật nhƣ ý kiến thứ hai dƣới đây. 

Thứ ba, các cán bộ, công chức có trách vụ xây dựng pháp luật (bao gồm cả các 

văn bản dƣới luật nhƣ thông tƣ, nghị định…) cần thay đổi tƣ duy làm luật theo hƣớng 

“cái gì có lý cái đó tồn tại” nghĩa là đưa cuộc sống vào luật chứ không phải đưa luật 

vào cuộc sống, tránh xây dựng những dự thảo “trên Thiên Đình”. Ngay từ khi ngồi 

trên ghế giảng đƣờng đại học, sinh viên luật đã cần có những tƣ duy cởi mở, tiệm cận 

với nền pháp luật thế giới. Khi (có thể) trở thành ngƣời lãnh trách vụ xây dựng pháp 

luật, cán bộ, công chức phải luôn tƣ duy theo hƣớng “mở” nhƣng vẫn sát với thực tế 

cuộc sống. Ngƣời sát với thực tế là trong vòng không dƣới 5 giây đồng hồ có thể trả 

lời báo chí về giá một cốc trà đá vỉa hè Hà Nội. 

Thứ tư, đối với việc xây dựng pháp luật theo hƣớng hội nhập quốc tế, cần xây 

dựng trên tinh thần sẵn sàng tiếp thu những tinh hoa pháp lý nhân loại, học thuyết 

pháp luật văn minh, nhân bản…. Đồng thời, cần lƣờng đón các hệ quả của việc hội 

nhập quốc tế đối với pháp luật, các biện pháp “bảo hộ” vừa đủ, thích hợp và phù hợp 

thông lệ và pháp luật quốc tế
1
. 

2. Đề xuất bổ sung môn học “Công lý&Pháp luật” và Chương trình Cử nhân 

luật tại Việt Nam 

Chính vì vậy, nhƣ trên đã phân tích, thứ nhất, tôi kiến nghị bổ sung môn học 

“Công lý & Pháp luật” trong Chƣơng trình Cử nhân luật. Theo đó, các khóa học trong 

chƣơng trình này giải quyết một loạt các đối tƣợng, bao gồm cả lý thuyết về công lý, 

nền tảng triết học, đạo đức, lịch sử, xã hội và chính trị của pháp luật; thực thi pháp luật 

và các khía cạnh khác của pháp luật hình sự; phƣơng pháp khoa học về bằng chứng; lý 

thuyết về công lý toàn cầu; pháp luật và kinh tế; ảnh hƣởng tâm lý về việc giải thích 

bằng chứng, thử nghiệm, và ra quyết định; lý luận về đạo đức; văn hóa phƣơng Tây và 

xung đột phi truyền thống; lý thuyết về công lý và chiến tranh; luật thực định và luật 

hiến pháp; luật quôc tê; bình đẳng; việc sử dụng pháp luật để điều chỉnh cách mọi 

ngƣời tƣơng tác với môi trƣờng tự nhiên và ý tƣởng của công lý mà không phải con 

ngƣời làm trung tâm
1
. Các khóa học đƣợc giảng dạy bởi các giảng viên trong khoa học 

xã hội và nhân văn, luật sƣ, thẩm phán...có kinh nghiệm hành nghề pháp luật.  

                                                 
1
 Phú Khánh phỏng vấn LS.ThS Phạm Quang Huy, Báo An Ninh Thủ Đô ngày 22/9/2015, Cần thay 

đổi tư duy làm luật, http://anninhthudo.vn/dien-dan/can-thay-doi-tu-duy-lam-luat/634520.antd, truy 

cập ngày 22/9/2015. 
1
 Williams College (Williamstown, MA 01267 USA), Justice & Law Studies, see 

http://justice.williams.edu/, accessed on 20/5/2016. 

http://anninhthudo.vn/dien-dan/can-thay-doi-tu-duy-lam-luat/634520.antd
http://justice.williams.edu/
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Ví dụ, tại School of Public Affairs, American University (Hoa Kỳ), trong 

Chƣơng trình Cử nhân Luật và Công lý, Khoa Công lý, Luật và Tội phạm học, môn 

học “Công lý, Đạo đức & Pháp luật” gồm 03 tín chỉ (credits), nội dung đề cập tới vấn 

đề đạo đức liên quan đến việc quản lý trong xã hội, nhấn mạnh bản chất của các quyền 

con ngƣời và lý tƣởng của công lý. kết quả đạo đức của các hành động kiểm soát chính 

thức của các nhà lập pháp, careerists hệ thống tƣ pháp, và những ngƣời khác tham gia 

vào các định nghĩa về tội phạm và tƣớc quyền tự do, nhấn mạnh “vi phạm đạo đức”
1
. 

Thứ hai, về thời lƣợng môn học và các chủ đề nghiên cứu giảng dạy: 

Kết hợp việc nghiên cứu lý thuyết và thực hành, các chƣơng trình trong luật cung 

cấp công cụ để tƣ duy và tranh luận nghiêm túc về pháp luật và công lý là gì, làm thế 

nào pháp luật hoạt động, làm thế nào những ý tƣởng và các tổ chức phát triển qua thời 

gian và trong các phần khác nhau của thế giới, ngƣời có quyền lợi tinh thần và nguyên 

tắc chính trị phục vụ, những gì tuân thủ và thực thi có ý nghĩa và hình phạt đòi hỏi, và 

những gì các mối quan hệ pháp luật và công lý, giải quyết xung đột và quyền hợp pháp 

cũng nhƣ để xã hội ổn định, công bằng, và thay đổi
2
. 

Tôi đề xuất thời lƣợng Bộ môn “Công lý & Pháp luật” là 03 (ba) tín chỉ, trong 

đó, sinh viên cử nhân luật đƣợc học các nội dung cụ thể sau: 

+ Học thuyết chính trị Đông phƣơng và Tây phƣơng về Công lý: quan niệm của 

triết gia Đông phƣơng, Tây phƣơng về Công lý, khác biệt và điểm chung; Các bài học 

lý thuyết rút ra trong so sánh quan niệm; 

+ Mối quan hệ giữa Chính trị và Công lý: Khái niệm Chính trị học cơ bản; Công 

lý trong bối cảnh chính trị; Tác động của Chính trị đối với Công lý; 

+ Mối quan hệ giữa Công lý và Pháp luật: Tƣơng đồng và khác biệt về khái 

niệm; Tƣơng quan Công lý và Pháp luật; Thực trạng Công lý tại Việt Nam; 

+ Các bài học thực hành giải quyết mối quan hệ giữa Công lý và Pháp luật: sinh 

viên nghiên cứu tình huống; đƣa ra ý kiến và/hoặc giải pháp; luận cứ đối với các ý 

kiến/giải pháp.
1
 

Tác giả cho rằng việc đào tạo môn học “Công lý & Pháp luật” là bƣớc tiệm cận 

với đào tạo luật toàn cầu cũng nhƣ đảm bảo những cử nhân luật tƣơng lai bƣớc đầu 

tiếp xúc với những khái niệm công lý nhân văn, nhân bản. 

                                                 
1
 American University, (Washington, DC, USA) http://catalog.american.edu/preview_ 

course.php?catoid=5&coid=22027&TB_iframe=true  
2
 Williams College (Williamstown, MA 01267 USA), Justice & Law Studies, see 

http://justice.williams.edu/, accessed on 20/5/2016. 
1
 Bài viết đƣợc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung trên nền bài viết “Khái niệm công lí và kiến nghị bổ sung 

môn học “công lí và pháp luật” vào chương trình đào tạo cử nhân luật”(Tạp chí Luật học, số tháng 

8/2017 (207), tr37-47) và bài “Lý luận về “Công lý và Pháp luật” và một số kiến nghị” tại Hội thảo 

“Những vấn đề lý luận về pháp luật” – lần 1, ngày 26/8/2016 do Trƣờng Đại học Luật Thành phố Hồ 

Chí Minh tổ chức.. 

http://catalog.american.edu/preview_%20course.php?catoid=5&coid=22027&TB_iframe=true
http://catalog.american.edu/preview_%20course.php?catoid=5&coid=22027&TB_iframe=true
http://justice.williams.edu/
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TƯ CÁCH CHỦ THỂ CỦA ROBOT TỪ GÓC ĐỘ LUẬT SO SÁNH 

TS. Trần Kiên 

 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Đặt vấn đề 

Trong một bài viết vào năm 1999, giáo sƣ Natasha N. Aljalian đã phê bình (có 

hàm ý mỉa mai) ý tƣởng của giáo sƣ Lawrence B. Solum công bố mƣời năm trƣớc đó 

lập luận nên trao tƣ cách chủ thể pháp luật cho trí tuệ nhân tạo và chƣơng trình máy 

tính là đã đi quá xa.
1
 Hẳn giáo sƣ Natasha N. Aljalian cũng không thể hình dung vào 

thời điểm phê bình rằng chỉ chƣa đến hai mƣơi năm sau, vào đầu năm 2017, Nghị viện 

châu Âu đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Ủy ban châu Âu và các quốc gia thành 

viên cân nhắc thừa nhận tƣ cách chủ thể cho các robot thông minh tự động; các robot 

vận hành dựa vào trí tuệ nhân tạo.
2
  

Nghị quyết của Nghị viện châu Âu có thể coi là một trong các văn bản pháp lý, 

chính sách tầm cỡ khu vực quốc tế đầu tiên nêu vấn đề tƣ cách chủ thể, quyền và nghĩa 

vụ của robot ra một cách nghiêm túc và yêu cầu các quốc gia thành viên phải tiến hành 

nghiên cứu và xây dựng các quy định pháp luật phù hợp để điều chỉnh các vấn đề này. 

Tuy chỉ mang tính chất khuyến nghị, không bắt buộc nhƣng Nghị quyết đã tiếp nối và 

góp phần thúc đẩy cuộc tranh luận lớn hiện nay trong cộng đồng học giả và chính 

khách quốc tế về các vấn đề pháp lý, kỹ thuật, đạo đức có liên quan đến việc thừa nhận 

tƣ cách chủ thể cũng nhƣ quyền và nghĩa vụ cho robot.  

Sự quan tâm và thay đổi thái độ nhanh chóng nhƣ vậy của giới học giả lẫn hoạch 

định chính sách bắt nguồn từ một lí do quan trọng là sự phát triển mạnh mẽ của khoc 

học công nghệ kỹ thuật trong kỉ nguyên cách mạng 4.0, hay là cuộc cách mạng khoa 

học công nghệ lần thứ 4 của nhân loại. Cuộc cách mạng đƣợc định hình bởi mạng lƣới 

vạn vật kết nối qua mạng internet - internet of things, trí tuệ nhân tạo – artificial 

intelligence và ngƣời máy thông minh – smart robot.
3
 Đặc biệt là khi các công nghệ 

này cùng kết hợp trong một ngƣời máy thì viễn cảnh của máy móc có trí tuệ vƣợt trội 

và có khả năng thay thế con ngƣời trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng 

                                                 

 Bài viết này đã đƣợc trình bày tại Hội thảo Cách mạng Công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối 

với cải cách hệ thống pháp luật Việt Nam tổ chức tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 12 

tháng 01 năm 2018. 
1
 Natasha N. Aljalian, „Fourteenth Amendment Personhood: Fact or Fiction?‟ (2012) Issue 2 Volume 

73 Number 2 St. John‟s Law Review, 501. Và Lawrence B. Solum, „Legal Personhood for Artificial 

Intelligences‟ (1992) North Carolina Law Review, 1231 – 1287.  
2
 European Parliament – Committee on Legal Affairs, Draft Report with recommendations to the 

Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)), Đoạn 30 điểm f.  
3
 Nguyễn Văn Bình (chủ biên), Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ (Nhà xuất bản 

Đại học kinh tế quốc dân 2017) 28, 32.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPE-582.443%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0//EN
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trở nên hiện hữu, đặt ra các vấn đề bức thiết cần phải điều chỉnh bởi pháp luật. 

Trong bối cảnh đó, bài viết này sẽ phân tích các cơ chế pháp lý kiểm soát và điều 

chỉnh robot, đặc biệt là khả năng thừa nhận tƣ cách chủ thể pháp luật cho robot đặc 

biệt là từ góc độ luật so sánh. Các triết lý, mục tiêu của việc thừa nhận này cũng nhƣ 

các lập luận ủng hộ và phản đối. Bài viết, do đó, sẽ có ba phần chính. Đầu tiên, bài viết 

sẽ giới thiệu một cách khái quát về cách mạng 4.0 và sự phát triển của robot thông 

minh đi kèm với cả tiềm năng và thách thức. Sau đó, bài viết sẽ giới thiệu và phân tích 

giải pháp của Nghị viện châu Âu về việc thừa nhận tƣ cách chủ thể pháp luật cho robot 

và các ý kiến phản đối giải pháp này. Cuối cùng, bài viết sẽ quay trở lại phân tích khái 

niệm chủ thể pháp luật từ góc độ triết lý và luật so sánh để từ đó gợi mở một cách tiếp 

cận phù hợp cho vấn đề gây tranh cãi này.  

Cách mạng 4.0 và sự phát triển của Robot thông minh 

Từ điểm tiếng Anh Oxford định nghĩa robot là một cỗ máy có khả năng thực hiện 

một loạt các hành động phức tạp một cách tự động, đặc biệt là các cỗ máy đƣợc lập 

trình bởi một máy tính.
1
 Giải thích rõ hơn, Đại từ điển Bách khoa toàn thƣ Britannica 

giải thích robot là các cỗ máy tự hành nhằm thay thế lao động của con ngƣời.
2
 Tuy ý 

tƣởng về máy móc tự động đã đƣợc tìm thấy trong lịch sử cổ đại nhƣng từ Robot lại 

chỉ đƣợc bắt đầu sử dụng từ năm 1920 trong một vở kịch của Karel Čapek‟, có nguồn 

gốc từ tiếng Séc có nghĩa là “lao động cƣỡng bức”
3
. Ngày nay, thuật ngữ Robot không 

chỉ bao gồm các máy móc hữu hình còn hàm chứa các phần mềm, chƣơng trình máy 

tính. Ở góc độ này, thậm chí một con virus máy tính cũng đƣợc xem là robot.
4
  

Các chuyên gia đồng ý rằng để đƣợc xem là robot thì một máy móc hay chƣơng 

trình phải có một trong các chức năng sau: chấp nhận chƣơng trình điện tử, xử lý dữ 

liệu hoặc thông điệp vật lý qua quy trình điện tử, vận hành tự động đến mức độ nhất 

định, di chuyển, vận hành các bộ phận hữu hình hoặc các thông điệp vật lý, cảm biến 

và phản ứng với môi trƣờng, và có khả năng thực hiện các hành vi thông minh giống 

nhƣ con ngƣời hoặc một loài động vật khác.
5
  

Robot có thể đƣợc phân loại theo nhiều cách. Robot tự hành hoặc đƣợc điều 

khiển. Có robot bán tự động và robot tự động. Và có robot công nghiệp hoặc robot 

                                                 
1
 Robot, Oxford English Dictionary tại https://en.oxforddictionaries.com/definition/robot lên mạng 

ngày 10/12/2017.  

2Hans Peter Moravec, „Robot‟ Encyclopædia Britannica February 24, 2017 tại https://www.britannica. 

com/technology/robot-technology lên mạng ngày 10/12/2017. 
3
 Hans Peter Moravec, „Robot‟ Encyclopædia Britannica  

4
 Bot, ATIS Telecom Glossary tại http://www.atis.org/glossary/definition.aspx?id=5906 lên mạng 

ngày 10/12/2017. Xem thêm, M. Guravaiah và Dr. K. Daniel, „Robotics‟ (2015) Vol.4, Issue 10 World 

Journal of Pharmaceutical Research, trích dẫn số 4.  
5
 Tom Harris, How robots work tại https://science.howstuffworks.com/robot.htm lên mạng ngày 

10/12/2017.  
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dịch vụ.
1
 Mỗi cách phân loại có giá trị nhất định trong việc đánh giá, sử dụng và 

nghiên cứu phát triển robot. Từ góc độ thực tế, Robot đã đƣợc con ngƣời sử dụng từ 

rất lâu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ y tế, giáo dục, quân sự, công nghiệp, đến cả 

gia đình và luật pháp. Những máy móc bán tự động đầu tiên đã xuất hiện trên thế giới 

từ rất lâu, các hệ thống dòng dọc chuyển động, các cối giã gạo tự động lợi dụng sức 

nƣớc của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam đều là những ví dụ cho các loại máy 

móc tự hành này. Tuy nhiên, máy móc bán tự động hoàn chỉnh chính xác đƣợc thừa 

nhận đầu tiên lại là chiếc đồng hồ thiên văn của Tô Tụng vào thế kỉ thứ 11.
2
 Phải gần 

1000 năm sau đó, vào thế kỉ 20, con robot tự động hóa hoàn toàn đầu tiên mới đƣợc 

Devol chế tạo ra vào năm 1954 và sử dụng trong các nhà máy ô tô của General 

Motors. Sáng chế của Devol phát minh có tính bản lề cho công nghiệp robot hiện đại.
3
 

Một thống kê vào năm 2010 cho biết thế giới có 8,6 triệu robots công nghiệp đang 

hoạt động. Dự đoán của Liên đoàn Robot quốc tế cho biết vào năm 2019 số lƣợng 

robot bán ra hàng năm sẽ vào khoảng 1,9 triệu robot hàng năm.
4
 Đấy là chƣa kể đến số 

lƣợng phần mềm, chƣơng trình máy tính đƣợc phát triển hàng năm. Sự phát triển 

nhanh chóng về số lƣợng và cả phạm vi chức năng của robot này là một điều tích cực 

trong điều kiện bình thƣờng. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các công nghệ mới của 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một loạt các lo ngại về xã hội, đạo đức và pháp lý đã 

xuất hiện liên quan đến việc sản xuất, phát triển, và sử dụng robot. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 là thuật ngữ đƣợc dùng để chỉ những đột phá công 

nghệ lớn, mang tính thay đổi căn bản các công nghệ cũ đang diễn ra hiện nay.
5
 Klaus 

gọi đó là những thay đổi có tính đứt gãy, triệt để.
6
 Trong cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 này xuất hiện các công nghệ và phƣơng thức sản xuất mới mang tính đột phá. Ví 

dụ nhƣ Internet kết nối vạn vật. Điện toán đám mây. Trí tuệ nhân tạo. Năng lƣợng tái 

tạo. Công nghệ sinh học. Kinh tế chia sẻ vv. 
7
 Tuy thuật ngữ Cách mạng công nghiệp 

4.0 hàm chứa một loạt các khái niệm mà việc phân loại hay phân tách chúng không 

phải là dễ dàng thì các nhà nghiên cứu vẫn chỉ ra đƣợc một khuynh hƣớng chung nảy 

                                                 
1
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Research, 406. 
2
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3
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4
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thêm, Lasi, H., Fettke, P., Kemper, HG. et al. Bus Inf Syst Eng (2014) 6: 239. https://doi.org/ 
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sinh trong cuộc cách mạng này: đó là sự kết hợp giữa các hệ thống thực (physical 

systems) với các hệ thống ảo (cyber systems) thành các hệ thống công nghệ mới.
1
 

Trong đó, sự kết hợp mang tính điển hình nhất chính là giữa robot với trí tuệ nhân tạo 

trên cơ sở dữ liệu lớn (big data) và có thể đƣợc hỗ trợ bởi vật liệu mới, năng lƣợng tái 

tạo và công nghệ sinh học. Điều này dẫn đến hiện tƣợng là “máy móc thay thế, trợ giúp 

cho sức suy nghĩ, tƣ duy hay năng lực trí tuệ của con ngƣời”.
2
 Và ngƣời máy thông 

minh, sau khi thành công trong việc thay thế ngƣời lao động chân tay giản đơn trong 

cuộc Cách mạng công nghiệp 3.0 bây giờ sẽ thay thế luôn cả ngƣời lao động trí óc.
3
 

Một nghiên cứu chi tiết của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Oxford đã chỉ ra 702 

công việc hiện do con ngƣời đảm nhiệm có thể bị thay thế bởi robot thông minh trong 

tƣơng lai theo các mức độ khác nhau. Trong đó có đến 70 công việc là có khả năng bị 

thay thế cao.
4
 Công ty tƣ vấn Mckinsey thậm chí còn dự đoán rằng robot sẽ thay thế 

đến 1/3 lực lƣợng lao động làm việc vào năm 2030, tƣơng đƣơng 800 triệu ngƣời.
5
  

Không chỉ liên quan mật thiết đến lao động và việc làm, robot thông minh còn 

đặt ra nhiều vấn đề xã hội, đạo đức và pháp lý cần phải quan tâm. Việc sử dụng robot 

thông minh vào các hoạt động nhƣ chiến tranh (robot chiến đấu), dân dụng (ô tô tự 

hành), giúp việc gia đình, y tế, pháp lý, chƣơng trình máy tính nhất là trong bối cảnh 

các robot này có khả năng tƣ duy, tự ra quyết định, độc lập với ngƣời chế tạo hoặc sở 

hữu đặt ra nhiều câu hỏi về giới hạn và kiểm soát hành vi của các loại robot này, tránh 

gây hại cho con ngƣời. Và quan trọng nhất, con ngƣời sẽ phản ứng thế nào nếu một 

ngày robot thông minh tự ý thức về bản thân đƣợc và yêu cầu đƣợc thừa nhận là bình 

đẳng với con ngƣời?
6
 

Cơ chế pháp lý kiểm soát và quản lý robot: Robot với tư cách là một tài sản  

Các tiềm năng và nguy cơ mà robot có thể mang đến cho con ngƣời và xã hội đã 

buộc các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và lập pháp phải suy xét về các cơ 

chế pháp lý hiệu quả để kiểm soát và điều chỉnh robot. Các cơ chế pháp lý này không 

những phải ngăn ngừa và giải quyết hiệu quả các nguy cơ mà robot có thể gây ra mà 

                                                 
1
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còn phải thúc đẩy và áp đụng đƣợc các tiềm năng mà robot có thể mang lại. Nhiều giải 

pháp đã đƣợc đề xuất, một số dựa trên việc áp dụng các chế định pháp lý hiện hành 

một số là các giải pháp pháp lý mới.  

Đầu tiên, cần phải nhắc đến ba nguyên tắc căn bản áp dụng cho robot của 

Asimov. Ba nguyên tắc này đƣợc Asimov đƣa ra trong một tiểu thuyết khoa học giả 

tƣởng vào năm 1942 nhƣng đã nhanh chóng đƣợc cộng đồng khoa học quốc tế thừa 

nhận và áp dụng trong việc nghiên cứu, sản xuất robot. Ba nguyên tắc đó là: 

Thứ nhất, robot không đƣợc gây tổn thƣơng cho con ngƣời hoặc qua việc không 

hành động, để cho con ngƣời bị tổn thƣơng. 

Thứ hai, robot phải chấp hành các mệnh lệnh do con ngƣời đƣa ra trừ trƣờng hợp 

mệnh lệnh đó vi phạm nguyên tắc thứ nhất. 

Thứ ba, robot phải bảo vệ sự tồn tại của chính nó trong chừng mực mà sự tồn tại 

đó không xung đột với nguyên tắc Thứ nhất và Thứ hai.
1
 

Tuy đƣợc thừa nhận là ba nguyên tắc căn bản và phổ quát áp dụng với robot 

nhƣng có thể dễ dàng nhận thấy một số điểm yếu của ba nguyên tắc này. Thứ nhất, đây 

không phải là các nguyên tắc pháp lý và do đó không thể đƣợc cƣỡng chế thực thi. 

Thứ hai, bản thân khái niệm “con ngƣời” và “robot” cũng chƣa đƣợc định nghĩa một 

cách đầy đủ và rõ ràng. Và thứ ba, nhiều trƣờng hợp bản thân robot cũng không ý thức 

đƣợc rằng mình đang có hành vi gây hại cho con ngƣời. Ví dụ điển hình nhất cũng từ 

chính một câu chuyện của Asimov trong đó robot đƣợc chế tạo với nhận thức rằng chỉ 

có những ngƣời nói một ngôn ngữ nhất định thì mới là con ngƣời, còn nói ngôn ngữ 

khác thì không.
2
 

Thực tiễn hơn, các nhà nghiên cứu và lập pháp đã đề xuất áp dụng hai chế định 

pháp lý sau để kiểm soát robot. Thứ nhất, coi robot là một tài sản, một loại hàng hóa 

và áp dụng các chế tài về trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm dân sự đối với nhà sản 

xuất, chủ sở hữu hoặc ngƣời sử dụng khi robot gây hại. Thứ hai, trao cho robot tƣ cách 

chủ thể để robot tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. 

Từ góc độ thứ nhất, quy chế pháp lý áp dụng cho robot sẽ là các quy tắc về tài 

sản, hàng hóa và trách nhiệm bảo vệ ngƣời tiêu dùng.
1
 Theo đó, robot đƣợc xem là 
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một loại tài sản, một vật, cụ thể hơn là một động sản hữu hình.
1
 Từ đó, trách nhiệm đối 

với thiệt hại do robot gây ra sẽ đƣợc phân chia giữa nhà sản xuất và chủ sở hữu dựa 

trên yếu tố lỗi. Theo đó, nếu robot đƣợc sản xuất ra có khiếm khuyết thì nhà sản xuất 

sẽ phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do sản phẩm gây ra theo chế định trách 

nhiệm nghiêm ngặt trong việc bảo vệ ngƣời tiêu dùng.
2
 Trong trƣờng hợp này, nhà sản 

xuất sẽ phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do robot gây ra dù mình không có lỗi.
3
 

Với điều kiện nhà sản xuất là thƣơng nhân và khiếm khuyết xảy ra trƣớc hoặc tại thời 

điểm giao kết hợp đồng mua bán thậm chí kể cả khi chủ sở hữu robot bất cẩn.
4
 Nếu 

nhà sản xuất không có lỗi, thì khi đó sẽ áp dụng cơ chế trách nhiệm bồi thƣờng thiệt 

hại không có lỗi hay còn gọi là bất cẩn đối với chủ sở hữu robot. Với chế định này, thì 

chủ sở hữu phải có lỗi vô ý hay lỗi bất cẩn (negligence) trong việc để cho robot gây 

thiệt hại đối với ngƣời khác. Lỗi bất cẩn này đƣợc hiểu là chủ sở hữu có một nghĩa vụ 

cẩn trọng (duty of care) đối với ngƣời khác trong việc sử dụng robot của mình và chủ 

sở hữu đã vi phạm nghĩa vụ cẩn trọng đó dẫn đến thiệt hại cho ngƣời khác.
5
 Ở đây, 

trách nhiệm của chủ sở hữu robot giống nhƣ trách nhiệm của ngƣời chủ sở hữu vật 

nuôi trong nhà, các con vật đã đƣợc thuần hóa và hành vi là có thể đoán định đƣợc chứ 

không phải giống với trách nhiệm của chủ sở hữu động vật hoang dã, vốn chịu trách 

nhiệm nghiêm ngặt.
6
  

Dựa trên ý tƣởng về sự phân loại giữa động vật hoang dã và vật nuôi trong nhà 

này, các tác giả đã tiếp tục nghiên cứu so sánh pháp luật châu Âu và châu Á và đề xuất 

rằng nên phân loại robot thành robot nguy hiểm cao và robot an toàn. Với robot nguy 

hiểm thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm nghiêm ngặt và có thể bị áp đặt cả chế tài 

hình sự. Còn đối với robot an toàn thì chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm dân sự do 

lỗi vô ý.
7
  

Cơ chế pháp lý kiểm soát và quản lý robot: Robot với tư cách là một chủ thể 

Cơ chế pháp lý kiểm soát robot thông qua các quy tắc của luật tài sản nêu trên 

cũng có một số nhƣợc điểm. Nhƣợc điểm thứ nhất là không tính đến thực tế ngày càng 

xuất hiện nhiều robot thông minh với trí tuệ bằng hoặc vƣợt xa con ngƣời có khả năng 

                                                 
1
 Ví dụ nhƣ theo Điều 105, 107 Bộ luật dân sự Việt Nam 2015. Điều 3 khoản 2 Luật thƣơng mại Việt 

Nam 2005. Hoặc The sale of goods act 1979 của Vƣơng quốc Anh, Điều 61 khoản 1.  

2 Ví dụ Điều 608 Bộ luật dân sự Việt Nam 2015. Xem thêm, Richard Kelley et al, „Liability in 

Robotics: An International Perspective on Robots as Animals, 3-4 tại https://pdfs.semantics 

cholar.org/8174/98e6a34922df365854c6d7fd2f18a8d1900d.pdf lên mạng ngày 10/12/2017.  

3 Chris Holder et al, „Robotics and law: Key legal and regulatory implications of the robotics age (Part 

I of II)‟ (2016) 32 Computer law and security review 386 – 387.  
4
 Richard Kelley et al, „Liability in Robotics: An International Perspective on Robots as Animals, 3-4  

5
 Richard Kelley et al, „Liability in Robotics: An International Perspective on Robots as Animals, 4.  

6
 Richard Kelley et al, „Liability in Robotics: An International Perspective on Robots as Animals, 4-5.  

7 P. M. Asaro, “Robots and Responsibility from a Legal Perspective,” in Proc. of the IEEE 2007 

International Conference on Robotics and Automation (ICRA07), Rome, April 2007. Richard Kelley 

et al, „Liability in Robotics: An International Perspective on Robots as Animals, 5-7.  
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chủ động tƣ duy và ra quyết định. Nhƣợc điểm thứ hai nằm ở trên robot không chỉ có 

khả năng gây ra các thiệt hại về nhân thân hay tài sản đối với ngƣời khác mà trên thực 

tế còn tạo ra các ảnh hƣởng tiêu cực đối với xã hội ví dụ nhƣ tình trạng thất nghiệp, sự 

sụt giảm về thuế thu nhập cá nhân, hay là việc robot tự mình tạo lập ra các tài sản 

khác. Chính vì lẽ đó, các nhà luật học đã nghĩ tìm kiếm một giải pháp khác để có thể 

điều chỉnh hành vi của robot tốt hơn, xử lý các vấn đề mà robot gây ra cho xã hội trong 

khi vẫn thu lợi đƣợc từ các tiềm năng của robot. Và một số luật gia đã đề xuất nên thừa 

nhận tƣ cách chủ thể pháp luật cho robot.
1
  

Đi đầu trong việc đề xuất này lại là Nghị viện châu Âu. Đầu năm 2017, Nghị 

viện châu Âu đã thông qua một dự thảo Nghị quyết của Ủy ban pháp luật châu Âu và 

tiếp tục đệ trình lên Hội đồng châu Âu để ban hành. Trong dự thảo Nghị quyết, tại 

Đoạn 30, điềm f, Nghị viện châu Âu đã kiến nghị Hội đồng châu Âu: 

Thiết lập một tư cách pháp lý riêng cho robot, chí ít là thừa nhận các 

robot tự động thông minh nhất có thể được trao tư cách chủ thể điện tử 

(electronic persons) với các quyền và nghĩa vụ cụ thể, bao gồm cả việc bồi 

thường thiệt hại robot gây ra, và áp dụng tư cách chủ thể điện tử đó trong việc 

các trường hợp mà robot đưa ra các quyết định thông minh độc lập (smart 

autonomous decisions) hoặc giao thiệp với bên thứ ba một cách độc lập.
2
 

Tuy nhiên, phải chú ý rằng Nghị quyết này chỉ áp dụng cho các robot thông minh 

tự hành (smart autonomous robots) là sự kết hợp giữa robot và trí tuệ nhân tạo. Robot 

thông minh tự hành đƣợc định nghĩa là robot có các đặc điểm sau: 

Thứ nhất, đạt đƣợc sự tự chủ qua các cảm biến hoặc/và trao đổi dữ liệu với môi 

trƣờng và chuyển giao cũng nhƣ phân tích dữ liệu. 

Thứ hai, có thể tự học tập 

Thứ ba, có cơ chế hỗ trợ vật lý (physical support). 

Thứ tƣ, thay đổi hành vi và hành động thích ứng với môi trƣờng xung quanh.
3
 

Luận điểm ủng hộ việc thừa nhận tƣ cách chủ thể cho robot này xuất phát từ hai 

luận cứ chủ yếu là thuyết giá trị luận và thuyết vị lợi. Theo thuyết vị lợi, việc thừa nhận 

tƣ cách chủ thể pháp luật cho robot cũng giống nhƣ việc thừa nhận tƣ cách pháp nhân 

cho các thực thể phi nhân tính khác, ví nhƣ công ty hay nhà nƣớc; đó là nó có các mục 

tiêu nhất định chứ không phải tự thân các thực thể đó xứng đáng đƣợc thừa nhận là chủ 

                                                 
1
 Lawrence B. Solum, „Legal Personhood for Artificial Intelligences‟ (1992) North Carolina Law 

Review 1231 – 1287. Chris Holder et al, „Robotics and law: Key legal and regulatory implications of 

the robotics age (Part I of II)‟ (2016) 32 Computer law and security review 387.  
2
 European Parliament – Committee on Legal Affairs, Draft Report with recommendations to the 

Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)), Đoạn 30 điểm f. 
3
 European Parliament – Committee on Legal Affairs, Draft Report with recommendations to the 

Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)), Đoạn 1.  
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thể. Chỉ có con ngƣời, cá nhân mới là chủ thể tự nhiên và đƣơng nhiên duy nhất của luật.  

Thuyết vị lợi có thể đƣợc tìm thấy ngay trong dự thảo Nghị quyết của Nghị viện 

châu Âu. Nghị viện châu Âu đã dẫn chiếu một loạt lí do bên ngoài cho khuyến nghị 

của mình. Đầu tiên là thực tế phát triển mạnh mẽ của công nghệ robot và các công 

nghệ khác đã dẫn đến một cuộc cách mạng công nghiệp khác với rất nhiều tiềm năng 

và nguy cơ. Rằng robot có thể mang lại lợi ích to lớn về hiệu năng và sản lƣợng, đặc 

biệt trong các lĩnh vực vốn nguy hiểm cho con ngƣời. Rằng sự phát triển này có thể 

dẫn đến việc mất việc hàng loạt của lao động hiện nay gây ra tình trạng bất bình đẳng 

thu nhập và của cải. Hơn thế nữa, robot có thể có các hành vi gây thiệt hại cho con 

ngƣời, xâm phạm về quyền bí mật đời tƣ, bí mật thông tin. Và đặc biệt là khả năng cao 

là trí tuệ robot sẽ vƣợt qua trí tuệ con ngƣời, qua đó đe dọa chính sự tồn vong của nhân 

loại.
1
 Chính vì thế việc thừa nhận tƣ cách chủ thể cho robot sẽ giúp: 

Buộc robot phải tuân thủ các quy tắc pháp lý do con ngƣời đặt ra, đặc biệt là 

trong mối quan hệ với con ngƣời. 

Chịu trách nhiệm về cách hành vi gây thiệt hại của mình gây ra đối với con ngƣời 

hoặc với các chủ thể khác. 

Đóng thuế qua đó duy trì hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo đảm bình đẳng 

thu nhập, phúc lợi tối thiểu cho con ngƣời. 

Buộc robot phải đăng ký và mua bảo hiểm trách nhiệm. 

Thiết lập một cơ sở dữ liệu chung để kiểm soát robot.
2
 

Có thể nhận thấy rõ sự ảnh hƣởng của mục tiêu trong khuyến nghị thừa nhận tƣ 

cách chủ thể cho robot thông minh của Nghị viện châu Âu. Các mục tiêu này ít hoặc 

gần nhƣ không gắn gì với câu chuyện bản chất của chủ thể pháp luật. 

Luận cứ thứ hai đƣợc sử dụng để ủng hộ việc thừa nhận tƣ cách chủ thể cho robot 

xuất phát từ thuyết giá trị. Xuất phát từ những luận điểm mạnh mẽ của Locke và Kant 

vốn tập trung vào giá trị tự thân của khái niệm. Locke cho rằng chủ thể là khái niệm để 

chỉ các thực thể thông minh (intelligent being), tức là các thực thể có khả năng tƣ duy 

và tự vấn, một vật tƣ duy duy nhất dù ở các thời gian và địa điểm khác nhau.
1
 Kant thì 

cho rằng chủ thể là ngƣời có khả năng chịu trách nhiệm cho chính hành vi của mình.
2
 

Hai luận điểm này tuy tƣởng chừng là đối lập nhau nhƣng thực tế lại cùng có thể đƣợc 

                                                 
1
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sử dụng để biện minh cho việc thừa nhận tƣ cách chủ thể pháp luật cho robot thông 

minh với tƣ cách là một thực thể có các tố chất cần thiết nhƣ biết suy nghĩ, biết cảm 

nhận, thấu hiểu, tự vấn, tự chủ và tự diễn tƣởng về bản thân trong tƣơng lai.
1
 Những tố 

chất đó không chỉ tìm thấy trong con ngƣời mà có thể cả ở động vật bậc cao hay robot 

nữa. Thậm chí, một số con ngƣời vì thế cũng không đủ tổ chất để đƣợc coi là chủ thể 

nếu họ không minh mẫn, sáng suốt hoặc vì một lí do nào đó. Dƣới luận thuyết này, 

việc thừa nhận robot là chủ thể là một việc tự nhiên, dựa trên chính các đặc tính vốn có 

của robot.
2
 

Cả hai luận điểm ủng hộ này đƣợc củng cố bởi một thực tế pháp lý khác là khái 

niệm chủ thể (person) chƣa bao giờ phát sinh từ hoặc gắn với cá nhân (individual). 

Phân tích luật La Mã, hệ thống pháp luật đầu tiên trên thế giới có định nghĩa về chủ 

thể cho thấy, từ chủ thể (person) là từ mà các học giả La Mã vay mƣợn từ thuật ngữ 

(persona) có nghĩa là chiếc mặt nạ (mask) trong nghệ thuật sân khấu Hy – La.
3
 Điều 

này hàm ý rằng chủ thể và cá nhân là hai thực thể khác biệt nhau, một cá nhân có thể 

có nhiều tƣ cách chủ thể trong khi có cá nhân lại không có bất kỳ tƣ cách nào ví dụ 

nhƣ nô lệ. Bản thân cá nhân muốn trở thành chủ thể phải có các tƣ cách mà trong đó 

quan trọng nhất là tự do, quốc tịch và địa vị gia đình.
4
 Chính từ luận thuyết này mà các 

nhà luật học về sau đã định nghĩa chủ thể là thực thể đƣợc pháp luật trao cho quyền lợi 

và nghĩa vụ. Và chính qua việc trao quyền cho một thực thể luật pháp đã thiết lập tƣ 

cách chủ thể cho thực thể đó. Mỗi chủ thể, do đó, sẽ có các quyền và nghĩa vụ khác 

nhau.
5
 Và lý do của việc trao quyền cho một thực thể nhất định là câu hòi nằm về 

chính sách, tôn giáo, tâm lý hay xã hội. Ví nhƣ, pháp nhân đầu tiên trên thế giới đƣợc 

thừa nhận lại là một nhà thờ dƣới ảnh hƣởng của Thiên chúa giáo. 

Ý tƣởng thừa nhận tƣ cách chủ thể cho robot không phải là không có phản đối. 

Ví dụ nhƣ trong một nghiên cứu độc lập khác do Ủy ban pháp luật thuộc Nghị viện 

châu Âu tài trợ, các tác giả đã phản đối ý tƣởng thừa nhận tƣ cách chủ thể cho robot và 

gọi đó là khoa học giả tƣởng.
1
 Các tác giả cũng phê bình ý tƣởng đó là vô ích và không 

cần thiết. Có hai lí do mà các tác giả nêu ra để phản đối ý tƣởng. Thứ nhất, chủ thể là 

khái niệm có trọng tâm là con ngƣời và vì con ngƣời. Do đó, khi pháp luật thừa nhận 

tƣ cách chủ thể cho một thực thể khác thì tức là pháp luật đang muốn đồng hóa thực 
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& Tomasz Pietrzykowski (chủ biên), Legal Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the 

Unborn (Springer 2017), 69 – 90.  
3
 Bartosz Brożek, „The Troublesome „Person‟ 4.  

4
 R.W.Lee, The elements of Roman law (4

th
 ed, Sweet & Maxwell 1956), 46.  

5
 Lawrence B. Solum, „Legal Personhood for Artificial Intelligences‟ (1992) North Carolina Law 

Review, 1238 – 1240.  
1
 Nathalie Nevejans, European civil law rules in robotics: Study (the Policy Department for “Citizens‟ 

Rights and Constitutional Affairs” 2016) Executive summary.  



218 

thể đó với con ngƣời. Do đó, chỉ có những thực thể nào có các tố chất gần với con 

ngƣời ví nhƣ động vật bậc cao thì mới có thể đƣợc thừa nhận là chủ thể. Còn robot thì 

không vì cuối cùng đó vẫn chỉ là một cỗ máy đƣợc lập trình trƣớc.
1
 Thứ hai, một số 

thực thể đƣợc thừa nhận là chủ thể theo thuyết giả tƣởng. Ví dụ nhƣ pháp nhân. Cuối 

cùng nó vẫn có con ngƣời đứng sau và cần đến con ngƣời để duy trì cuộc sống pháp lý 

của mình. Còn nếu chỉ vì muốn áp đặt trách nhiệm pháp lý lên các hành vi của robot 

thì các chế định hiện hành khác có hiệu quả tốt hơn ví nhƣ các quy định về tài sản, bồi 

thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng, trách nhiệm sản phẩm, bảo hiểm trách nhiệm chứ 

không cần phải trao tƣ cách chủ thể cho robot.
2
 Cuối cùng, thừa nhân tƣ cách chủ thể 

cho robot cũng đồng nghĩa với việc xóa nhòa biên giới giữa ngƣời và vật, giữa sự sống 

và bất động, giữa nhân tính và phi nhân tính. Nói cách khác, máy sẽ lên thành ngƣời 

và con ngƣời sẽ bị xem là một cỗ máy.
3
 

Kết luận 

Nhu cầu kiểm soát và điều chỉnh robot, nhất là robot thông minh là một nhu cầu 

thực tế đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Robot có thể 

đƣợc điều chỉnh bởi các quy tắc của luật tài sản, nghĩa vụ hoặc thậm chí cả hình sự 

hoặc robot có thể đƣợc điều chỉnh bởi các quy định về chủ thể. Mỗi cách tiếp cận có 

các ƣu nhƣợc điểm và cơ sở triết lý riêng đòi hỏi nhà làm luật trên thế giới cần phải 

cân nhắc kỹ lƣỡng để làm sao vừa tận dụng đƣợc tiềm năng do robot mang lại vừa 

kiểm soát và hạn chế tối đa các rủi ro, nguy cơ đối với xã hội.  
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ẢNH HƯỞNG CỦA DƯ LUẬN XÃ HỘI 

ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT  

TS. Phan Thị Luyện 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Dư luận xã hội là một trạng thái ý thức xã hội, là sự đánh giá của cộng 

đồng xã hội về những sự kiện xảy ra liên quan đến lợi ích của xã hội. Thực hiện pháp 

luật là hoạt động liên quan trực tiếp đến lợi ích của các nhóm xã hội, cộng đồng xã 

hội do đó thu hút sự quan tâm, bày tỏ quan điểm, ý kiến của các nhóm xã hội, cộng 

đồng xã hội. Xã hội ngày càng phát triển, tính chất dân chủ càng thể hiện rõ vai trò là 

phương tiện tất yếu để con người đạt tới tự do, giải phóng toàn diện những năng lực 

vốn có của m i cá nhân. Quyền dân chủ chính là quyền và tự do cơ bản của con người 

là nhu cầu chính đáng của con người về sự bình đẳng chính trị và bình đẳng xã 

hội. Trong xã hội dân chủ các thành viên xã hội đều có quyền tham gia đóng góp ý 

kiến và bày tỏ các quan điểm vào đời sống chính trị, vào hoạt động của các cơ quan 

quyền lực cao nhất của đất nước trong đó có hoạt động thực hiện pháp luật mà hình 

thức của nó chính là dư luận xã hội. Sự ảnh hưởng của dư luận xã hội đến mọi hình 

thức thực hiện pháp luật như tuân thủ, chấp hành, sử dụng và áp dụng pháp luật. Đặc 

biệt khi khoa học công nghệ phát triển, dư luận xã hội về hoạt động thực hiện pháp 

luật được thể hiện trên nhiều phương tiện khác nhau. 

Từ khóa: Thực hiện pháp luật, dư luận xã hội, mạng xã hội, dân chủ. 

1. Đặt vấn đề 

Pháp luật đƣợc ban hành có vai trò quan trọng trong việc tạo ra khuôn khổ cho 

hoạt động của nhà nƣớc, xã hội và công dân. Tuy nhiên, pháp luật chỉ có cuộc sống 

thực của nó khi đƣợc đƣa vào đời sống xã hội trở thành hành vi, thói quen của các cơ 

quan nhà nƣớc, các nhóm xã hội và các cá nhân. Vấn đề đặt ra đối với nhà nƣớc là 

không chỉ ban hành nhiều văn bản pháp luật mà còn phải thực hiện hóa đƣợc các văn 

bản pháp luật đó trong thực tiễn. Nghĩa là, phải chuyển đƣợc “pháp luật trên giấy tờ” 

thành “pháp luật trong hành động” của các chủ thể pháp luật một cách có hiệu quả. 

Thông qua hoạt động thực hiện pháp luật, bằng các quy định về quyền và nghĩa vụ 

pháp lí cho các chủ thể tham gia vào một quan hệ xã hội nhất định, nhà nƣớc có thể tác 

động đến các quan hệ xã hội, điều chỉnh chúng theo chiều hƣớng mà nhà nƣớc mong 

muốn. Quá trình đƣa pháp luật vào đời sống xã hội, chịu sự ảnh hƣởng, tác động của 

nhiều yếu tố chủ quan, khách quan khác nhau. Một trong những yếu tố khách quan ảnh 

hƣởng mạnh mẽ đến hoạt động thực hiện pháp luật đó là dƣ luận xã hội.  
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Trong xã hội hiện đại, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và phƣơng 

tiện truyền thông, tính chất dân chủ ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đƣợc 

mở rộng. Nhân dân đƣợc tham gia vào các hoạt động có liên quan đến nhu cầu, lợi ích 

của họ. Mặt khác, ý thức chính trị, ý thức pháp luật ngày càng đƣợc nâng cao, các ý 

kiến, sự đánh giá của nhân dân đối với các hoạt động của nhà nƣớc trong đó có hoạt 

động thực hiện pháp luật ngày càng có hiệu quả. Do đó, nghiên cứu sự ảnh hƣởng của 

dƣ luận xã hội đến hoạt động thực hiện pháp luật có vai trò quan trọng nhằm tìm ra các 

giải pháp phát huy vai trò của dƣ luận xã hội trong việc nâng cao hiệu quả của hoạt 

động thực hiện pháp luật. Bài viết sẽ tập trung phân tích sự ảnh hƣởng của dƣ luận xã 

hội đến hoạt động thực hiện ở cả hai mặt tích cực và tiêu cực. 

2. Khái quát chung về dư luận xã hội 

Dƣ luận xã hội là tập hợp các ý kiến, thái độ có tính chất phán xét, đánh giá của 

các nhóm xã hội hay của xã hội nói chung trƣớc những vấn đề mang tính thời sự, có 

liên quan tới lợi ích chung, thu hút đƣợc sự quan tâm của nhiều ngƣời và đƣợc thể hiện 

trong các nhận định hoặc hành động thực tiễn của họ
1
.  

Hình thức biểu hiện của dƣ luận xã hội là tập hợp ý kiến có tính chất phán xét, 

đánh giá của các nhóm xã hội đối với các sự kiện xảy ra trong các lĩnh vực đời sống 

kinh tế-xã hội, chính trị, pháp luật mà các thành viên xã hội quan tâm. Tập hợp các ý 

kiến đánh giá theo hai khuynh hƣớng cơ bản đó là đồng tình ủng hội với sự kiện, hiện 

tƣợng xảy ra phù hợp với lợi ích của cộng đồng xã hội và phản đối những sự kiện xảy 

ra không phù hợp với lợi ích của cộng đồng xã hội. Vấn đề lợi ích trở thành đối tƣợng 

của dƣ luận xã hội bao gồm lợi ích về vật chất nhƣ yếu tố kinh tế chẳng hạn giá cả, 

thuế, lao động, việc làm, thu nhập,.. và lợi ích về tinh thần nhƣ các hành vi phù hợp 

hay không phù hợp với các chuẩn mực xã hội. 

Chủ thể của dƣ luận xã hội là các tầng lớp nhân dân. Sự tham gia của nhân dân 

và mức độ thể hiện dƣ luận xã hội phụ thuộc vào mức độ dân chủ hóa trong đời sống 

xã hội. Trong điều kiện xã hội dân chủ, minh bạch, thông tin đa dạng nhiều chiều, 

nhân dân có thể tự do bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình đóng góp ý kiến vào các hoạt 

động của nhà nƣớc, của cộng đồng xã hội. Ngƣợc lại, trong các xã hội thiếu dân chủ, 

thông tin bị bƣng bít, thậm chí bị cắt xén, xuyên tạc thì dƣ luận xã hội hình thành một 

cách chậm chạp, chủ thể dƣ luận xã hội không dám thể hiện quan điểm một cách công 

khai và thƣờng là ẩn danh dƣới các hình thức dân gian nhƣ ca dao, hò vè, tiếu lâm 

mang tính chất châm biếm,… Xã hội ngày càng phát triển, dân chủ càng thể hiện rõ 

vai trò là phƣơng tiện tất yếu để con ngƣời đạt tới tự do, giải phóng toàn diện những 

năng lực vốn có của mỗi cá nhân. Do đó quyền dân chủ đã đƣợc thể chế hoá thành hệ 

                                                 
1
 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội. 2018. Giáo trình Xã hội học pháp luật. Nxb Tƣ pháp, tr.251. 
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thống pháp luật để đƣợc bảo đảm thực hiện nhƣ các quyền tự do bầu cử, ứng cử, tự do 

ngôn luận, tự do lập hội, hội họp, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin,... Quyền dân 

chủ chính là quyền và tự do cơ bản của con ngƣời là nhu cầu chính đáng của con ngƣời 

về sự bình đẳng chính trị và bình đẳng xã hội với tƣ cách là môi trƣờng và điều kiện 

cho sự tồn tại, phát triển và hoàn thiện nhân cách và sự tự do của mỗi cá nhân. Qua đó 

các thành viên xã hội đều có quyền tham gia đóng góp ý kiến và bày tỏ các quan điểm 

vào đời sống chính trị, vào hoạt động của các cơ quan quyền lực cao nhất của đất nƣớc.  

Quá trình hình thành dƣ luận xã hội nhanh hay chậm phụ thuộc vào tính chất của 

các sự kiện hiên tƣợng xã hội, chẳng hạn sự kiện đó liên quan đến lợi ích vật chất hay 

lợi ích về tinh thần của xã hội, lợi ích trƣớc mắt hay lợi ích lâu dài, sự kiện tác động 

đến nhóm lớn hay nhóm nhỏ,… Những sự kiện xảy ra bất ngờ thƣờng dƣ luận xã hội 

hình thành ngay lập tức, còn đối với các sự kiện xảy ra trong điều kiện bình thƣờng thì 

dƣ luận xã hội hình thành trải qua các giai đoạn bao gồm: Thứ nhất là giai đoạn tiếp 

nhận thông tin về các sự việc, hiện tƣợng xảy ra có liên quan đến lợi ích của các nhóm 

xã hội thông qua các kênh giao tiếp, từ đó hình thành ý kiến cá nhân; Thứ hai, trao đổi, 

chia sẻ các ý kiến, quan điểm dựa trên các chuẩn mực xã hội đang chi phối các hành vi 

của nhóm xã hội; Thứ ba, đƣa ra các ý kiến phán xét, đánh giá của nhóm xã hội về sự 

kiện xảy ra, ở giai đoạn này ngƣời ta bàn đến sự đúng – sai, thành công – yếu kém của 

các sự kiện (dƣ luận xã hội hình thành); Thứ tƣ, đi từ dƣ luận xã hội đến hành động 

thực tiễn thông qua việc phản hồi các hệ thống chính sách công, các quyết định của 

chủ thể có thẩm quyền, hoặc là hành vi của cá nhân nhằm tác động đến sự kiện xảy ra.  

Về nội dung phản ánh của dƣ luận xã hội, khả năng phản ánh thực tế của dƣ luận 

xã hội mang tính tƣơng đối. Dƣ luận xã hội có thể đúng, có thể sai tùy thuộc vào trình 

độ nhận thức và năng lực của các chủ thể. Dƣ luận xã hội không phải là các kết luận 

khoa học, nhƣng ít nhiều đều có khả năng phản ánh chân lý, lẽ phải, có thể đúng nhiều, 

đúng ít. Dù có sai đến mấy, trong dƣ luận xã hội cũng có những hạt nhân hợp lý, 

không thể coi thƣờng, bỏ qua
1
. Tuy nhiên, dƣ luận xã hội vẫn có hạn chế đặc biệt trong 

trƣờng hợp chịu ảnh hƣởng nặng nề của các định kiến xã hội. Do đó, không nên tuyệt 

đối hóa dƣ luận xã hội, không phải lúc nào ý kiến của đa số ngƣời cũng đúng, ý kiến 

của thiểu số bao giờ cũng sai. Cái mới, ban đầu thƣờng chỉ có một số ngƣời nhận thấy 

và do đó dễ bị đa số phản đối. 

Mặt khác, sự phát triển của khoa học công nghệ tác động và thấm sâu vào các 

quan hệ xã hội dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ về văn hóa, lối sống, đặc biệt là các 

chuẩn mực xã hội. Theo đó, nội dung phản ánh, cách thức phản ánh, quá trình hình 

thành dƣ luận cũng thay đổi do sự phát triển của các phƣơng tiện truyền thông, không 

                                                 
1
 Phạm Chiến Khu. 2020. http://www.tuyengiao.vn/90-nam-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-

dang/ban-ve-khai-niem-du-luan-xa-hoi-129124 
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gian xã hội (không gian đời thực và không gian mạng xã hội). Số lƣợng ngƣời dùng 

mạng xã hội ngày càng tăng lên nhanh chóng, không ít ngƣời đã và đang dành nhiều thời 

gian trên mạng xã hội nhiều hơn cả không gian ngoài đời thực. Do đó, dƣ luận xã hội 

hình thành và đƣợc phản ánh trên cả hai chiều của không gian đời thực và mạng xã hội. 

Không gian mạng xã hội vốn đƣợc coi là thế giới “ảo” nhƣng lại phản ánh tƣơng đối đầy 

đủ quan điểm, ý kiến của xã hội đối với những sự kiện đang diễn ra ngoài đời thực.  

Trên đây là những nội dung mang tính khái quát về dƣ luận xã hội, đặc biệt là dƣ 

luận xã hội trong bối cảnh của sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Vậy dƣ 

luận xã hội có ảnh hƣởng nhƣ thế nào đối với hoạt động thực hiện pháp luật đặc biệt 

trong thời đại khoa học phát triển nhƣ ngày nay. 

3. Tác động của dư luận xã hội đến hoạt động thực hiện pháp luật  

Thực hiện pháp luật là hoạt động có mục đích nhằm hiện thực hóa các quy định 

của pháp luật làm cho chúng đi vào cuộc sống. Thực hiện pháp luật là hoạt động liên 

quan trực tiếp đến lợi ích của các nhóm xã hội, cộng đồng xã hội do đó thu hút sự quan 

tâm, bày tỏ ý kiến của các nhóm xã hội, cộng đồng xã hội. Chủ thể của dƣ luận xã hội 

đối với hoạt động thực hiện pháp luật là các tầng lớp nhân dân trong phạm vi của quốc 

gia, cộng đồng quốc tế và khách thể của dƣ luận xã hội là các hoạt động của nhân dân 

và nhà nƣớc trong việc tuân thủ, chấp hành, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.  

3.1. Tác động của dư luận xã hội đến hoạt động tuân thủ, chấp hành, sử dụng 

pháp luật pháp luật  

Dƣ luận xã hội là một trạng thái ý thức xã hội do đó nó tác động mạnh mẽ đến 

mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có hoạt động thực hiện pháp luật. Trƣớc hết, 

đối với đại đa số quần chúng nhân dân, thì lợi ích quốc gia, dân tộc, các giá trị nhân 

văn, nhân bản của con ngƣời luôn đƣợc ƣu tiên và đặt lên hàng đầu. Dƣ luận xã hội 

đƣợc ví nhƣ là ngƣời canh giữ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. 

Chẳng hạn, để bảo đảm bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia trên biển, Công ƣớc 

của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 đƣợc ban hành nhằm duy trì một trật tự 

quốc tế trong quan hệ giữa các quốc gia. Do đó, những hành vi tuân thủ, chấp hành 

pháp luật quốc tế, pháp luật quốc gia bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc luôn đƣợc dƣ 

luận xã hội đồng tình, khen ngợi, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. 

Ngƣợc lại, những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế xâm phạm chủ quyền quốc gia bị 

dƣ luận xã hội lên án, phê phán. Sự lên án mạnh mẽ của dƣ luận xã hội trƣớc sự kiện: 

Trung Quốc đặt hạ giàn khoan nƣớc sâu Hải Dƣơng-981, tại vị trí nằm sâu trong vùng 

đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tiến hành khoan thăm dò thềm lục địa của Việt 

năm 2014 là chuỗi hành vi xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của 

Việt Nam trên Biển Ðông. Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc cơ bản 

của công pháp quốc tế và các quy định của Công ƣớc LHQ về Luật Biển năm 1982, vi 
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phạm các thỏa thuận cấp cao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Những hành vi của Trung 

Quốc không chỉ đe dọa hòa bình và an ninh tại khu vực Biển Ðông, mà còn cùng với 

các yêu sách vô căn cứ về "đƣờng 9 đoạn" và những hành vi xâm chiếm ở Biển Ðông 

của Trung Quốc gây nguy hại tới an ninh, an toàn hàng hải của cộng đồng quốc tế ở 

khu vực Ðông - Nam Á và châu Á - Thái Bình Dƣơng. Hành vi này của Trung Quốc bị 

dƣ luận xã hội trong nƣớc cũng nhƣ dƣ luận quốc tế kịch liệt lên án tạo sức ép buộc 

Trung Quốc phải rút Hải Dƣơng-981 ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. 

Mặt khác, dƣ luận xã hội thể hiện sự phản đối trên nhiều diễn đàn trong đó phổ 

biến nhất là ngƣời dân sử dụng mạng xã hội để phản đối Trung Quốc. Cộng đồng 

mạng xã hội có phong trào kêu gọi tẩy chay hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc. Các 

trang mạng đƣợc lập ra kêu gọi tẩy chay và nhiều ngƣời dùng đã thay đổi hình ảnh đại 

diện là quốc kỳ Việt Nam và biểu tƣợng tẩy chay hàng Trung Quốc. Một số khách sạn 

trong nƣớc từ chối nhận khách Trung Quốc, có cửa hàng không bán hàng Trung Quốc 

và du khách Việt đua nhau hủy tour đi du lịch Trung Quốc. Dƣ luận những ngƣời công 

nhân kêu gọi tổ chức các cuộc diễu hành để phản đối Trung Quốc,…  

Dƣ luận xã hội định hƣớng, điều chỉnh hành vi của các cá nhân trong xã hội phù 

hợp với chuẩn mực pháp luật và lợi ích của xã hội. Trên cơ sở các ý kiến đánh giá, 

phán xét, khen - chê các hành vi hợp pháp hay không hợp pháp của các chủ thể, dƣ 

luận xã hội có vai trò hình thành ý thức pháp luật. Ngƣời xƣa nói rằng: “Trăm năm bia 

đá cũng mòn. Ngàn năm bia miệng vẫn còn thế gian”. Những hành vi của chủ thể dƣới 

tác động của dƣ luận xã hội mặc dù không ai khắc tên, không ghi vào bia, ấy thế mà 

những sự kiện đó đƣợc truyền đi bằng con đƣờng truyền miệng từ đời này sang đời 

khác. Thứ bia miệng ấy khiến con ngƣời phải thực hiện hành vi phù hợp với chuẩn 

mực pháp luật, chuẩn mực đạo đức để lấy tiếng tốt cho đời sau. Đối với những hành vi 

vi phạm pháp luật, vi phạm chuẩn mực đạo đức bị dƣ luận xã hội lên án sẽ trở thành 

định kiến khó có thể thay đổi. Do đó, khi thực hiện hành vi chủ thể luôn cân nhắc tính 

toán xem hành vi đó đúng hay sai, phù hợp hay không phù hợp với chuẩn mực pháp 

luật. Nếu thực hiện hành vi sẽ đƣợc dƣ luận đồng tình, ủng hộ hay phản đối. Qua đó 

dần hình thành ý thức tuân thủ pháp luật của các chủ thể pháp luật.  

Đầu năm 2020 dƣ luận xã hội hết sức bức xúc phẫn nộ lên án hành vi sai phạm 

của nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội (CDC Hà Nội) cùng 

các đồng phạm đã nâng giá hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống 

Covid-19 từ 2,3 tỷ đồng lên thành 7 tỷ đồng. Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, mọi 

tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đang dốc mọi nguồn lực với tinh thần 

“chống dịch nhƣ chống giặc” để khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Trong khi biết bao cán 

bộ, chiến sĩ lực lƣợng vũ trang và ngành Y bất chấp mọi hiểm nguy xông pha ra tuyến 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%E1%BB%8Bch_Trung_Qu%E1%BB%91c
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đầu chống dịch để bảo vệ sức khỏe, sự an toàn cho nhân dân; và khắp nơi, biết bao 

ngƣời dân sẵn sàng “nhƣờng cơm, sẻ áo” cho những ngƣời bị ảnh hƣởng bởi dịch 

Covid-19 với những câu chuyện đầy xúc động về lòng nhân và tinh thần “tƣơng thân, 

tƣơng ái”... thì những ngƣời này đã có những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm 

chuẩn mực đạo đức. Dƣ luận xã hội tạo ra áp lực đòi hỏi cơ quan chức năng xử lý thật 

nghiêm minh, đủ sức răn đe các đối tƣợng. Đồng thời, tiếp tục rà soát, phát hiện và xử 

phạt thích đáng những đối tƣợng, những vụ việc khác lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ 

trục lợi, nâng giá, sản xuất và mua bán thiết bị y tế, thuốc giả... 

Những tiến bộ công nghệ trong thời gian qua đã thúc đẩy sự thay đổi xu hƣớng 

giao tiếp xã hội bằng việc tăng cƣờng sử dụng mạng xã hội. Mạng xã hội phổ biến 

nhất nhƣ Facebook, Twitter, YouTube, WhataApp, Instagram, LinkedIn, Skype, Viber, 

Tumblr, Pinterest, Google Plus hấp dẫn ngƣời dùng với sự kết nối với bạn bè, ngƣời 

thân và tiếp cận thông tin mang tính thời sự. Điều đó làm cho ngƣời dùng khó mà 

cƣỡng lại, nhất là khi đƣợc dùng hoàn toàn miễn phí, thậm chí đây là nền tảng kinh 

doanh trực tuyến vô cùng sôi động. Thông qua mạng xã hội các cá nhân tự do trao đổi, 

bàn bạc bày tỏ ý kiến quan điểm của mình cũng nhƣ tố giác những hành vi vi phạm 

pháp luật xâm phạm đến quyền và lợi ích của các chủ thể. Tạo diễn đàn công khai để 

hình thành dƣ luận xã hội lên án, phê phán các hành vi phạm giúp mọi ngƣời có ý thức 

cảnh giác trƣớc những hành vi vi phạm cũng nhƣ biết cách sử dụng quyền của mình để 

bảo vệ lợi ích của cá nhân, lợi ích cộng đồng. 

Chẳng hạn, vụ việc xảy ra tại Bắc Ninh tháng 17/8/2020. Chị H đi ăn tại quán 

nhắng nƣớng Hiền Thiện. Trong lúc ăn, chị H. món lòng non và phát hiện trong lòng 

non có sán nên đã gọi nhân viên và yêu cầu gặp quản lý quán ăn nhƣng không đƣợc, 

sau đó chị H. trả tiền và đi về. Do bức xúc, chị H. đăng vụ việc lên nhóm Facebook 

"Đồ ăn vặt Bắc Ninh". Đọc đƣợc thông tin này, vợ chồng Thiện đã liên lạc với chị H 

để trao đổi về việc đăng thông tin lên Facebook. Tối 18/8, chị H chủ động tìm đến 

quán ăn của Thiện để nói chuyện. Tại đây, Thiện yêu cầu chị H phải quỳ xuống nền 

nhà nói chuyện rồi liên tục chửi bới, đe dọa chị H, sau đó bắt chị ký bản tƣờng t rình 

với nội dung xin lỗi, đính chính thông tin đã đăng trên Facebook. Ngoài ra, Thiện 

còn tát vào mặt chị H. Quá trình làm nhục chị H, Thiện đƣa điện thoại di động của 

mình cho Vân quay video toàn bộ diễn biến vụ việc và phát trực tiếp trên Facebook 

“Nhắng Nƣớng Hiền Thiện”. Sự viên khiến dƣ luận rất bất bình về cách xử sự của 

chủ quán và nhân viên quán đối với khách hàng. Ngày 19-8 và ngày 20-8, cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt 

tạm giam Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân về hành vi "làm nhục ngƣời khác". 

Sáng 2-10, TAND thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) tuyên phạt Nguyễn Văn Thiện 

(47 tuổi, chủ quán nhắng nƣớng Hiền Thiện) 1 năm tù, phạt Lăng Văn Vân (27 tuổi, 

https://tuoitre.vn/nhang-nuong.html
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nhân viên quán này) 9 tháng tù về tội "Làm nhục ngƣời khác" theo khoản 2 điều 155 

Bộ luật hình sự 2015
1
. 

 Dƣ luận xã hội tác động đến mọi chủ thể trong xã hội từ các cá nhân, cơ quan tổ 

chức, doanh nghiệp. Đặc biệt là trong hoạt động kinh tế, dƣ luận xã hội tạo sức ép đòi 

hỏi các đơn vị kinh doanh phải thực hiện hoạt động kinh doanh thực hiện đúng pháp 

luật bảo đảm chất lƣợng, đảm bảo uy tín của mình để bảo vệ quyền của ngƣời tiêu 

dùng. Qua đó giúp cho ngƣời tiêu dùng có thể lựa chọn đƣợc những sản phẩm phù hợp 

với túi tiền và bảo đảm chất lƣợng. Những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

kinh doanh sẽ bị dƣ luận lên án phê phán gay gắt, tẩy chay có thể dẫn đến phá sản và 

khó lấy lại uy tín của mình thậm chí chịu trách nhiệm hình sự. Chẳng hạn nhƣ cuối 

năm 2017 qua phản ánh của ngƣời tiêu dùng việc Khaisilk bán hàng Trung Quốc 

nhƣng lại gắn mác "made in Vietnam" tạo ra luồng dƣ luận phản đối gay gắt.  

Bên cạnh những mặt tích cực tác động đến hoạt động thực hiện pháp luật, thì dƣ 

luận xã hội cũng thể hiện những mặt tiêu cực. Dƣ luận xã hội có tính tƣơng đối trong 

phản ánh thực tế, do đó việc tiếp thu và giải quyết các yêu cầu của dƣ luận xã hội cũng 

tuỳ thuộc vào các điều kiện khách quan của xã hội đã cho phép giải quyết đƣợc vấn đề 

hay chƣa, đồng thời cũng phải tuỳ thuộc vào mức độ hợp lý của các vấn đề mà dƣ luận 

xã hội phản ánh. Trong thực tế các vấn đề này rất phức tạp đòi hỏi các cơ quan chức 

năng phải xác minh tính đúng đắn của dƣ luận xã hội, để định hƣớng dƣ luận theo 

chiều hƣớng tích cực. Đặc biệt là các trang mạng xã hội phát triển là diễn đàn cho 

những hành động kích động, lôi kéo, xuyên tạc đƣờng lối chính sách pháp luật của 

Đảng và Nhà nƣớc hoặc là diễn đàn để nói xấu, vu khống, bôi nhọ danh dự của cá 

nhân mang tính tập thể. Những thông tin bia đặt không đƣợc kiểm chứng dẫn đến 

những luồng dƣ luận mang tính chất công kích, ném đá gây hậu quả nghiêm trọng. 

Chẳng hạn, Theo kết quả khảo sát từ Chƣơng trình nghiên cứu internet và Xã hội 

của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho thấy, có tới 

78% số ngƣời dùng mạng xã hội khẳng định từng là nạn nhân hoặc biết những trƣờng 

hợp phát ngôn gây thù ghét trên mạng xã hội. Trong đó, 61,7% ngƣời dùng phải gánh 

chịu hậu quả từ việc nói xấu, phỉ báng; 47% từng bị vu khống, bịa đặt thông tin; 22% 

bị kỳ thị vì các khuyết tật của bản thân
2
. Trong hầu hết các trƣờng hợp, nạn nhân tỏ ra 

bất lực thậm chí có những vụ việc nạn nhân không chịu nổi áp lực từ mạng xã hội nên 

đã tìm đến cái chết. Không chỉ dừng lại ở công kích cá nhân, mạng xã hội còn đang là 

nơi để các thành phần bất hảo tuyên truyền lối sống tiêu cực, gây ảnh hƣởng nghiêm 

trọng tới giới trẻ, từ đó dẫn tới nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho xã hội, có thể kể 

                                                 
1
 http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Chu-quan-Nhang-nuong-bi-phat-12-thang-tu-vi-lam-nhuc-nguoi-

khac-614011/ 
2
 http://kinhtedothi.vn/quy-tac-ung-xu-mem-cho-mang-xa-hoi-360020.html 
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đến nhƣ trƣờng hợp của Ngô Bá Khá, Dƣơng Minh Tuyền, Huấn hoa hồng,… Những 

ngƣời này đã chia sẻ video mô tả các cuộc ăn chơi trác táng hay lối sống giang hồ cùng 

nhiều lời lẽ thô tục, phản cảm. Nhƣng lại là thần tƣợng của không ít bạn trẻ chỉ sau 

một thời gian ngắn xuất hiện. Những hành vi trên cũng đã đƣợc cơ quan chức năng 

phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Ngoài cá nhân bị ảnh hƣởng tiêu cực bởi dƣ luận xã hội, thì các cơ quan, tổ chức 

, doanh nghiệp cũng là đối tƣợng bị gánh hậu quả từ những thông tin bịa đặt trên các 

diễn đàn mạng xã hội. Thông tin là giả nhƣng thiệt hại là thật khi dƣ luận xã hội chƣa 

biết đúng sai thế nào, tự vệ bằng cách lên tiếng tẩy chay hàng hóa dịch vụ do cơ quan, 

đơn vị đó sản xuất. Và khi đƣợc kiểm chứng thông tin thì thiệt đã gây ra là rất lớn. Có 

thể kể đến trƣờng hợp của Công ty cổ phần sữa Vinamilk đã trở thành nạn nhân của 

các tin bịa đặt trên Facebook. Do một tài khoản Facebook cá nhân đã đăng tải một số 

hình ảnh đƣợc cho là danh sách nhập khẩu nguyên liệu của Vinamilk, phần lớn trong 

số này là bột sữa gầy, từ đó dẫn tới những chia sẻ, bình luận tiêu cực về chất lƣợng sản 

phẩm. Mặc dù Công ty cổ phần sữa Vinamilk đã phản bác kịp thời thông tin nói trên 

nhƣng đã bị thiệt hại tới hơn 5.572 tỷ đồng trong ngày 2/12/2019. 

3.2. Tác động của dư luận xã hội đến hoạt động áp dụng pháp luật  

Trong đó, áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, nhà nƣớc thông qua 

các cơ quan nhà nƣớc, hoặc nhà chức trách có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể 

thực hiện các quy định của pháp luật hoặc tự mình căn cứ vào các quy định của pháp 

luật để tạo ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt những 

quan hệ pháp luật cụ thể. Áp dụng pháp luật là hoạt động chuyển hóa các yêu cầu đƣợc 

xác định trong các nguyên tắc và quy phạm pháp luật thành hành vi thực tế của các 

chủ thể pháp luật. Đây là dạng đặc biệt của hoạt động thực hiện pháp luật vì nó mang 

tính quyền lực nhà nƣớc và chỉ do các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền hay các nhà 

chức trách có thẩm quyền tiến hành theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ. Tuy nhiên, 

trong quá trình ra các quyết định áp dụng pháp luật, các chủ thể có thẩm quyền chịu 

tác động bởi các yếu tố khách quan, chủ quan khác nhau trong đó có dƣ luận xã hội 

Hoạt động áp dụng pháp luật gắn liền với quyền lực nhà nƣớc, thông qua hoạt 

động áp dụng pháp luật, các cơ quan nhà nƣớc, các nhà chức trách có thẩm quyền ban 

hành các quyết định để thực thi trên thực tế. Các quyết định áp dụng pháp luật tác 

động đến quyền, lợi ích của nhân dân do đó khi giải quyết các vụ việc thuộc thẩm 

quyền của mình, ngƣời áp dụng pháp luật chịu tác động rất lớn từ dƣ luận xã hội. Dƣ 

luận xã hội có chức năng giám sát đối với hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc, trong 

đó có cơ quan thực thi và bảo vệ pháp luật. Tầm quan trọng của dƣ luận xã hội cũng 

đƣợc J.J. Rousseau khẳng định khi bàn đến chức quan tƣ pháp: “Dư luận công chúng 

là một thứ luật, mà cơ quan tư pháp là bộ trưởng chấp hành... Tòa án tư pháp không 
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phải là người trọng tài xét xử dư luận công chúng, nó chỉ là người công bố dư luận 

công cộng mà thôi. Xa rời chức năng đó thì mọi quyết định của tòa án đều là vớ vẩn 

và vô hiệu”,
1
 “Dư luận xã hội không hề khuất phục sự cưỡng chế, nhưng không để lại 

một vết tích nào trong tòa án; mặc dầu tòa án được thiết lập ra cốt để đại diện cho dư 

luận công chúng”.
2
 Dƣ luận xã hội tạo sức ép lên các cá có thẩm quyền, cơ quan có 

thẩm quyền trong việc thực thi pháp luật, đòi hỏi các chủ thể chú trọng đến tính hợp 

pháp, đúng đắn của các quyết định áp dụng pháp luật, từ đó nâng cao hiệu quả của 

hoạt động áp dụng pháp luật. 

Dƣ luận xã hội đã và đang phát huy vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông 

nhân tin nhằm phát hiện và tố giác hành vi vi phạm pháp luật góp phần giúp các nhà 

chức trách có thẩm quyền xử lí kịp thời các hành vi vi phạm. Trong thực tiễn đấu tranh 

phòng, chống tội phạm và hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật rất nhiều vụ việc đƣợc 

phát hiện và xử lí xuất phát từ nguồn tin do ngƣời dân cung cấp. Tin báo tố giác tội 

phạm từ ngƣời dân có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác đấu tranh phòng, chống 

các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.Theo thông kê của Bộ Công an, 9 tháng đầu 

năm 2020, tổng số tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố phải giải quyết là 

119.574; số đã giải quyết là 100.368, đạt tỷ lệ giải quyết 83,94%
3
.  

Trƣớc một sự kiện pháp lý xảy ra trong đời sống xã hội, dƣ luận xã hội thƣờng 

đƣợc biểu hiện theo hai khuynh hƣớng nhất định đó là đồng tình, ủng hộ các sự kiện 

phù hợp với lợi ích của cộng đồng xã hội và phê phán, phản đối những sự kiện trái với 

lợi ích của cộng đồng xã hội. Do đó, với những quyết định áp dụng pháp luật đúng 

đắn, kịp thời đƣợc dƣ luận xã hội đồng tình, ủng hộ. Chẳng hạn, nhân dân đồng tình 

với phán quyết của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong phiên tòa phúc thẩm 

tuyên y án tử hình 6 bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên. Theo ý kiến của dƣ 

luận đây là vụ án hết sức nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các đối tƣợng là đặc biệt 

nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội; là vụ án có tổ chức chặt chẽ, hành vi phạm tội 

của các bị cáo là không còn tính ngƣời, bị cả xã hội lên án, rất cần có một bản án thật 

sự nghiêm minh.Với mức án tử hình cho 6 đối tƣợng là đúng ngƣời, đúng tội và đúng 

pháp luật.  

Mặt khác, dƣ luận xã hội cũng thể hiện sự không đồng tình thậm chí là phản đối, 

lên án mạnh mẽ những quyết định đƣợc ban hành, vụ án xét xử không đúng pháp luật, 

không công bằng, nghiêm minh, đòi hỏi công lí phải đƣợc thực thi và ngƣời áp dụng 

pháp luật phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về những hành vi sai trái của mình. 

                                                 
1
 J.J. Rousseau, Bàn về khế ước xã hội, Nxb. Lí luận chính trị, Hà Nội, 2006, tr. 226. 

2
 J.J. Rousseau, Bàn về khế ước xã hội, Nxb. Lí luận chính trị, Hà Nội, 2006, tr. 228. 

3
 http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=48273, truy cập ngày 

25/10/2020. 

http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=48273
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Thực tiễn áp dụng pháp luật ở nƣớc ta thời gian qua đã cho thấy tác động của dƣ luận 

xã hội rất lớn đặc biệt đối với các vụ án oan. Các vụ án oan điển hình nhƣ vụ án ông 

Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, vụ án ông Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận, vụ án 

ông Trần Văn Vót ở Hà Nam. Hay nhƣ gần có một số vụ án nhƣ vụ Hồ Duy Hải, vụ 

lùi xe trên đƣờng cao tốc, vụ nhảy lầu tự tử ở TAND Bình Phƣớc ,... gây nghi ngờ, bức 

xúc trong dƣ luận về tính đúng đắn của phán quyết của toà án cũng nhƣ những vi phạm 

trong hoạt động tố tụng. Đặc biệt Vụ án ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê 

Hoàng Diệp Thảo thuộc Tập đoàn Trung Nguyên là một vụ án dân sự thu hút sự quan 

tâm của dƣ luận xã hội, nhất là tầng lớp doanh nhân. Sau Bản án sơ thẩm và bản án 

phúc thẩm đều bị Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao TP.HCM có kháng nghị 

phúc thẩm, chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng của bản án. VKSND Tối cao đã có 

quyết định kháng nghị hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm và Hội đồng Thẩm phán 

TAND Tối cao sẽ xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Dƣ luận mong đợi Hội đồng 

thẩm phán xét xử giám đốc thẩm công minh, trí tuệ và khách quan để sửa chữa những 

sai phạm, thiếu sót của bản án sơ, phúc thẩm, từ đó có những bản án giám đốc thẩm có 

sức thuyết phục cao, làm mẫu mực cho các tòa án cấp dƣới, tạo đƣợc sự “tâm phục, 

khẩu phục” của đƣơng sự và các tầng lớp nhân dân. 

Nhƣ vậy, dƣới áp lực của dƣ luận xã hội các chủ thể có thẩm quyền áp dụng pháp 

luật phải hoàn thiện mình, áp dụng đúng pháp luật để không bỏ lọt tội phạm cũng nhƣ 

không làm oan ngƣời vô tội, đáp ứng đƣợc sự mong đợi của dƣ luận xã hội. Tuy nhiên, 

dƣ luận xã hội là tập hợp các ý kiến của các nhóm xã hội, cộng đồng xã hội, nên nếu 

dƣ luận xã hội phản ánh đúng đắn các tình tiết của vụ án, nhận định một cách khách 

quan, không thiên vị, chờ phán quyết của cơ quan tiến hành tố tụng sẽ là điều kiện 

thuận lợi cho thẩm phán trong quá trình xét xử. Nhƣng ngƣợc lại, nếu dƣ luận xã hội 

phản ánh các tình tiết, sự việc một cách không đúng, không đầy đủ, khen, chê thái quá 

sẽ gây một áp lực lớn đối với thẩm phán. Trong trƣờng hợp này, thẩm phán phải có 

bản lĩnh, không ra những quyết định, bản án thuận chiều theo dƣ luận. 
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HỌC THUYẾT PHÁP LUẬT TỰ NHIÊN VỚI TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG 

 NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

PGS.TS. Đỗ Đức Minh
  

 Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội  

Tóm tắt: Pháp luật tự nhiên (Natural law doctrine) là một học thuyết pháp lí lâu 

đời, có ảnh hưởng sâu rộng trong văn minh chính trị - pháp lí nhân loại với những giá 

trị nhân văn phản ánh khát vọng của loài người về tự do, nhân phẩm, pháp quyền, dân 

chủ, công bằng, công lý và các quyền con người. Trong bối cảnh Việt Nam tiến hành 

công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, việc nghiên cứu tìm hiểu 

tiến trình phát triển, nội dung, đặc điểm và những giá trị cơ bản của học thuyết pháp 

luật tự nhiên có ý nghĩa góp phần làm sáng tỏ một số đặc trưng của nhà nước pháp 

quyền XHCN và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam phù hợp với yêu cầu phát 

triển của xã hội đương đại.  

Từ khóa: Pháp luật tự nhiên, Đặc điểm, Giá trị, Nhà nước pháp quyền 
 

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HỌC THUYẾT PHÁP LUẬT TỰ NHIÊN 

1. Sự hình thành, phát triển của Học thuyết pháp luật tự nhiên 

a/ Hy Lạp - La Mã cổ đại: chiếc nôi ban đầu của dòng tư tưởng pháp luật tự nhiên 

Những tƣ tƣởng về luật tự nhiên (lex natural law, jus naturale) ra đời tƣơng đối 

sớm ở Hy Lạp, La Mã cổ đại. Qua thần thoại, ngƣời Hy Lạp cổ hiểu rằng có một thứ 

luật có nguồn gốc từ thần linh và đƣợc thần linh bảo trợ, bất thành văn nhƣng thiêng 

liêng và cao hơn so với luật do con ngƣời lập ra. Luật ấy tồn tại vĩnh hằng, độc lập và 

khách quan, nó chi phối và hƣớng dẫn hành vi của con ngƣời đi đến sự công bằng và 

đúng đắn. Thậm chí, con ngƣời có thể không cần tuân theo luật lệ của nhà cầm quyền, 

của trật tự chính trị đƣơng thời nếu nó đi ngƣợc lại với luật của thần linh.  

Sau thần thoại, đến lƣợt các triết gia suy tƣ, luận bàn về pháp luật. Là ngƣời bày 

tỏ và phác họa những ý tƣởng sơ khởi về luật tự nhiên, Platon (427 - 347 tr.cn) cho 

rằng, luật đến từ thần linh hoặc đến từ sự thông minh xuất chúng của một ngƣời làm 

luật. Tuy công nhận có luật thần linh đƣợc áp dụng cho con ngƣời, nhƣng Platon lại đề 

ra “kẻ trung gian” ở giữa thần Dớt và con ngƣời và chỉ ngƣời này mới khám phá đƣợc 

luật của thần linh đó là các nhà triết học. Do đó, luật của con ngƣời trở thành kết tinh 

của lí trí, sự thông minh, đại diện cho những gì tốt đẹp nhất nơi con ngƣời trên cơ sở luật 

của thần linh. Luật tự nhiên theo quan niệm của Platon đồng nhất với lí tính và tri thức. 

Là ngƣời đầu tiên đề cập cụ thể và đƣợc xem là cha đẻ của học thuyết pháp luật 

tự nhiên, Aristotle (384 - 322 tr.cn) quan niệm pháp luật là những quy tắc khách quan, 

http://vi.wikipedia.org/wiki/427_TCN
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có tính chính trực, vô tƣ, xuất phát từ quyền lực và phù hợp với mục đích quốc gia. 

Ông phân biệt pháp luật thành 2 loại là luật chung (luật tự nhiên) và luật riêng, đƣợc 

xác định độc lập trong mỗi dân tộc. Theo ông, trong tự nhiên đã có sẵn những quy luật, 

luật lệ và công lí; các sự vật cũng chứa sẵn tính luật. Luật tự nhiên là luật nằm sẵn 

trong tự nhiên, ở bản tính tự nhiên của sự vật và do thần linh ấn định (ông gọi đó là lí 

tính hay thần tính), nó tự sinh, tồn tại khách quan và độc lập với ý chí con ngƣời, có 

hiệu lực ở mọi nơi mọi lúc. Và con ngƣời chỉ có thể dùng lí trí để khám phá (tìm ra) 

luật pháp chứ không tạo ra luật pháp, cũng không thể thay đổi nó. Vì vậy, phải soạn 

thảo luật pháp tuân theo những quy chuẩn của tự nhiên hay pháp luật phải là “sự suy 

diễn từ sự hài hòa của trật tự tự nhiên”. Đồng nghĩa luật với khái niệm công bằng hay 

công lí (justice) và gắn luật tự nhiên với công lí tự nhiên, Aristotle đã đƣa tƣ tƣởng 

công lí tự nhiên từ giã Thiên Đàng về với trần gian ở trong ngôi nhà triết học đồng thời 

xác lập nền tảng ban đầu, cơ bản của luật tự nhiên để từ đó “công lí” luôn chiếm vị trí 

trọng yếu của luật tự nhiên.  

Chịu ảnh hƣởng sâu sắc của trƣờng phái Khắc kỉ và triết học Hy Lạp cổ, Cicéron 

(106 - 43 tr.cn) đã tiếp nhận và phát triển học thuyết pháp luật tự nhiên trên nền móng 

của ngƣời đi trƣớc. Ông quan niệm: cao hơn pháp luật do con người sáng tạo ra là 

luật bất biến và vĩnh cửu của tự nhiên. Chính những luật này đã chi phối luật pháp 

của con người 
1
. Cicéron còn bổ sung một số đặc tính và luật tự nhiên đƣợc ông tuyên 

bố khá đầy đủ nhƣ cách hiểu ngày nay. Luật - trong định nghĩa của Cicéron phải là 

hiện thân và đồng nhất với công lí, là để phân biệt giữa công bằng và bất công, là 

cách để xóa bỏ sự đồi bại và khuyến khích đạo đức (Unjust laws are not laws- luật bất 

công không phải là luật). Luật tự nhiên là những chuẩn mực, thƣớc đo để phân biệt với 

luật thực định, là phƣơng tiện để đánh giá các đạo luật do nhà nƣớc ban hành có công 

bằng, đúng đắn hay không.  

b/ Thời kì Trung cổ: sự chuyển mình của học thuyết pháp luật tự nhiên trong 

bối cảnh Ki tô giáo (luật tự nhiên tôn giáo - religious natural law) 

Lịch sử phƣơng Tây thời kì Trung cổ (tk IV - XVI) là “đêm trƣờng” tăm tối và 

khắc nghiệt, chứa đầy bạo lực và giáo điều cuồng tín. Các tƣ tƣởng thời kì này chủ yếu 

bảo vệ, chứng minh cho quyền lực tối cao của Thƣợng đế nhằm hợp lí hóa sự thao 

túng quyền lực của giáo hội. Do yêu cầu lịch sử, luật tự nhiên đƣợc điều chỉnh phù hợp 

với luân lí Cơ đốc, có nguồn gốc từ Thƣợng đế để phục vụ thần học. Các giáo phụ 

Kitô giáo đã lấy tƣ tƣởng luật tự nhiên của các triết gia Hy Lạp - La Mã nhƣng lồng 

trong khung cảnh mới của mối tƣơng quan giữa Thiên Chúa với con ngƣời. Đồng hành 

với quá trình đó là sự chuyển biến từ luật tự nhiên khám phá bởi lí trí sang luật tự 

                                                 
1
 Viện khoa học pháp lí, Bộ tƣ pháp, Từ điển luật học, Nxb. Tƣ pháp, Nxb. Từ điển bách khoa, Hà 

Nội, 2006, tr.608. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki-t%C3%B4_gi%C3%A1o
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nhiên bởi lòng tin và sự tuân phục mệnh lệnh của Thƣợng đế. Việc nhận thức luật tự 

nhiên cũng đƣợc đồng hóa với lương tâm và đức tin. St.Augustine (354 - 430) và các 

phái thần học chịu ảnh hƣởng của ông cho rằng: Toàn bộ thế giới này do ý chí Thƣợng 

đế sáng tạo nên, kể cả bản tính của sự vật và đó là cơ sở của luật tự nhiên. Con ngƣời 

cũng từng có bản tính nhƣng do tội tổ tông (tội do Adam và Eva phạm phải) nên khi 

sinh ra đã mang tội lỗi, xa rời bản tính và luật tự nhiên. Vì vậy, họ không thể vƣơn đến 

bản tính bằng lí trí mà phải trông cậy vào ân huệ và sự mặc khải của Chúa bằng lòng 

tin của mình. Luật tự nhiên là sự mặc khải tự nhiên (của Thƣợng đế) cho con ngƣời, 

khi con ngƣời dùng lí trí để tìm lại bản tính của mình và để khám phá trí tuệ của Thiên 

Chúa. Luật pháp phải đƣợc viết từ trong tim của nhân loại, chỉ có luật công bằng mới 

là luật (Lex Inuista Non Est Lex) và nếu công lý bị tƣớc bỏ thì nhà nƣớc sẽ trở thành 

một đảng cƣớp.  

Mặc dù chịu ảnh hƣởng chủ nghĩa duy tâm kinh viện nhƣng Thomas D’aquin 

(1225 -1274) - ngƣời đã kiến tạo nên thành quách tƣ tƣởng vĩ đại nhất trong lịch sử 

thần học và triết học Kitô giáo lại khá tiến bộ khi bàn đến các luật tự nhiên. Theo 

truyền thống của các giáo phụ, D‟aquin tiếp tục khẳng định quan niệm luật tự nhiên có 

nguồn gốc từ tôn giáo và là sự biểu thị của đƣờng lối Thiên Chúa đối với con ngƣời. 

Ông chia luật pháp thành 4 loại: 1) Luật vĩnh cửu của Chúa có giá trị cao nhất, quyết 

định sự tồn tại của vạn vật. 2) Thần luật là luật của Kinh Thánh. 3) Luật tự nhiên là sự 

phản chiếu luật vĩnh cửu bằng lí trí con ngƣời, là phƣơng tiện cho loài ngƣời có lí tính 

kết nối luật vĩnh cửu với luật thực định. Nhà thần học còn nhấn mạnh: Luật tự nhiên là 

sự tham gia của con ngƣời vào luật vĩnh cửu, cũng là khuynh hƣớng thiên nhiên mà 

Thƣợng đế khi sáng tạo con ngƣời đã khắc vào tâm khảm mỗi cá nhân để họ thực hiện 

mục đích của mình với lí trí mà Chúa ban ân huệ. Nguyên tắc hiển nhiên và đầu tiên 

của luật tự nhiên là duy trì và bảo vệ cái tốt, loại trừ cái xấu dƣới ánh sáng của lí trí và 

lẽ phải. Không quan niệm đó là một bộ luật đã đƣợc Chúa ban cho nhân loại vào thời 

sơ khai trƣớc khi phạm tội, D‟aquin hiểu luật tự nhiên nhƣ là luật dựa trên bản tính con 

ngƣời do Thiên Chúa tạo dựng và nhờ lí trí con ngƣời có thể khám phá ra bản tính ấy, 

biết đƣợc điều gì hợp với bản tính và điều gì trái với nó. Luật tự nhiên cũng chƣa phải 

là những mệnh lệnh chi tiết rõ ràng, bất biến mà bao gồm các giá trị phổ quát và sau 

đó, lí trí con ngƣời sẽ tìm cách ứng dụng vào những hoàn cảnh khác nhau. 4) Nhân 

luật (luật của con ngƣời- pháp luật phong kiến hiện hành) là sự phản chiếu luật tự 

nhiên của nhà nƣớc vào xã hội để phục vụ lợi ích chung và đƣợc hỗ trợ bằng lí trí. Lí 

trí và lẽ phải giúp con ngƣời chuyển hóa luật tự nhiên thành luật thực định. Điều này 

cũng có nghĩa là luật thực định phải đƣợc điều chỉnh phù hợp với luật tự nhiên, nếu 

không những quy tắc do con ngƣời ban hành sẽ không phải là luật thực sự mà chỉ là sự 

bóp méo pháp luật. Pháp luật không phải là gì khác hơn là mệnh lệnh của lí trí vì mục 
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tiêu tốt đẹp của cộng đồng và phải bao hàm đƣợc trong nó yếu tố hợp lí. Không những 

phải phù hợp, bắt nguồn từ luật tự nhiên và không đƣợc bất công, luật phải luôn luôn 

vƣơn đến luật tự nhiên với sự đúng đắn, công bằng nhất. Chính quyền nào ban hành 

đạo luật trái với luật tự nhiên (bất công, vô lí, chống lại lợi ích chung) sẽ mất đi sự 

phục tùng vì đã đánh mất quyền lực đạo đức. 

Trải qua hành trình dài thời Trung cổ, học thuyết pháp luật tự nhiên đƣợc tích 

hợp vào giáo lí Cơ đốc và dần đƣợc hồi phục, phát triển theo xu hƣớng mới. Bƣớc 

sang thời kì Phục hƣng - thời kì phục sinh những giá trị của nền văn hóa cổ đại Hy Lạp 

bị chìm lãng trong nền chuyên chế phong kiến hàng nghìn năm ở châu Âu, đã xuất 

hiện nhiều nhà tƣ tƣởng tiêu biểu với những tƣ tƣởng tái khám phá giá trị và tri thức, 

tạo ra luồng sinh khí mới vén bức màn huyền bí, ảm đạm, tiêu cực trong đời sống xã 

hội. Trong thời kì này, giai cấp tƣ sản đấu tranh chống chủ nghĩa chuyên chế giành 

giật địa vị chính trị với giai cấp phong kiến đang suy tàn. Các tƣ tƣởng chính trị - pháp 

lí gắn liền với chủ nghĩa tự do, đề cao tự do của con ngƣời và tƣ tƣởng pháp quyền tự 

nhiên đƣợc sử dụng nhƣ công cụ sắc bén của giai cấp tƣ sản trong cuộc đấu tranh 

chống chế độ phong kiến. Trong cuộc đấu tranh quyết liệt và dai dẳng cho mục tiêu vì 

con ngƣời và tự do cá nhân, học thuyết pháp luật tự nhiên trở thành thứ vũ khí lợi hại 

trong tay các nhà tƣ sản để mở ra quá trình thế tục hóa. Đó cũng là quá trình cách 

mạng thay đổi quan niệm về luật tự nhiên: từ chỗ là bản tính của sự vật sang bản tính 

của con người, từ nguồn gốc thần thánh sang nguồn gốc tự nhiên rồi nguồn gốc lí tính; 

con ngƣời và bản tính con ngƣời đƣợc vinh danh, đƣợc đặt ở trung tâm đời sống tƣ 

tƣởng và hiện thế nơi trần gian.  

Đƣợc xem là đại diện tiêu biểu của trƣờng phái luật tự nhiên thế tục, Hugo 

Grotius (1583 - 1645) cho rằng: Nhà nƣớc và pháp luật bắt nguồn từ trần gian chứ 

không phải từ Thƣợng đế, cũng nhƣ phƣơng tiện để giúp con ngƣời hoàn thiện bản 

tính xã hội không gì hơn là lí trí. Phê phán pháp luật phong kiến hiện hành trái với bản 

chất và lí trí của con ngƣời, ông nêu cao đòi hỏi phải có pháp luật mới phù hợp với luật 

tự nhiên. Ông cho rằng trong trạng thái tự nhiên (chƣa có nhà nƣớc và pháp luật thực 

định), pháp luật tự nhiên sẽ điều chỉnh các mối quan hệ của con ngƣời. Luật tự nhiên 

là những nguyên tắc đƣợc hình thành từ tự nhiên, đƣợc xây dựng căn bản trên lí trí và 

chỉ lí trí (kết tinh trí tuệ của con ngƣời), vĩnh cửu trong tự nhiên. Luật tự nhiên có vai 

trò bảo vệ cá nhân vì nó là nguyên tắc có sẵn ở tình trạng tự nhiên mà con ngƣời từ 

thuở ban sơ đã không thể làm gì để tự phá hủy cuộc sống của mình. Luật vốn là khả 

năng hoặc có khả năng làm một việc gì xuất phát từ tự do của con ngƣời, cho nên luật 

tự nhiên có tính hợp lí và vẫn tồn tại dù Chúa có tồn tại hay không (trái với D‟aquin). 

Vì vậy, pháp luật nhà nƣớc ban hành đƣợc xác lập theo ý chí con ngƣời phải phù hợp 

với những nguyên tắc của pháp luật tự nhiên. Chỉ định của pháp luật tự nhiên là những 
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yêu cầu phải giữ mình trƣớc tài sản của ngƣời khác, trách nhiệm thực hiện lời hứa, bồi 

thƣờng thiệt hại do mình gây ra, trừng trị thích đáng kẻ phạm tội....Do có trƣớc pháp 

luật thực định và với tính hợp lí của mình, luật tự nhiên có vai trò hình thành nên hệ 

thống pháp luật giữa các quốc gia để bảo vệ cá nhân và đƣợc mọi ngƣời ủng hộ.  

Sau Hugo Grotius, khoa học pháp lí phƣơng Tây dấy lên phong trào thế tục hóa 

luật tự nhiên mà đóng góp nhiều và quan trọng là những ngƣời theo lí thuyết Khế ƣớc 

xã hội. Trong đó, Thomas Hobbes (1588 - 1679) - cha đẻ của triết lí chính trị phƣơng 

Tây hiện đại, đã đƣa ra quan niệm khác biệt về luật tự nhiên so với diễn giải của các 

nhà tƣ tƣởng cổ điển. Luận giải sự hình thành nhà nƣớc, Hobbes nhấn mạnh: Mỗi dân 

tộc trong sự phát triển của mình đều trải qua các giai đoạn tự nhiên và xã hội công dân 

(giai đoạn nhà nƣớc). Trong giai đoạn tự nhiên, con ngƣời sơ khai sống thành bầy đàn 

để cùng chống lại kẻ thù nhƣng không có gì ràng buộc giữa họ. Leviathan đã mô tả 

tình trạng hỗn độn vô chính phủ của xã hội chƣa có sự công nhận rạch ròi về sở hữu, 

nên mọi ngƣời có thể sẵn sàng gây chiến với ngƣời khác để giành lấy cái mình muốn. 

Cuộc sống của con ngƣời ở tình trạng tự nhiên trƣớc khi có nhà nƣớc là đơn độc, 

nghèo nàn, đồi bại, tàn bạo và ngắn ngủi. Tất cả sống trong sự sợ hãi, lo lắng đề 

phòng, tự vệ không dứt và đó là một cơn ác mộng mà con ngƣời không thể chấp nhận 

đƣợc. Để tránh sống trong nỗi lo sợ phải bảo vệ tính mạng và những gì mình có, chấm 

dứt tình trạng ban sơ đáng sợ và chung sống hòa bình; mọi ngƣời phải thống nhất với 

nhau những nguyên tắc cộng đồng. Mỗi ngƣời buộc phải hi sinh một phần tự do - tức 

là từ bỏ một số quyền tự nhiên của mình để thiết lập luật pháp và chính quyền. Và sự 

ra đời của nhà nƣớc (linh hồn là chính phủ) là sự sáng tạo cao nhất mà con ngƣời có 

thể làm đƣợc, tựa nhƣ “một con ngƣời nhân tạo” để điều hành sự phát triển của xã hội. 

Nhiệm vụ của nhà nƣớc là xử phạt công minh những kẻ vi phạm lợi ích chung của mọi 

ngƣời và mỗi cá nhân có nghĩa vụ phải tuân theo. Hobbes đã phát hiện đƣợc mối quan 

hệ khăng khít giữa luật và quyền tự nhiên của con ngƣời khi ông cho rằng, luật tự 

nhiên là những nguyên tắc phát sinh từ quyền tự nhiên của con ngƣời. Những quyền 

này là sự tự do cá nhân mà qua đó con ngƣời sử dụng sức mạnh bản thân để bảo vệ 

cuộc sống của mình dựa trên suy xét của lí trí. Vì vậy, con ngƣời phải tuân theo luật tự 

nhiên để bảo vệ, duy trì cuộc sống; nếu không họ sẽ tự hủy hoại khế ƣớc xã hội và trật 

tự khế ƣớc, trở về cơn ác mộng của tình trạng ban sơ. Cũng bởi vì con ngƣời không thể 

làm gì phá hủy cuộc sống của họ, cho nên luật tự nhiên phải đƣợc áp dụng để bảo vệ 

cho cuộc sống con ngƣời. Luật pháp chỉ ra đời sau khi thiết lập khế ƣớc xã hội và 

nhằm mục đích phục vụ cho cá nhân. 

Là ngƣời đặt nền móng cho thời kì Khai sáng và sáng lập chủ nghĩa phê phán 

Kinh thánh hiện đại với những quan điểm về nhà nƣớc-pháp luật biểu hiện sâu sắc tính 

chất pháp quyền tự nhiên, B.B Spinoza (1632 - 1677) cho rằng: Nhà nƣớc hoàn hảo là 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Leviathan
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Khai_s%C3%A1ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_ph%C3%AA_ph%C3%A1n_Kinh_th%C3%A1nh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_ph%C3%AA_ph%C3%A1n_Kinh_th%C3%A1nh&action=edit&redlink=1
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nhà nƣớc dân chủ mà pháp luật bảo đảm quyền lợi và tự do thực sự của con ngƣời. 

Con ngƣời không những đƣợc quyền sống, quyền tồn tại mà còn đƣợc hƣởng những 

quyền tất yếu thỏa mãn lợi ích của họ. Hơn thế, pháp luật phải đảm bảo ngăn ngừa sự 

xâm phạm của nhà cầm quyền đến sở hữu, an toàn và tự do của ngƣời dân. Từ tiền đề 

pháp luật tự nhiên, Spinoza đã chỉ ra những quyền cơ bản, tự nhiên của con ngƣời 

cũng nhƣ mối liên hệ phụ thuộc của pháp luật thực định với các quyền ấy.  

c/ Thời kì cận - hiện đại: học thuyết pháp luật tự nhiên hồi phục, phát triển 

theo xu hướng thế tục (luật tự nhiên thế tục: secular natural law)  

Sang thời kì cận đại (tk XVII - nửa đầu tk XIX), trong quá trình xác lập, củng cố 

và phát triển CNTB, học thuyết pháp luật tự nhiên lại chiếm vị trí nổi bật với những 

tên tuổi lớn trong quá trình phát triển của luật tự nhiên. John Locke (1632 - 1704) cha 

đẻ của chủ nghĩa tự do cổ điển (classical liberalism) cho rằng, sự kết hợp giữa con 

ngƣời với tự nhiên có trƣớc sự kết hợp giữa con ngƣời với con ngƣời. Trong quan hệ 

tự nhiên đó, luật tự nhiên chi phối hay pháp quyền tự nhiên thống trị. Trạng thái tự 

nhiên (chƣa có nhà nƣớc) là thiên đƣờng vì ở đó mọi ngƣời đƣợc tự do nhƣng không 

lộn xộn (trái với Hobbes). Nhờ lí trí (luật tự nhiên) con ngƣời nhận thức đƣợc các 

quyền sống, quyền tự do và tư hữu (có tài sản) của mình. Đó là những quyền tự nhiên 

có sẵn của con ngƣời, thiêng liêng, tối cao và bất khả xâm phạm. Nhƣng sự phát triển 

xã hội đã đƣa đến tình trạng tranh giành khiến cho tài sản của cá nhân không đƣợc bảo 

vệ thỏa đáng. Để bảo đảm an ninh, hạnh phúc và các quyền tự nhiên (nhất là quyền tƣ 

hữu), họ chấp nhận từ bỏ tình trạng ban sơ tốt đẹp và hòa bình để thiết lập nhà nƣớc 

bằng thỏa thuận (khế ƣớc). Locke cho rằng: để giảm thiểu đến mức thấp nhất quyền 

cai trị và tăng đến mức cao nhất quyền tự do cá nhân thì quyền lực nhà nƣớc phải bị 

hạn chế thông qua kiềm chế, đối trọng giữa các nhánh quyền lực và đại diện thật sự 

của cơ quan lập pháp. Không phải là để xóa bỏ hoặc hạn chế tự do cá nhân, mà mục 

đích tối hậu của pháp luật là tạo lập, bảo vệ và mở rộng tự do con ngƣời. Sẽ không có 

tự do nếu không có sự hiện diện của pháp luật và luật của tự nhiên là bắt buộc vì nó là 

tự do. Pháp luật là đƣờng phân ranh giới tự do mà nếu vƣợt qua nó thì tự do của ngƣời 

này sẽ xâm phạm tới tự do của ngƣời khác. Đó cũng là các giới hạn đối với cá nhân 

thông minh tự do theo đuổi lợi ích hợp lí của mình trên cơ sở đảm bảo lợi ích chung 

của cộng đồng. Vì vậy, trong trƣờng hợp ngƣời cai trị đi ngƣợc lại hoặc không bảo vệ 

các quyền tự nhiên thì ngƣời dân có quyền lật đổ. Locke đã phát triển học thuyết pháp 

luật tự nhiên với quyền tƣ hữu và quyền cách mạng khi cần thiết. Đối lập với chuyên 

chế, tự do từ Locke đã trở thành giá trị chủ đạo của chính trị và pháp quyền tự nhiên, 

là căn cứ để luận giải, thiết kế những thể chế chính trị hợp lí. 

Đóng góp tiếp tục vào công cuộc thế tục hóa pháp luật tự nhiên, 

S.L.Montesquieu (1689-1755) kiên trì quan điểm cho rằng, luật tự nhiên xuất phát từ 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lu%E1%BA%ADt_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn&action=edit&redlink=1
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bản tính con ngƣời. Ông khẳng định mọi vật đều có luật của nó (với ý nghĩa là những 

quan hệ tất yếu từ trong bản chất sự vật) và luật tự nhiên tạo ra sự tồn tại của con 

ngƣời. Những luật tự nhiên của con ngƣời là tự do, bình đẳng, kiếm sống, hòa bình và 

hợp thành xã hội. Sau khi tổ chức thành xã hội, con ngƣời dần dần nhận thức đƣợc sức 

mạnh của mình và đến khi xã hội xuất hiện tình trạng mâu thuẫn không thể điều hòa 

thì nhà nƣớc ra đời. Để duy trì trật tự xã hội, phải có luật quy định quan hệ giữa ngƣời 

cai trị với ngƣời đƣợc cai trị (luật chính trị) và quan hệ giữa các công dân với nhau 

(luật dân sự). Luật chính trị tạo ra nền cai trị và luật dân sự để duy trì nền cai trị ấy. 

Với mục đích tạo dựng các thể chế chính trị bảo đảm tự do chính trị cho các công dân, 

Montesquieu cho rằng: Tự do chính trị là quyền làm mọi việc mà pháp luật không cấm 

và pháp luật trở thành thƣớc đo của tự do. Ông khẳng định: Tự do chỉ có ở những thể 

chế chính trị mà trong đó pháp luật thống trị, pháp luật đƣợc bảo đảm khỏi sự phá vỡ 

nó bằng cách phân chia quyền lực tối cao thành quyền lập pháp, hành pháp và tƣ pháp. 

Kinh nghiệm lịch sử bao đời cho thấy, ngƣời nắm quyền lực thƣờng có khuynh hƣớng 

lạm quyền và cách tốt nhất để chống lạm quyền là phải chống độc quyền, là phân chia 

sao cho các quyền này kiềm chế lẫn nhau.  

Giải thích sự hình thành xã hội và nhà nƣớc trên quan điểm của thuyết Pháp 

quyền tự nhiên và Khế ƣớc xã hội, JJ.Rousseau (1712 - 1778) chia lịch sử phát triển 

của nhân loại thành ba trạng thái: 1) Ở “trạng thái tự nhiên” chƣa có sự khác nhau rõ 

rệt giữa mọi ngƣời về kinh tế, địa vị xã hội hay đẳng cấp. Đó là trạng thái lí tƣởng, một 

trạng thái trong sạch mà con ngƣời đã sống hàng vạn năm. Tự do, bình đẳng là bản 

tính và là những quyền bất khả xâm phạm của con ngƣời. 2) Đặc trƣng của “trạng thái 

công dân” là sự xuất hiện nhà nƣớc, đạo luật xã hội, sự giàu nghèo, các cuộc chiến 

tranh và tệ nạn xã hội...đã đem lại sinh lực cho kẻ mạnh, tạo ra xiềng xích trói buộc kẻ 

yếu và hủy diệt tự do tự nhiên của con ngƣời. Chế độ tƣ hữu và tình trạng chiếm đoạt 

tài sản tạo nên bất bình đẳng xã hội, là nguyên nhân của tình trạng ngƣời ta sinh ra tự 

do nhƣng rồi đâu đâu con ngƣời cũng sống trong xiềng xích. Suy nghĩ giải quyết vấn 

nạn này, Rousseau cho rằng: Nếu tìm xem điều tốt nhất cho tất cả mọi ngƣời và đỉnh 

cao nhất của các hệ thống lập pháp là cái gì, ta sẽ thấy điều đó quy gọn vào hai mục 

tiêu: tự do và bình đẳng. Ông nhận thấy phƣơng pháp duy nhất giúp con ngƣời tự bảo 

vệ mình là họ phải kết hợp lại với nhau thành một lực lƣợng chung, đƣợc điều khiển 

bằng một động cơ chung và hình thức liên kết sức mạnh ấy gọi là “Khế ƣớc xã hội”. 3) 

Điều đó là cơ sở cho sự ra đời “trạng thái thứ ba” là trạng thái mà xã hội loài ngƣời 

trở về với trạng thái tự nhiên ban đầu nhƣng trên cơ sở cao hơn. Với chủ trƣơng xây 

dựng mô hình nhà nƣớc - xã hội lí tƣởng dựa trên công lí và lí tính, Rousseau hƣớng 

đến mục tiêu xây dựng xã hội mọi ngƣời tự do bình đẳng và quyền lực xã hội thuộc 

về nhân dân. Trạng thái tự nhiên là vốn có và phúc lợi cao nhất của con ngƣời và nhà 
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nƣớc đƣợc lập ra thông qua khế ƣớc xã hội phải thể hiện ý chí quyền lực của nhân 

dân và phục vụ toàn dân; nếu không thì bộ phận cầm quyền phải bị đào thải, thay thế. 

Quyền lực phải đƣợc tập trung cao nhất, nếu quyền lực phân chia ra các cơ quan nắm 

giữ các nhiệm vụ khác nhau thì phải coi các cơ quan đó là công cụ của chủ thể nhân 

dân và lệ thuộc vào chủ quyền nhân dân (trái với Montesquieu). Là ý chí chung của 

nhân dân nên pháp luật phải mang hơi thở và là linh hồn (tinh thần) của mỗi cộng 

đồng dân cƣ. 

Hành trình thế tục hóa của luật tự nhiên tiếp tục đƣợc phát triển đến cao độ với 

Iammanuel Kant và G.W.F. Hegel. Là một trong những nhà lí luận đầu tiên về Nhà 

nƣớc pháp quyền (rule of law), Emmanuen Kant (1724 - 1804)
 
cho rằng, xã hội loài 

ngƣời là giai đoạn phát triển tiếp theo của tự nhiên. Nhà nƣớc đƣợc xây dựng nhằm 

giải quyết những đối kháng xã hội theo hƣớng ngày càng hoàn thiện vì lợi ích của con 

ngƣời, đảm bảo bình đẳng cho mọi công dân. Sứ mệnh của nhà nước và luật pháp 

cũng như tiêu chí đạo đức đều nhằm phục vụ con người và thước đo đánh giá sự tiến 

bộ của tiến trình lịch sử nhân loại là trình độ giải phóng con người. Theo ông, có 3 ba 

loại pháp luật: 1) Pháp luật tự nhiên có các nguyên tắc, tiên nghiệm tất nhiên; 2) Pháp 

luật thực tế có nguồn gốc là ý chí của ngƣời lập pháp; 3) Pháp luật công lí là đòi hỏi 

khát vọng không đƣợc pháp luật quy định và do vậy không đảm bảo bằng cƣỡng chế. 

Trong đó, pháp luật tự nhiên lại bao gồm 2 bộ phận: luật tư điều chỉnh mối quan hệ 

giữa các cá nhân với tƣ cách là chủ sở hữu và luật công điều chỉnh mối quan hệ giữa 

mọi ngƣời liên minh thành cộng đồng nhà nƣớc và các công dân với tƣ cách là các 

thành viên của tổng thể chính trị. Khác với quan điểm của các nhà Khai sáng Pháp thế 

kỉ XVIII, Hegel (1770 - 1831) cho rằng: Con ngƣời về bản tính vốn là bất bình đẳng 

và mọi sự bất công, tệ nạn xã hội là những hiện tƣợng tất yếu của sự phát triển xã hội 

xuất phát từ bản tính con ngƣời. Sự không ngừng nảy sinh và giải quyết những mâu 

thuẫn giữa các quan hệ đó là một trong những động lực cơ bản thúc đẩy xã hội phát 

triển và xuất hiện nhà nƣớc. Hegel bác bỏ cách hiểu theo ông là “hàm hồ” về pháp luật 

tự nhiên nhƣ là luật có sẵn và có hiệu lực khi con ngƣời trong tình trạng tự nhiên, còn 

khi con ngƣời bƣớc vào tình trạng xã hội có nhà nƣớc thì luật tự nhiên lại trở thành cái 

gì đó giới hạn sự tự do và hy sinh cho quyền tự nhiên (cách hiểu của Hobbes, Locke). 

Pháp quyền tự nhiên không có sẵn một cách trực tiếp nhƣ thế bởi nó không phải là 

hiện thực mà là khái niệm tự quy định chính mình thông qua bản tính tự nhiên của sự 

việc. Theo Hegel: chỉ đến lúc con người ra khỏi và nhất thiết phải ra khỏi tình trạng tự 

nhiên vốn là miếng đất của sự tùy tiện và bạo lực để đạt tình trạng xã hội thì pháp 

quyền tự nhiên mới từ khái niệm trở thành hiện thực
1
. Hegel đã xem ý niệm là sự 

thống nhất giữa khái niệm và hiện thực, còn hiện thực không gì hơn là việc hiện thực 

                                                 
1
 Hegel F.W.G, Các nguyên lí của triết học pháp quyền, Nxb. Tri thức, Hà Nội, 2010, tr.192. 
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hóa khái niệm bằng bản thân khái niệm. Ông đồng nhất giữa cái hợp lí tính và cái hiện 

thực, cố gắng dung hòa giữa pháp luật tự nhiên (hợp lí tính) và pháp luật thực định (hiện 

thực): Quan hệ giữa chúng theo ông là “quan hệ giữa Institutionen và Pandekten”
1
. Từ 

đó, ông cho rằng, bên cạnh việc là tồn tại - hiện có của ý chí tự do, bản thân pháp quyền 

tự nhiên, lí tính còn là hiện thân của sự tự do nữa. Nhấn mạnh quan hệ giữa pháp quyền 

và tự do, Hegel nhìn tự do là tồn tại nơi chính mình trong cái tồn tại khác. Vì ý chí 

chủ quan của con ngƣời nhiều khi không đồng nhất, thậm chí còn đối lập với tính 

khách quan nào đó; nhƣng với lí tính, con ngƣời có khả năng trải nghiệm tính khách 

quan này và biến nó thành ý chí chủ quan của mình. Đó là sự tự hiện thực hóa ý chí 

chủ quan của con ngƣời, là tự do. Trong triết học pháp quyền của Hegel, lí tính có sức 

mạnh vô biên và đƣợc đƣa lên đỉnh cao chƣa từng có trong tạo lập luật pháp.  

Nhìn chung, trong khoảng ba thế kỉ (XVI - XVIII), với các đại biểu Hugo 

Grotius, Hobbes, Locke... học thuyết luật tự nhiên đã lột xác hoàn toàn: Từ luật tự 

nhiên xuất phát bởi Thƣợng đế và nằm ở bản tính sự vật sang luật tự nhiên bắt nguồn 

từ đòi hỏi của lí trí và bản tính con ngƣời, nó có sẵn trƣớc khi xuất hiện nhà nƣớc và 

xã hội. Luật tự nhiên không còn do Thƣợng đế tạo ra nữa mà trở thành sản phẩm của lí 

trí con ngƣời, của tự do và bất biến: Hoàn toàn không còn, dù chỉ phảng phất bóng 

dáng của thế lực siêu nhiên dù là Thượng đế, tạo hóa hay tự nhiên trong Thomas 

Hobbes, John Locke hay Montesquieu, Kant xem luật có cơ sở duy nhất từ ý chí tự do, 

trong khi với Hobbes hay Locke, tự do của con người chỉ là hành động
 2
. Cùng với chỉ 

ra nguồn gốc của nhà nƣớc và pháp luật từ bản chất của con ngƣời, trong trạng thái tự 

nhiên trƣớc khi kết ƣớc sống thành xã hội, các nhà tƣ tƣởng cũng đồng thời triệt tiêu 

Thƣợng đế (Chúa Trời) và đƣa con ngƣời lên ngôi. Con ngƣời thời cận đại không sợ 

hãi tự nhiên trong sự đồng nhất với Thƣợng đế nhƣ thần học, cũng không gắng công đi 

tìm bản chất tự nhiên nhƣ triết học Aristotle đã làm. Từ Thƣợng đế chuyển qua tự 

nhiên và chuyển sang lí tính, luật của tự nhiên là luật của lí trí, xuất phát từ lí trí con 

ngƣời, do con ngƣời mà tồn tại.  

d/ Thế kỉ XX: Luật tự nhiên thủ tục chặt chẽ (procedural natural law) 

Đại diện là Lon Fuller (1902 - 1978), ông cho rằng, luật pháp phải chứa đựng 

những yếu tố đạo đức nội tại và đạo lí tiềm ẩn. Các đạo luật phải đảm bảo sự công 

bằng về thủ tục mới có đủ phẩm chất để trở thành pháp luật. Nếu một hệ thống các quy 

tắc vi phạm những nguyên tắc, thủ tục cơ bản của công lí và công bằng thì hệ thống 

quy tắc đó không thể đƣợc coi là hệ thống pháp luật. Ông đề xuất tám thủ tục chặt chẽ 

                                                 
1
 Institutionen là phần thứ nhất của Bộ luật dân sự La Mã (Corpus Iuris Civilis) mang hình thức sách 

giáo khoa. Pandekten là tập hợp các trích dẫn từ những tác phẩm của các cá nhân nhà luật học và các 

bộ luật trong quá khứ. 
2
 Hegel F.W.G, Các nguyên lí của triết học pháp quyền, Nxb Tri thức, Hà Nội, 2010, tr.29. 
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và cho rằng nếu đáp ứng đủ các thủ tục, nguyên tắc này, hệ thống các quy tắc của con 

ngƣời có thể xem là công bằng, tốt đẹp. Đó là các quy định về tính minh bạch, tính 

không hồi tố, tính không mâu thuẫn và khả năng thực thi…Trên quan điểm đó, Fuller 

lên án hệ thống pháp luật vô đạo đức nhƣ các đạo luật của Đức quốc xã trong Chiến 

tranh Thế giới thứ II. Do hàng loạt các vi phạm về thủ tục (nhƣ: quy định hồi tố, tính 

công khai...) nên các quy định này không hội đủ các yếu tố để trở thành pháp luật, 

không thể coi là pháp luật chân chính. 

Tóm lại, từ lịch sử hình thành, phát triển của tƣ tƣởng pháp luật tự nhiên, có thể 

quan niệm: Học thuyết pháp luật tự nhiên (natural law doctrine) là hệ thống tư 

tưởng chính trị và pháp quyền về một hệ thống pháp luật lí tưởng, dường như xuất 

phát từ bản tính con người, lấy lí trí con người làm nền tảng, không phụ thuộc vào 

nhà nước và các điều kiện xã hội 
1
. Là lí thuyết về các nguyên tắc và quyền con 

ngƣời đƣợc thể hiện ở những quy tắc, tiêu chuẩn về công bằng, bác ái, lẽ phải, lƣơng 

tri, tôn trọng nhân cách, phẩm giá và các quyền con ngƣời; pháp luật tự nhiên cũng là 

những chuẩn mực cơ bản của đạo đức và chính trị bắt nguồn từ bản chất của các sự vật 

và bản chất con ngƣời, mang tính phổ quát và áp dụng cho mọi ngƣời ở mọi thời điểm 

và có thể đƣợc nhận thức bởi những phƣơng tiện hợp lí thông thƣờng.  

Đây là học thuyết lấy quan niệm luật tự nhiên là lí tính tri thức, lấy triết học tự 

nhiên và nhận thức luận làm căn cứ luận và đƣợc nhận thức bằng phƣơng pháp logic. 

2. Những đặc điểm của Học thuyết pháp luật tự nhiên 

Học thuyết pháp luật tự nhiên lấy quan niệm về luật tự nhiên làm điểm xuất phát 

và chủ đạo, có những đặc điểm sau đây: 

a/ Luật tự nhiên xuất phát từ bản tính con người và được nhận thức bằng lý trí 

Từ thời Hy Lạp - La Mã cổ đại, ngƣời ta cho rằng: mọi sự vật và cả con ngƣời 

đều mang bản tính tự nhiên do Chúa ấn định, vì vậy con ngƣời bị ràng buộc và phải 

sống phù hợp với bản tính có lý trí của mình. Luật tự nhiên có khởi nguồn từ Thƣợng 

đế và là luật nằm trong bản chất sự vật. Tách biệt khỏi thần học Cơ Đốc giáo, luật tự 

nhiên đƣợc hiểu là do bản tính con ngƣời và đƣợc nhận thức bởi lý trí con ngƣời. Luật 

tự nhiên xuất phát từ bản tính sự vật do tự nhiên quy định đã chuyển sang luật tự nhiên 

có nguồn gốc từ bản tính con ngƣời và do con ngƣời xác lập. Lịch sử học thuyết pháp 

luật tự nhiên gắn với cuộc đấu tranh dai dẳng giữa đức tin và lý trí, giữa bản tính sự 

vật và bản tính con ngƣời suốt thời Trung cổ, kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía 

lý trí và bản tính con ngƣời. Ngoài những lý do trên, luật tự nhiên cũng bị ảnh hƣởng 

bởi chủ nghĩa cá nhân: khi cả nhân loại tôn vinh con ngƣời cá nhân với các quyền tự 

do của riêng mình, lý trí của cá nhân sẽ trở thành lẽ phải và linh hồn luật tự nhiên. 

                                                 
1
 Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 3, Nxb. Từ điển Bách khoa, tr.420 - 421. 
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b/ Luật tự nhiên phù hợp với lẽ phải, đạo đức và công lý 

Khác với luật thành văn, luật tự nhiên là một hệ thống những nguyên tắc cao nhất 

về chính trị và đạo đức mà loài ngƣời hƣớng tới
1
. Với các đặc điểm nhƣ: phù hợp với 

đạo đức, lẽ phải, công lý, đƣợc con ngƣời đồng thuận và chấp nhận rộng rãi; luật tự 

nhiên cũng đƣợc xem nhƣ là hệ thống quyền lợi và chính nghĩa chung của loài ngƣời. 

Các đại biểu pháp luật tự nhiên cho rằng: Luật tự nhiên phù hợp với bản tính con 

ngƣời nên những gì trái với luật tự nhiên tức là xa rời bản tính của con ngƣời. Cũng 

nhƣ đức hạnh là thuộc về bản tính tự nhiên của con ngƣời, cho nên những gì trái với 

đức hạnh là sai trái và vô luân. Mặt khác, do con ngƣời là sinh vật có lý trí nên họ có 

khả năng nhận thức đƣợc các tiêu chuẩn phán đoán chung ở bên ngoài (luật tự nhiên) 

với tính cách là những nguyên tắc phù hợp với bản tính của họ. Cũng nhờ có lý trí mà 

bản tính con ngƣời chỉ bao gồm những điều tốt đẹp và đúng đắn nhƣ lẽ phải, đạo đức, 

công lý...Nhìn chung, do đồng nhất với những quy tắc đạo đức (moral law) nên luật tự 

nhiên là luật lý tƣởng, đƣợc xem là những nguyên tắc hạnh kiểm và công lý khách 

quan đặt cơ sở trên sự hợp lý cố hữu trong con ngƣời.  

c/ Luật tự nhiên mang tính phổ quát, bất biến và vĩnh cửu 

Luật tự nhiên đƣợc áp dụng chung cho toàn thể loài ngƣời và có giá trị nhƣ nhau 

đối với tất cả mọi ngƣời nên có tính phổ quát. Cái gì là tự nhiên là không thay đổi, dù 

ở bất cứ đâu cũng có cùng một hậu quả như nhau: lửa cháy giống nhau ở Athena cũng 

như ở Ba Tư (Aristote). Cũng do tính phổ quát và dựa trên bản tính con ngƣời nên luật 

tự nhiên bất biến và vĩnh cửu, bởi những điều tốt đẹp và đúng đắn không bao giờ 

ngƣng hiệu lực. Do phù hợp với những nguyên tắc chung của nhân loại nên luật tự 

nhiên không thể bị ai hủy bỏ, bị cắt bỏ một phần hay toàn bộ. Cùng với đƣợc hiểu có 

nguồn gốc từ Đấng tạo hóa, luật tự nhiên cũng chính là lƣơng tâm, khả năng phân định 

tốt xấu, làm điều thiện và tránh điều ác. Là sự tham gia của con ngƣời vào luật siêu 

nhiên bằng lý trí, nó cũng là tiếng gọi của Thiên Chúa dành cho rất thảy mọi ngƣời: 

Khi kể cả dân ngoại đạo là những người không có luật, nhưng m i khi họ theo lẽ tự 

nhiên mà làm đúng những gì luật dạy, họ thấy rằng luật đã được viết trong tâm hồn 

họ, dù họ không có luật
2
.  

d/ Luật tự nhiên là tiêu chuẩn đánh giá, không phải là luật pháp theo nghĩa 

hiến định 

Pháp luật tự nhiên là trƣờng phái khoa học pháp lý xuất hiện từ thời kỳ cổ đại 

(Jus naturalistes) và đặc biệt phát triển vào thế kỷ XVII - XVIII. Các đại biểu của 

trƣờng phái này cho rằng, bên cạnh pháp luật thực định do nhà nƣớc ban hành còn có 

                                                 
1
 Từ thời cổ đại, Aristolte cho rằng: mặc dù một xã hội chính trị hoàn hảo có thể không cần đến pháp 

luật, nhƣng nếu cần đến pháp luật thì pháp luật tự nhiên sẽ là pháp luật tốt nhất. 
2
 Dinesh D‟Souza (2002), Điều vĩ đại của Kitô giáo, webside Ngƣời tín hữu, Chƣơng 20. 
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pháp luật cao hơn là pháp luật tự nhiên do đấng tạo hóa sáng tạo ra, tồn tại cùng với sự 

tồn tại của thế giới tự nhiên và con ngƣời. Mặc dù có nhiều trƣờng phái đa dạng nhƣng 

các lý thuyết về luật tự nhiên đều đồng quy ở quan niệm rằng: pháp luật tự nhiên là thứ 

pháp luật lý tƣởng bao hàm những quy tắc đạo đức bất biến, tiêu chuẩn chung cho hết 

thảy loài ngƣời hoặc là những quy tắc hạnh kiểm đặt cơ sở trên sự hợp lý vốn cố hữu 

trong mọi sự vật. Luật tự nhiên không phải là một loại “luật” thực sự và cũng không 

phải là một học thuyết pháp lý mà thực chất là một học thuyết đạo đức luân lý có 

nhiệm vụ làm cầu nối giữa đạo đức và chính trị bằng cách đặt chính trị dƣới sự kiểm 

soát chặt chẽ của đạo đức luân lý hoặc ngƣợc lại
1
. Nguồn của luật tự nhiên là sự nhận 

thức, sự phán xét của lƣơng tâm và lƣơng tri con ngƣời, là những lý do nội tại khởi 

nguồn từ những nguyên tắc đạo lý tự nhiên mách bảo con ngƣời phải làm điều tốt, 

tránh xa điều xấu. Ngƣợc lại, luật thực định là các quy tắc đƣợc ban hành bởi ý chí của 

nhà cầm quyền và không màng đến luật ý Chúa hay luật tự nhiên, nên chúng có thể bất 

công, sai trái hoặc ngƣợc với đạo đức. “Ngoài những ý nghĩa tích cực về nhận thức 

luận, việc luôn đề cao lý trí và bản tính con ngƣời đã khiến pháp luật tự nhiên - một 

thứ pháp luật chỉ tồn tại trong tƣ tƣởng và suy nghĩ của các học giả - trở thành thƣớc 

đo cho tính nhân bản của pháp luật”
2
. Với những nội dung căn bản luôn nhấn mạnh 

đến giá trị đạo đức của luật pháp, nên luật tự nhiên là tiêu chuẩn để xét đoán luật thực 

định và hành động của con ngƣời có phù hợp với luân lý, lẽ phải và công lý hay 

không. Là luật được khắc sâu trong trái tim và lương tri của m i con người, luật tự 

nhiên không quy định việc phải làm mà đòi hỏi cái nên làm, không ấn định hành động 

cụ thể mà là đánh giá hành động.  

3. Những giá trị và hạn chế của Học thuyết pháp luật tự nhiên 

a/ Những giá trị 

Đƣợc hình thành từ buổi bình minh của văn minh loài ngƣời và phát triển liên tục 

đến ngày nay, học thuyết pháp luật tự nhiên có lịch sử lâu đời với nội dung sâu sắc và 

phong phú. Từ những hạt nhân đầu tiên là các tƣ tƣởng triết học về pháp luật của các 

nhà tƣ tƣởng Hy- La cổ đại, đƣợc phát triển và hoàn thiện trong dòng triết học kinh 

viện thời Trung cổ; sang thời cận đại, học thuyết bƣớc vào quá trình thế tục hóa mạnh 

mẽ, từ đó tạo tiền đề tƣ tƣởng cho các cuộc cách mạng tƣ sản chống lại chế độ phong 

kiến chuyên chế và thế lực nhà thờ. Dù bị suy yếu trƣớc thuyết thực chứng pháp lý vào 

thế kỷ XIX, học thuyết pháp luật tự nhiên đã hồi sinh mạnh mẽ trong thế kỷ XX. Trải 

qua nhiều giai đoạn và biến động sâu sắc của lịch sử với những chuyển đổi mạnh mẽ 

                                                 
1
 Chẳng hạn, với Thomas Hobbes, đó là các nguyên tắc: Hòa bình (Peace), Thiện chí (Good will), Một 

cá nhân không thể xét xử vụ án của chính mình… 
2
 Nguyễn Đăng Dung, Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao, Về pháp quyền và chủ nghĩa hợp hiến (một số 

tiểu luận của các học giả nƣớc ngoài), Nxb. Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2012, tr.15. 
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về quan niệm, tòa lâu đài học thuyết pháp luật tự nhiên đƣợc xây đắp bởi sự đóng góp 

của những đại biểu tƣ tƣởng lớn mang tầm thời đại, trở thành mạch nguồn tƣ tƣởng lớn 

trong suốt chiều dài lịch sử phƣơng Tây. Từ thần thoại và tôn giáo chuyển sang triết 

học, từ triết học hòa vào Thần học (đƣợc tu chính bởi Phúc âm), rồi tách khỏi Thần 

học Cơ đốc giáo chuyển sang thế tục. Sau những đổi thay mang tính bƣớc ngoặt, 

chuyển “kiếp” đa đoan và mang trang phục sắc màu khác nhau, bị chìm lấp rồi tỏa 

sáng, học thuyết pháp luật tự nhiên lại trở về với chính mình, phát triển mạnh mẽ trong 

thế kỷ XIX-XX. Cùng sự phát triển của học thuyết, quan niệm về luật tự nhiên cũng 

chuyển dịch dần từ luật tự nhiên của Thượng đế sang luật tự nhiên từ tự nhiên rồi đến 

luật tự nhiên từ lý tính; từ chỗ là bản tính của sự vật sang bản tính của con người, từ 

nguồn gốc thần thánh sang nguồn gốc tự nhiên rồi nguồn gốc lý tính; đƣợc khơi nguồn 

từ trong thế giới thần thoại, sinh ra trong chiếc nôi của triết học, đƣợc phát triển và 

hoàn thiện trong lòng triết học kinh viện cổ. Không cam chịu làm thân phận vợ lẽ và 

nô tỳ của Thần học, cuộc đấu tranh giằng dai giữa niềm tin và lý trí suốt thời kỳ Trung 

cổ kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía lý trí và bản tính con ngƣời, đã đem đến 

luồng gió mới và hành trình cách mạng tƣ tƣởng có tính nhảy vọt để đặt nền móng cho 

cách mạng tƣ sản. Đề cao thần học, thƣợng đế, thiên đƣờng, trần gian; niềm tin và lý 

trí, lẽ phải, công bằng và chân lý; giải thoát cho mình khỏi vòng cƣơng tỏa của Thần 

học để giải phóng nhân loại; không chỉ là sản phẩm của lịch sử, học thuyết pháp luật tự 

nhiên còn là nhân tố thúc đẩy lịch sử; không ngừng hấp thụ bổ sung những giá trị tƣ 

tƣởng mới, nhất quát với những tƣ tƣởng phổ quát, lý tƣởng cách mạng và nhân văn; 

tự “lột xác” chính mình để đáp ứng những yêu cầu lịch sử..đã tạo nên những đặc trƣng 

riêng và khác biệt của học thuyết này so với dòng tƣ tƣởng lớn của nhân loại.  

Đây là một học thuyết có ảnh hƣởng sâu rộng trong lịch sử phát triển của nền 

khoa học pháp lý và văn minh nhân loại với những giá trị nhân văn sâu sắc trong các 

lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội nhƣ chính trị, pháp luật, đạo đức và tôn giáo; 

phản ánh khát vọng của loài ngƣời về tự do, nhân phẩm, pháp quyền, dân chủ, công 

bằng, công lý và các quyền con ngƣời (từ thời cổ đại, tại Hy Lạp vấn đề luật tự nhiên 

đƣợc đặt ra để kháng cự lại những luật bất công của nhà nƣớc). Cũng không thể phủ 

nhận ý nghĩa to lớn của nó trong việc góp phần xé bỏ ánh hào quang thánh thần bao 

trùm chế độ xã hội phong kiến chuyên chế đang kìm kẹp xã hội trong gông cùm tín 

ngưỡng phi nhân tính 
1
, chỉ ra nguồn gốc của nhà nƣớc và pháp luật hoàn toàn không 

phải từ Thƣợng Đế hay Chúa trời. Với vai trò của nó trong lịch sử nhận thức của nhân 

loại, Mác đã nhận xét: học thuyết pháp quyền tự nhiên đã bắt đầu xem xét nhà nƣớc 

bằng đôi mắt ngƣời và rút ra những quy luật tự nhiên của nhà nƣớc từ lý trí và kinh 

                                                 
1
 Viện khoa học pháp lý - Bộ Tƣ pháp, Từ điển Luật học, Nxb. Tƣ pháp - Nxb Từ điển bách khoa, Hà 

Nội, 2006, tr.608. 
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nghiệm, chứ không phải từ khoa thần học. Trải qua quá trình thế tục hóa của mình, học 

thuyết pháp luật tự nhiên có vai trò to lớn trong tiến trình phát triển tƣ tƣởng chính trị 

phƣơng Tây trong giai đoạn hậu kỳ phong kiến. Là vũ khí phê phán pháp luật phong 

kiến hiện tồn là trái với bản tính con ngƣời, đƣa khoa học nhà nƣớc và pháp quyền ra 

khỏi vòng tay xiết chặt của tôn giáo bằng cách tuyên bố chế độ phong kiến là phản tự 

nhiên, phi lý, từ đó đã tạo ra nền tảng tƣ tƣởng cho các cuộc cách mạng tƣ sản. Không 

chỉ cổ vũ say mê, mạnh mẽ và đầy thuyết phục cho quyền tự do của con ngƣời, học 

thuyết pháp luật tự nhiên thế tục hóa còn chuẩn bị tƣ tƣởng cho những biến cố cách 

mạng làm thay đổi diện mạo của lịch sử. Giá trị cao quý nhất của học thuyết pháp luật 

tự nhiên là nó công nhận, bảo đảm, bảo vệ và thực thi quyền con người - quyền công 

dân
1
; và nhân quyền là ngôn ngữ của luật tự nhiên thế tục. Dƣới ánh sáng của luật tự 

nhiên, nhà nƣớc và pháp luật không còn là do thế lực huyền bí nào sáng lập mà đƣợc 

hình thành do thỏa thuận xã hội giữa con ngƣời và phù hợp với lý trí con ngƣời. Do 

luật tự nhiên tạo ra quyền tự chủ cá nhân nên đƣợc xem là nguồn của luật pháp về 

quyền con ngƣời, để từ đó quyền con ngƣời toát lên từ hệ thống pháp luật thực định.  

Từ đây, pháp luật trở thành phƣơng tiện của con ngƣời có lý trí để tổ chức xã hội 

và chế ngự thiên nhiên, sự tự do cho con ngƣời. Luôn gắn liền với quyền tự nhiên 

(natural right) cơ bản của con ngƣời, luật tự nhiên là công cụ hữu hiệu bảo vệ quyền 

con ngƣời - quyền công dân, là vũ khí lý luận để bảo vệ tự do của con ngƣời và chống 

lại sự lạm quyền của nhà nƣớc khi xâm hại nghiêm trọng đến lợi ích chung của xã hội 

và tự do cá nhân. Đề cao pháp quyền, học thuyết pháp luật tự nhiên cũng đặt vấn đề 

giới hạn quyền lực nhà nước, thực thi chủ nghĩa hiến pháp, tạo lập nhà nước pháp 

quyền và nền pháp quyền, thúc đẩy sự phát triển của xã hội công dân. “Quyền tự 

nhiên và những thuyết về một luật cao hơn là công cụ bảo vệ tốt nhất cho tự do và một 

nhà nƣớc với quyền lực giới hạn”
2
. Luật tự nhiên không do Thƣợng đế quyết định mà 

phải đƣợc định hình trong khuôn khổ Hiến pháp - bản Khế ƣớc xã hội cơ bản, nền tảng 

cho tất cả các thỏa ƣớc khác của cộng đồng. Thay thế cho luật tự nhiên tối cao và bảo 

lƣu luật tự nhiên trong nó, Hiến pháp ghi nhận, cụ thể nội dung của luật tự nhiên và là 

đảm bảo pháp lý cao nhất để luật tự nhiên đƣợc thi hành nghiêm chỉnh. Trên nền tảng 

pháp luật tự nhiên, bản Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787 (bản Hiến pháp thành văn đầu 

tiên của nhân loại) đƣợc hình thành; và luật tự nhiên tiếp tục vang xa, gây ảnh hƣởng 

sâu rộng đến Hiến pháp của các quốc gia khác trên toàn cầu. Từ đó, luật tự nhiên, 

quyền tự nhiên, quyền con ngƣời, quyền công dân trở thành những quyền hiến định và 

                                                 
1
 Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, các quyền con ngƣời xuất phát từ học thuyết của John Locke khi ông 

sử dụng thuật ngữ quyền tự nhiên (natural rights) để chỉ những quyền đƣơng nhiên có đƣợc đơn giản 

bởi vì là một con ngƣời. Những quyền đó là tự nhiên bởi vì nguồn của nó bắt nguồn từ bản chất con 

ngƣời (human nature). 
2
 Nguyễn Đăng Dung, Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao: Sdd, tr.15. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BB%93ng
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là khái niệm đƣợc thƣờng xuyên nhắc đến trong một xã hội văn minh. Tuyên bố Viên 

năm 1993 về các quyền con ngƣời cũng khẳng định: Các quyền con người và các 

quyền tự do cơ bản là các quyền tự nhiên của loài người
 1

. Trong tƣ tƣởng học thuyết 

pháp quyền tự nhiên, nhà nƣớc không còn là dân chi phụ mẫu民 之 父 母, đứng cao 

hơn nhân dân và lo hết cho nhân dân, ngƣời dân cũng không còn lệ thuộc hay ỷ lại 

trông chờ nhà nƣớc. Đó chính là tƣ tƣởng về xã hội công dân - xã hội của những công 

dân tự do, độc lập và tự chủ. “Chính sự tự do khiến kể cả nhân dân thiết lập nhà nƣớc 

và trao quyền lực cho nhà nƣớc thì họ vẫn giữ lại cho mình một số quyền để tạo ra 

khoảng không gian tự do giúp con ngƣời theo đuổi mục tiêu cá nhân của mình mà 

không vi phạm đến khoảng không gian đã trao cho nhà nƣớc”
2
. Là hệ thống các 

nguyên tắc, tiêu chuẩn để đánh giá luật thực định, luật tự nhiên cũng góp phần hoàn 

thiện kỹ thuật lập pháp để đảm bảo luật pháp do con người đặt ra là công chính và tốt 

đẹp
3
. Học thuyết pháp luật tự nhiên cho rằng, sự ra đời của pháp luật là vì tự do cho 

con ngƣời, vì lẽ phải, đạo đức và công lý và để đảm bảo chất lƣợng của luật pháp cần 

phải có một nhà nƣớc pháp quyền và nền pháp quyền đích thực. Với các tƣ tƣởng chủ 

đạo về quyền con ngƣời mang tính phổ quát và bất biến, học thuyết này cũng đòi hỏi 

có một hệ thống pháp luật thành văn chắc chắn và rõ ràng nhằm công nhận và đảm bảo 

các mục tiêu chính trị nói trên, thống nhất giữa pháp luật quốc gia và quốc tế. Ngoài 

ra, học thuyết pháp luật tự nhiên cũng đặt cơ sở cho sự phân chia luật pháp thành luật 

công (công pháp) và luật tư (tƣ pháp); khẳng định phát triển luật công là trên cơ sở 

phát triển luật tƣ để đảm bảo pháp luật hoàn thành tốt vai trò bảo vệ các quyền tự do 

cơ bản của cá nhân và phục vụ lợi ích chung của xã hội.  

Do những giá trị mang tính phổ quát và ý nghĩa về nhiều mặt, những nội dung 

của học thuyết pháp luật tự nhiên đƣợc ứng dụng ở các hệ thống pháp luật trên thế 

giới
4
. Đặc biệt, trƣớc những tội ác của các chế độ phát xít quân phiệt trong thế kỷ XX, 

công luận nhận thấy rằng cần phải có những quy tắc cao hơn để kiểm soát và chế tài 

                                                 
1
 Dù đóng góp vào sự giới hạn quyền lực nhà nƣớc hay tạo lập chủ nghĩa Hiến pháp thì cái đích cuối 

cùng và giá trị cao trọng nhất của học thuyết pháp luật tự nhiên vẫn luôn luôn: công nhận, bảo đảm, 

bảo vệ và thục thi quyền con ngƣời - quyền công dân. Với mục đích đó, luật tự nhiên thực sự phù hợp 

với lẽ phải, đạo đức và công lý.  
2
 Bùi Việt Hƣơng, Từ pháp quyền tự nhiên đến quyền công dân và xã hội công dân trong tư tưởng 

chính trị phương Tây (2012), Webside Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp nghiệp vụ kiểm sát. 
3
 Tám nguyên tắc của Lon Fhller thực ra là một triết lý về pháp luật. Nên hiểu kỹ thuật lập pháp ở đây 

không phải quy trình soạn thảo một văn bản pháp luật hay quy định về hình thức của văn bản ấy mà 

quan trọng hơn, chính là nhận thức về công tác lập pháp: Luật ra đời vì sự tự do của con ngƣời, vì lẽ 

phải, đạo đức và công lý; tự do là nguyên tắc căn bản của luật. 
4
 Trong tác phẩm “Những chú giải về luật pháp nƣớc Anh” (Commentaries on the Laws of England) 

xuất bản trong khoảng 1765 - 1769, William Blackstone đã mở đầu công trình của ông bằng tuyên bố: 

“Luật pháp Anh quốc nhận đƣợc uy lực của nó từ luật tự nhiên”. Ở Việt Nam, ảnh hƣởng của luật tự 

nhiên, quyền tự nhiên cũng đƣợc đề cập ở Bản Tuyên ngôn độc lập: “Tất cả mọi người đều sinh ra có 

quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền 

ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.  
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các luật lệ của nhà nƣớc, vì vậy, một lần nữa lại vang lên những đòi hỏi trở về với luật 

tự nhiên. Không “chỉ như một sản phẩm của trí tưởng tượng”, cũng không chỉ sống 

dậy trong bốn bức tƣờng của Tòa án Nurnberg; sự hồi sinh của pháp luật tự nhiên 

trong thế kỷ XX có nguồn gốc từ sự nhìn nhận về “sự cần thiết phải có những tiêu 

chuẩn cao có tính toàn cầu cho những nguyên tắc đúng đắn và khách quan cho ngƣời 

làm luật”. Ngày nay, luật tự nhiên vẫn có những ảnh hƣởng hết sức sâu rộng tại các 

quốc gia trên thế giới, nhất là ở các quốc gia theo hệ thống pháp luật Anglo Sacxon có 

hệ thống luật án lệ, thể hiện ở quan niệm về pháp luật và lĩnh vực tƣ pháp. Ở các quốc 

gia này, không chỉ có cơ quan lập pháp mới “tìm” và viết ra luật mà cơ quan tƣ pháp 

cũng có thể “tìm” ra luật bằng các án lệ (tiền lệ pháp)
1
. “Ở thông luật, ngành tƣ pháp 

đã vào cuộc: các thẩm phám giám sát hai ngành còn lại bằng quyền lực tìm luật của 

mình, dựa trên tiền lệ, lịch sử, tục lệ và lƣơng tri, nhƣng nguồn gốc tối thƣợng chính là 

luật tự nhiên”
2
. Một ứng dụng nữa của học thuyết pháp luật tự nhiên trong hệ thống 

Anglo-Sacxon là luật Công bình (hay luật Công lý Equity law)
3
. Ở châu Âu lục địa, 

pháp luật tự nhiên cũng đƣợc ứng dụng rộng rãi trong hệ thống pháp luật của nƣớc 

Pháp nhƣng ít đƣợc ứng dụng ở Đức - nƣớc không công nhận giá trị của án lệ và ảnh 

hƣởng của luật tự nhiên chỉ trỗi dậy sau sự sụp đổ của chủ nghĩa phát xít.  

b/ Những hạn chế 

Bên cạnh những giá trị đã đƣợc khẳng định, học thuyết pháp luật tự nhiên cũng 

chứa nhiều hạn chế mà nguyên nhân do ở quá trình hình thành và phát triển của học 

thuyết này. Có thể thấy rằng: các nhà tƣ tƣởng chính trị - pháp lý phƣơng Tây từ cổ đại 

đến cận đại chƣa thấy cơ sở thực sự của vận động và phát triển của xã hội và nhà nƣớc 

là hoạt động sản xuất vật chất của con ngƣời; chƣa nhìn thấy sự ra đời của chế độ tƣ 

hữu là một trong những nguyên nhân cơ bản, trực tiếp của bất công xã hội; chƣa vạch 

                                                 
 
17

, 
2
 Nguyễn Đăng Dung, Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao: Sdd, tr.14-15. 

3
 Cùng tồn tại song song với tiền lệ pháp và đƣợc coi là một bộ phận quan trọng của hệ thống pháp 

luật nƣớc Anh, luật Công bình đƣợc coi là các nguyên tắc công lý, hình thành từ thế kỷ XVI. Luật 

Công bình có nguồn gốc gắn liền với việc khiếu kiện trực tiếp lên nhà vua Anh (nhà vua đƣợc xem là 

biểu tƣợng của công lý). Các Tòa án công bình do quan Đại Chƣởng ấn thay mặt vua xét xử các vụ 

việc, dựa trên các nguyên tắc công lý. Luật công bình đƣợc coi nhƣ khởi nguồn từ mệnh lệnh của 

lƣơng tâm (equity acts on the conscience), yêu cầu ai đến với Tòa Công bình phải có bàn tay trong 

sạch. Nguyên tắc đòi hỏi chỉ có lý lịch tƣ pháp trong sạch mới có đủ tƣ cách khiếu kiện lên Tòa Công 

bình. So với Thông luật thì Luật Công bình có một số đặc điểm nhƣ các quy phạm thể hiện tính đạo 

đức, linh hoạt, mềm dẻo, các quy định đƣợc thiết lập trên nguyên lý “lẽ phải và tình yêu thương của 

Chúa trời”. Các đặc điểm của Luật Công bình thực sự chịu ảnh hƣởng sâu sắc của học thuyết pháp 

luật tự nhiên khi lƣơng tâm, lẽ phải, đạo đức đƣợc đề cao tuyệt đối và sự phán xét mang tính chủ quan 

rõ rệt. Sau cuộc cải cách pháp luật Anh năm 1873, Luật Công bình biến mất và hòa lẫn vào Tiền lệ 

pháp nhƣng nó vẫn đƣợc coi là nguồn quan trọng của pháp luật Anh. Tinh thần của nó - cũng là tinh 

thần của luật tự nhiên vẫn còn tác động sâu sắc đến quan niệm của ngƣời Anh nói riêng và ngƣời 

phƣơng Tây nói chung về luật pháp nhƣ là đạo đức, công lý, lẽ phải - những giá trị chung cao đẹp của 

con ngƣời. 
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ra hoặc che giấu bản chất giai cấp đằng sau các hình thức nhà nƣớc và các hiện tƣợng 

của đời sống chính trị. Lý thuyết pháp luật tự nhiên bộc lộ các điểm tiêu cực nhƣ: 

mang bản chất giai cấp khi luôn đề cao quyền sở hữu tƣ nhân, chƣa thấy đƣợc động 

lực chủ yếu thúc đẩy lịch sử mà chỉ chú ý đến những yếu tố tinh thần, đằng sau các 

hiện tƣợng của đời sống chính trị. Do chƣa nhận thức đƣợc tính lịch sử của các hiện 

tƣợng nhà nƣớc và pháp luật, họ đã đi tìm một hình thức cai trị phi lịch sử và chỉ nhìn 

thấy nguyên nhân từ bên trong của quyền lực (nhƣ sự lạm quyền) chứ chƣa nhìn thấy 

nguyên nhân kinh tế và thời đại của chúng. Học thuyết pháp luật tự nhiên đã thể hiện 

chủ nghĩa duy tâm và tính chất siêu hình, không nhìn nhận tính lịch sử và tính giai cấp 

đối với các quyền của con ngƣời, không phản ánh mối liên quan của chúng với sự phát 

triển những điều kiện vật chất của đời sống xã hội: những quy luật lý trí đƣợc các nhà 

lý luận rút ra từ những quy luật “muôn đời và bất biến” của tự nhiên, hệ thống giá trị 

liên quan đến niềm tin, đồng hóa việc nhận thức luật tự nhiên với lƣơng tâm và đức 

tin... Học thuyết pháp luật tự nhiên cũng phần nào có liên hệ dây mơ rễ má với chủ 

nghĩa vô chính phủ
1
. Nó cho thấy nguy cơ của chủ nghĩa tự nhiên với quan điểm siêu 

hình khi cho rằng, tất cả các chân lý cơ bản đều là chân lý của tự nhiên mà loại bỏ vai 

trò quyết định của nhân dân với sự phát triển của lịch sử.  

Chính vì không xuất phát từ điều kiện vật chất và từ chối phƣơng pháp duy vật 

lịch sử nên học thuyết pháp luật tự nhiên hàm chứa vô số cách tiếp cận, quan điểm 

nhiều khi trái ngƣợc nhau. Quyến rũ nhƣng thiếu căn bản khoa học, học thuyết này khá 

mông lung, rối rắm và lộn xộn, ngƣời ta muốn gán cho nó nội dung gì cũng đƣợc. Nhà 

lý luận thuyết thực chứng về pháp lý Jeremy Bentham đã từng mạnh mẽ phê bình 

những hấp dẫn rất nguy hiểm của luật tự nhiên nhƣ những “ý kiến riêng tƣ trá hình” 

hoặc “chỉ là ý kiến của những kẻ tự chỉ định mình vào các cơ quan lập pháp”. Không 

chỉ phụ thuộc vào lĩnh vực triết học pháp luật, nó còn là hệ thống giá trị liên quan đến 

niềm tin trong thần học. Trong lịch sử, các quan điểm thần học về luật tự nhiên đều 

không thoát khỏi sự thần thánh hóa, khiến cho luật tự nhiên từng bị lợi dụng làm cơ sở 

biện hộ cho cả cách mạng lẫn phản cách mạng, cả tự do lẫn chuyên chế. Đề cao công 

lý tự nhiên, nhƣng Aristolte cho rằng pháp luật bất bình đẳng là cần thiết để duy trì trật 

tự và Cicéron biện minh cho pháp luật thực định của nhà nƣớc chiếm hữu nô lệ La Mã. 

Hobbes đã rất tiến bộ khi kêu gọi nhà nƣớc không phải tuân theo nhà thờ mà đòi hỏi 

nhà thờ phải tuân theo nhà nƣớc, nhƣng ông lại hạn chế khi cho rằng, nhà nƣớc có 

trách nhiệm giữ gìn trật tự xã hội hơn là bảo đảm quyền tự nhiên, nên ông đã bác bỏ 

quyền cách mạng của ngƣời dân (tức là ủng hộ chế độ chuyên chế). Tƣ tƣởng nhân 

                                                 
1
 Chủ nghĩa vô chính phủ (anarchism): là trào lƣu tƣ tƣởng chính trị - xã hội tiểu tƣ sản chủ trƣơng xóa 

bỏ mọi quyền lực, mọi hình thức nhà nƣớc (đối địch với mọi quyền lực và nhà nƣớc), coi đó chỉ là cơ 

quan bạo lực; nó ca tụng tình trạng “vô chính phủ”, đề xƣớng và tôn sùng tự do cá nhân tuyệt đối.  
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quyền là mạch chủ đạo và xuất phát của học thuyết nhƣng trong các xã hội trƣớc đây 

nô lệ không có tƣ cách làm ngƣời tối thiểu. Chấp nhận quyền đƣợc lật đổ chế độ độc 

tài chuyên chế của nhân dân nhƣng đôi khi nó lên tiếng đòi duy trì chế độ nô lệ. Lý 

thuyết Khế ƣớc xã hội đã đƣợc dùng làm nền tảng cho Tuyên ngôn Nhân quyền và 

Dân quyền (các quyền tự do con ngƣời) của cách mạng Pháp, nhƣng quan niệm luật tự 

nhiên nhƣ là luật mà con ngƣời sống trong tình trạng sơ khai đã khiến cho nó bị giảm 

đi khá nhiều khi ngƣời ta tự hỏi: tại sao con ngƣời ở thời đại văn minh lại phải trở về 

tình trạng cổ lỗ man rợ? Đây là luận cứ của những chế độ độc đoán muốn loại bỏ luật 

tự nhiên để áp đặt các luật lệ mà họ đặt ra đƣợc xem là tối cao tuyệt đối. Và biết bao 

lần, luật tự nhiên và Chúa Trời bị đem ra làm bình phong cho sự thống trị của chế độ 

phong kiến? Với tƣ cách là thứ luật xuất phát từ đức tin nhiều hơn là lý trí (mặc dù đã 

dung hòa chúng lại với nhau), luật tự nhiên thần học không tránh khỏi lúng túng trƣớc 

các vấn đề của thời đại mới
1
. 

II. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM XHCN 

1. Nhà nước pháp quyền  

Nhà nước pháp quyền (Rule of law) với định nghĩa cơ bản nhất là không ai ở 

trên luật hay mọi người phải tuân theo luật; là toàn thể một quốc gia có trách nhiệm 

thực hiện công lý, phục tùng pháp luật và quan tâm đặc biệt đến việc tôn trọng các 

quyền con người và nguyên tắc tương ứng. Dƣới góc độ quản lý, NNPQ là nhà nước 

quản lý xã hội bằng pháp luật; trong đó, các cá nhân, tập thể, tổ chức và cơ quan công 

quyền đều phải tuân theo pháp luật. Ngày nay, không ai có thể phủ nhận đƣợc vai trò, 

chức năng to lớn của mô hình NNPQ trong quá trình phát triển của từng quốc gia - dân 

tộc. Cùng với KTTT và quyền con ngƣời, NNQP là một trong những giá trị chung của 

nhân loại và là một trong những trụ cột chính, cơ bản cho sự phát triển ổn định, bền 

vững của một đất nƣớc. Ngày nay, NNPQ là nhà nƣớc đƣợc thực hành mang tính phổ 

quát ở hầu nhƣ tất cả các quốc gia tiến bộ, dân chủ trên thế giới, là xu thế chung của 

thời đại. Là một học thuyết và mô hình tổ chức quyền lực nhà nƣớc tiến bộ, tinh hoa 

của nhân loại bắt nguồn từ thời cổ đại mà bất cứ một xã hội nào cũng cần hƣớng tới, 

có vai trò, chức năng to lớn trong quá trình phát triển của các quốc gia - dân tộc nên 

xây dựng NNPQ đƣợc coi là “chìa khóa” để giải quyết nhiều vấn đề cốt yếu liên quan 

đến đời sống chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh - quốc phòng của các quốc 

                                                 
1
 Chẳng hạn: theo quan điểm của Giáo hội, sự sống còn của con ngƣời là thiêng liêng và đƣợc tôn 

trọng bởi nó đƣợc Thƣợng đế tạo ra, vậy thì các phƣơng pháp ngừa thai và kế hoạch hóa gia đình phải 

chăng là vô đạo đức? Một nữ công chức theo Đạo cơ đốc đi nạo phá thai sẽ là tội đồ vì đã xúc phạm 

đến Luật tự nhiên của Chúa, trong khi nguyên nhân hành động của cô là do quy định của pháp luật 

rằng, mỗi gia đình chỉ sinh từ 1 đến 2 con. Nếu không chấp hành luật thực định đó thì sẽ phải nhận kỷ 

luật, vậy nữ công chức đó phải làm sao? Sự lúng túng càng tăng lên khi xem xét vấn đề đồng tính 

luyến ái, thụ tinh nhân tạo... 
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gia hiện nay. Ở Việt Nam, việc xây dựng và hoàn thiện NNPQ XHCN đƣợc đặt ra nhƣ 

một mục tiêu, nhiệm vụ có tính tất yếu trƣớc yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về phƣơng 

pháp và tăng cƣờng hiệu lực quản lý xã hội bằng pháp luật của nhà nƣớc trong thời kỳ 

đẩy mạnh CNH, HĐH, phát triển KTTT định hƣớng XHCN.  

Là một trong những hƣớng nghiên cứu quan trọng của khoa học pháp lý nƣớc ta, 

các tƣ tƣởng chính trị - pháp lý cần đƣợc nghiên cứu một cách cơ bản để góp phần 

thực hiện mục tiêu xây dựng NNPQ Việt Nam XHCN - một sứ mệnh lịch sử mà Đảng 

và nhân dân Việt Nam đang phấn đấu thực hiện. Việc đổi mới tƣ duy pháp lý và xây 

dựng NNPQ XHCN Việt Nam đã tạo ra những tiền đề căn bản và quan trọng cho việc 

nghiên cứu, giới thiệu, du nhập và ứng dụng học thuyết luật tự nhiên, góp phần làm 

sáng tỏ một số nội dung đặc trƣng của NNPQ Việt Nam XHCN. 

Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị tiến bộ mang tính phổ quát đã đƣợc khẳng 

định, học thuyết pháp luật tự nhiên cũng hàm chứa những hạn chế, khuyết tật và tác 

động tiêu cực trong tiến trình lịch sử. Vì vậy, để nhận chân đúng đắn, đầy đủ những 

giá của học thuyết này và phục vụ có hiệu quả cho mục tiêu xây dựng NNPQ Việt 

Nam XHCN thì việc nghiên cứu, tìm hiểu học thuyết pháp luật tự nhiên không thể tách 

rời phƣơng pháp luận duy vật lịch sử.  

2. Sự hình thành, phát triển quan điểm NNPQ Việt Nam XHCN 

“Tƣ tƣởng và học thuyết NNPQ hiện đại của phƣơng Tây đƣợc truyền bá vào 

Việt Nam từ khi Nguyễn Ái Quốc, ngƣời sáng lập ra nƣớc Việt Nam Dân chủ cộng 

hòa, tiến hành cuộc đấu tranh nhằm vạch trần và lên án chế độ cai trị hà khắc, tàn bạo, 

phi nhân tính, phi pháp quyền của Chính phủ Pháp tại thuộc địa Việt Nam”
1
. Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là ngƣời khởi 

xƣớng những quan điểm về NNPQ của dân, do dân, vì dân gắn với quá trình xây dựng 

và phát triển của Nhà nƣớc Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Hiến pháp năm 1946 đã thể 

hiện tinh thần xây dựng Nhà nƣớc của dân, do dân, vì dân. Từ khi Nhà nƣớc Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa ra đời (1945) đến nay, tƣ tƣởng xây dựng một nhà nƣớc dân chủ, 

của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; có nền dân chủ lập hiến, quản lý đất nƣớc 

bằng pháp luật là tƣ tƣởng nhất quán, đƣợc hình thành và phát triển ngày một hoàn 

thiện qua các thời kỳ.  

Thể chế hóa các quan điểm của Đảng CSVN về xây dựng NNPQ XHCN trong 

hơn 3 thập kỷ tiến hành đổi mới, Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) đã xác 

                                                 
1
 Nguyễn Xuân Tùng, Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới ánh 

sáng đại hội Đảng lần thứ XI 

http://moj.gov.vn/BTP_UserControls/NewsBTP/pFormPrintBTP.aspx?UrlListProcess=/ct/tintuc/Lists/

Nghin%20cu%20trao%20i&ListId=02795d04-4013-4137-aa46-447acd7f3860&SiteId=ec9fcd69-

4db2-4651-982b-a3120dd1d9b0&ItemID=4376&OptionLogo=0&SiteRootID=63d81917-c1c4-48e4-

bebb-f2afcd9691e5.  

http://moj.gov.vn/BTP_UserControls/NewsBTP/pFormPrintBTP.aspx?UrlListProcess=/ct/tintuc/Lists/Nghin%20cu%20trao%20i&ListId=02795d04-4013-4137-aa46-447acd7f3860&SiteId=ec9fcd69-4db2-4651-982b-a3120dd1d9b0&ItemID=4376&OptionLogo=0&SiteRootID=63d81917-c1c4-48e4-bebb-f2afcd9691e5
http://moj.gov.vn/BTP_UserControls/NewsBTP/pFormPrintBTP.aspx?UrlListProcess=/ct/tintuc/Lists/Nghin%20cu%20trao%20i&ListId=02795d04-4013-4137-aa46-447acd7f3860&SiteId=ec9fcd69-4db2-4651-982b-a3120dd1d9b0&ItemID=4376&OptionLogo=0&SiteRootID=63d81917-c1c4-48e4-bebb-f2afcd9691e5
http://moj.gov.vn/BTP_UserControls/NewsBTP/pFormPrintBTP.aspx?UrlListProcess=/ct/tintuc/Lists/Nghin%20cu%20trao%20i&ListId=02795d04-4013-4137-aa46-447acd7f3860&SiteId=ec9fcd69-4db2-4651-982b-a3120dd1d9b0&ItemID=4376&OptionLogo=0&SiteRootID=63d81917-c1c4-48e4-bebb-f2afcd9691e5
http://moj.gov.vn/BTP_UserControls/NewsBTP/pFormPrintBTP.aspx?UrlListProcess=/ct/tintuc/Lists/Nghin%20cu%20trao%20i&ListId=02795d04-4013-4137-aa46-447acd7f3860&SiteId=ec9fcd69-4db2-4651-982b-a3120dd1d9b0&ItemID=4376&OptionLogo=0&SiteRootID=63d81917-c1c4-48e4-bebb-f2afcd9691e5
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định mục tiêu xây dựng NNPQ XHCN (Điều 2) và tiếp tục đƣợc thể chế hóa trong 

Hiến pháp năm 2013 thông qua một loạt quy định. Với những điểm mới tiến bộ, Hiến 

pháp 2013 đã làm sáng tỏ hơn nhận thức, nội dung và yêu cầu xây dựng NNPQ XHCN 

của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; phù hợp với yêu cầu thực tiễn Việt Nam và 

tiếp cận với những giá trị chung của nhân loại. Hiến pháp 2013 thể chế hóa rõ hơn bản 

chất và đặc điểm của NNPQ XHCN Việt Nam: “1/ Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam là 

NPPQ XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; 2/ Nƣớc CHXHCN Việt Nam 

do Nhân dân làm chủ; tất cả QLNN thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa 

giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; 3/ QLNN là thống nhất, 

có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nƣớc trong việc thực hiện 

các quyền lập pháp, hành pháp, tƣ pháp” (Điều 2). Hiến pháp 2013 đã chính thức ghi 

nhận Nhà nƣớc ta là NNPQ cùng với một loạt các nguyên tắc của pháp quyền (nhƣ: 

bảo vệ quyền con ngƣời, các cơ quan nhà nƣớc kiểm soát lẫn nhau, tòa án phải bảo vệ 

công lý…); đánh dấu một bƣớc phát triển về sự hoàn thiện mô hình NNPQ Việt Nam 

XHCN, nhƣ: (i) Nguyên tắc chủ quyền nhân dân đƣợc đề cao và thể hiện xuyên suốt, 

nhất quán trong bản Hiến pháp; (ii) Nhấn mạnh và đề cao quyền con ngƣời, quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của công dân; (iii) Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổng thể BMNN theo 

những nguyên tắc pháp quyền; (iv) Hiến pháp tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lãnh 

đạo Nhà nƣớc và xã hội của Đảng CSVN theo quan điểm, yêu cầu xây dựng NNPQ 

XHCN. Hiến pháp 2013 là sự tiếp tục kế thừa những nguyên tắc, nội dung cơ bản, tƣ 

tƣởng cốt lõi của Hiến pháp năm 1992 và có những bổ sung quan trọng, đáp ứng yêu 

cầu phát triển của đất nƣớc trong giai đoạn mới. 

Từ nhận thức lý luận, tiếp thu có chọn lọc các giá trị phổ biến của NNPQ nói 

chung và từ thực tiễn lãnh đạo quá trình xây dựng NNPQ Việt Nam XHCN (thông qua 

các văn kiện của Đảng) có thể nhận thấy NNPQ XHCN Việt Nam có những đặc điểm 

cơ bản nhƣ sau:  

- NNPQ XHCN Việt Nam là Nhà nƣớc của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân 

dân, tất cả QLNN đều thuộc về Nhân dân;  

- QLNN trong NNPQ XHCN Việt Nam đƣợc tổ chức và thực hiện theo các 

nguyên tắc dân chủ: phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực; 

- NNPQ XHCN Việt Nam đƣợc tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và 

pháp luật; pháp luật giữ vị trí tối thƣợng trong điều chỉnh các quan hệ xã hội.  

- NNPQ XHCN Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền con ngƣời, các quyền, 

quyền công dân, nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nƣớc và công dân, thực hành 

dân chủ, tăng cƣờng kỷ cƣơng, kỷ luật; 

- NNPQ XHCN do Đảng CSVN lãnh đạo. 
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Với tính cách một NNPQ, NNPQ Việt Nam XHCN có đầy đủ các đặc trƣng của 

NNPQ nói chung đồng thời cũng mang những đặc điểm đặc thù của Việt Nam. Nhìn 

chung, sự khác biệt giữa quan niệm về NNPQ Việt Nam XHCN với nhận thức chung 

về NNPQ trên thế giới đƣợc thể hiện ở hai yếu tố cơ bản: (i) QLNN đƣợc tổ chức theo 

nguyên tắc tập trung và (ii) Chế độ chính trị XHCN. 

NNPQ Việt Nam là sự thống nhất giữa cái phổ biến và cái đặc thù. Trong đó, cái 

phổ biến là những cái tồn tại trong tất cả các loại NNPQ khác nhau, có nét biểu hiện 

đặc thù trong các NNPQ cụ thể; và cái đặc thù là cái chỉ tồn tại trong một số nƣớc nhất 

định. Các đặc điểm phổ biến hoàn toàn không loại trừ những biểu hiện đặc thù và 

những đặc điểm đặc thù; ngƣợc lại, những biểu hiện đặc thù và đặc điểm đặc thù làm 

phong phú thêm cho các đặc điểm phổ biến. Tất cả những biểu hiện đặc thù cùng với 

đặc điểm đặc thù tạo nên đặc trƣng của NNPQ Việt Nam XHCN của nhân dân, do 

nhân dân và vì nhân dân
1
. Thực tế xây dựng NNPQ XHCN cũng khẳng định: pháp luật 

trong NNPQ không chỉ đơn thuần là sản phẩm “độc quyền” của nhà nƣớc mà trƣớc hết 

phải là sự kết tinh thiêng liêng những giá trị cao quý trong xã hội, dựa trên nền tảng 

dân chủ, nhân bản và đạo lý mà không một ai bác bỏ đƣợc để trở thành lẽ phải đƣơng 

nhiên nhƣ tự do, bình đẳng, lƣơng tri, công lý, công minh…
2
.  
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SỰ KẾT NỐI GIỮA LUẬT QUỐC GIA VỚI LUẬT QUỐC TẾ                              

TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐẶT RA CHO NGHIÊN CỨU 

VÀ ĐÀO TẠO LUẬT HỌC Ở VIỆT NAM TỪ GÓC NHÌN LỊCH SỬ 

TS. Hà Thị Lan Phương  

Trường Đại học Luật Hà Nội  

Tóm tắt: Sự kết nối giữa luật quốc gia với luật quốc tế là một mối liên hệ tất yếu được 

hình thành trong tiến trình lịch sử trên cơ sở của những giá trị văn minh, văn hóa dân tộc và 

nhân loại. Đó cũng là những yêu cầu đặt ra cho quan điểm và cấu trúc mới về lý luận nhà 

nước và pháp luật Việt Nam trong thời đại phương thức sản xuất của cách mạng công 

nghiệp 4.0. Những ngành luật truyền thống biến đổi, những ngành luật mới ra đời để thích 

ứng với những quy tắc quản lý mới, giao dịch mới, giá trị mới, tiền tệ mới và kỹ thuật số hóa 

trong quản trị xã hội. Luật học Việt Nam đang đứng trước những thử thách cho một kiến trúc 

mới trong khoa học pháp lý cần được kiến tạo trên con đường phát triển hướng về tương lai 

đi cùng thế giới toàn cầu. Cần một nền Luật học khoa học, tiến bộ, phù hợp, tạo nên sự phát 

triển thống nhất, hiệu quả. Từ quốc gia đến quốc tế, từ nghiên cứu đến đào tạo thế hệ tiếp nối 

sự nghiệp trồng người.  

Từ khóa: Luật quốc gia, Luật quốc tế, kết nối, lý luận, lịch sử, khoa học công nghệ.  

  

Mở đầu: Sự kết nối giữa Luật Quốc gia (LQG) với Luật Quốc tế (LQT) đáp ứng 

yêu cầu xây dựng nhà nƣớc pháp quyền XHCN trong thời đại khoa học công nghệ 4.0 

giai đoạn (2021 – 2030) là một yêu cầu cấp bách mang tầm chiến lƣợc. Cuộc cách 

mạng công nghệ số hóa đã thay làm thay đổi toàn bộ cơ sở hạ tầng nền kinh tế, cách 

thức lao động và năng suất lao động, thay đổi sự giao tiếp xã hội, cấu trúc tƣ duy, văn 

hóa nghệ thuật cũng nhƣ phƣơng thức quản lý xã hội trong nƣớc và quốc tế. Chính vì 

vậy, lý thuyết và cấu trúc hệ thống Nhà nƣớc và Pháp luật đƣơng đại buộc phải cải 

cách nhanh chóng để thích ứng với một thời đại mới cùng với trình độ của một phƣơng 

thức sản xuất mới đang hình thành – Phƣơng thức sản xuất của “xã hội tư sản kết nối 

công sản toàn cầu” mà mỗi quốc gia là một thành viên quan trọng. Để tìm ra con 

đƣờng phát triển cho nhà nƣớc và pháp luật Việt Nam trong thời đại mới cần nhìn lại 

quá trình lịch sử, từ tổng quát đến cụ thể, từ lý luận đến thực tiễn, qua đó mới có thể 

thấy đƣợc Việt Nam đang đứng ở đâu và chúng ta cần phải làm gì.  

1. Quan niệm, khái niệm và những vấn đề lý luận về sự kết nối giữa luật 

quốc gia với luật quốc tế trong tiến trình lịch sử  

1.1. Quan niệm, khái niệm về sự kết nối giữa luật quốc gia với luật quốc tế  

Những quan niệm về kết nối LQG với LQT đã từng bƣớc đƣợc hình thành trong 
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lịch sử nhân loại. Luật quốc gia là hệ thống những quy tắc và quy phạm pháp luật hình 

thành trong mỗi cộng đồng dân tộc, thể hiện chủ yếu qua hình thức tập quán pháp, tiền 

lệ pháp và các văn bản pháp luật. LQG đƣợc hình thành từ tập quán trong các mối 

quan hệ tộc ngƣời; từ cơ tầng kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tâm linh, tôn giáo, gia 

đình, cộng đồng và dựa trên cơ sở ba yếu tố căn bản: lãnh thổ, dân cƣ và chính quyền 

theo từng thời đại. Luật quốc tế là hệ thống những nguyên tắc và quy phạm pháp luật 

đƣợc các chủ thể của các quốc gia và thỏa thuận lập nên, trên cơ sở tự nguyện, bình 

đẳng, nhằm điều chỉnh những mối quan hệ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. LQT 

đƣợc hình thành trên cơ sở tập quán và luật giao ƣớc giữa các quốc gia trong quan hệ 

bang giao về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, tôn giáo
1
 và 

nhiều lĩnh vực khác.  

Sự kết nối giữa luật quốc gia với luật quốc tế đóng vai trò quan trọng đặc biệt để 

tạo nên sự thành công và kiến tạo phát triển hòa bình. Cùng với sự phát triển của các 

phƣơng tiện lƣu thông và cơ sở hạ tầng kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của thời đại 

toàn cầu hóa, LQT ngày càng trở nên quan trọng. LQT không chỉ điều chỉnh những 

vấn đề nhƣ thƣơng mại, an ninh, chiến tranh, hòa bình mà còn xây dựng các bộ quy tắc 

ứng xử trên mọi lĩnh vực nhƣ: môi trƣờng, khí hậu, nhân đạo, y tế, tài chính, ngân 

hàng, quốc tịch, công dân, hiệp hội, quyền con ngƣời. Đó là thƣớc khuôn điều chỉnh 

hành vi xã hội, là những quy phạm chuẩn mực để các nhà nƣớc định hƣớng phát triển 

và xử lý vi phạm nhằm bảo vệ con ngƣời, tài sản, tự nhiên, cộng đồng, nhân chủng.  

Nguyên tắc cơ bản của sự kết nối LQG với LQT, để tạo nên sự liên kết, nguyên 

tắc cơ bản là sự thỏa thuận, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền quốc 

gia, vùng lãnh thổ và quyền tự quyết. Trong thực tiễn của chính trƣờng và chiến 

trƣờng quốc tế, luật pháp đôi khi lại thuộc về kẻ mạnh. Còn trong tôn giáo và cộng 

đồng xã hội, các dân tộc trên thế giới đều hƣớng về quan niệm “Chúng sinh bình 

đẳng”. Các xung đột, tranh chấp, mâu thuẫn đều có thể đi đến hòa giải bằng các thỏa 

ƣớc, giao kèo, khế ƣớc, điều ƣớc, hiệp ƣớc. Từ thỏa thuận trong các “Khế ƣớc xã hội”, 

các quốc gia, dân tộc mới có thể chung sống hòa bình, cùng hợp tác để phát triển. 

Nguyên tắc cơ bản là “The Rule of Law” trên phƣơng diện quốc gia, liên quốc gia, khu 

vực và toàn cầu. Trong thế kỷ XXI, nguyên tắc này có thể chƣa đƣợc tất cả các quốc 

gia thực hiện nghiêm minh, chuẩn mực nhƣng trong tƣơng lai, chắc chắn“Chủ nghĩa 

Hiến chương” sẽ dần là luật chung của cộng đồng thế giới. Theo đó, vừa phải tôn trọng 

tính riêng có, độc đáo đặc sắc của từng quốc gia nhƣng cũng đồng thời phải tôn trọng 

phong tục, tập quán và luật pháp chung trên toàn cầu.  

                                                 
1
 Đặng Minh Tuấn, Mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia: nhìn từ góc độ Hiến 

pháp trên thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam, NCLP, 01/5/2013.www.lapphaps.vn.tin tức.  

 Nguyễn Thị Mai, Vai trò của luật quốc tế hiện nay là gì? Những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế? 

29/10/2020, luậtminhkhuê.vn. 
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Đặc điểm của sự kết nối luật quốc gia với luật quốc tế thể hiện qua hình thức, nội 

dung và hiệu lực của các loại văn bản chính yếu nhƣ: Hiến chƣơng, Công ƣớc, Hiệp 

định, Điều ƣớc, Điều khoản, Công hàm; Các Án lệ, các Tập quán quốc tế đã hình 

thành lâu đời trở thành thông lệ. Tuy nhiên, tùy trình độ cũng nhƣ quan điểm lập pháp, 

việc thiết kế và áp dụng ở mỗi quốc gia có độ đậm nhạt khác nhau. Các nƣớc theo 

trƣờng phái châu Âu lục địa coi trọng Luật pháp điển (Common Law), còn các nƣớc 

theo mô hình Anh – Mỹ lại coi trọng Luật Án lệ - thực hành. Về nội dung, luật quốc tế 

trƣớc thế kỷ XX điều chỉnh chủ yếu về thƣơng mại, ngoại giao, chính trị, quân sự, đất 

đai, lãnh thổ thông qua các “Sứ thần”, cùng với các “Khế ƣớc” song phƣơng là chủ 

yếu. Còn từ thế kỷ XX, sau thế chiến thứ II, LQT đã dần mở rộng quy mô, tốc độ, 

chiều hƣớng, kết nối toàn cầu, đa hệ, đa tầng, đa lĩnh vực và ngày càng chuyên sâu. 

Nhƣ Marx đã từng dự báo rằng: Khi phƣơng thức, trình độ sản xuất, cơ sở hạ tầng 

khoa học kỹ thuật thay đổi thì toàn bộ kiến trúc thƣợng tầng cũng phải thay đổi ít 

nhiều, nhanh chóng và đó là “Bình minh của lịch sử loài người”
1
. Nếu nhƣ LQG đƣợc 

xác lập dựa trên“Chủ nghĩa Hiến pháp” thì LQT trong tƣơng lai sẽ đƣợc xác định trên 

cơ sở “Chủ nghĩa Hiến chương”, và điều đó đã bƣớc đầu đƣợc định hình trong tổ chức 

Liên hiệp quốc (UN). Mọi quốc gia và vùng lãnh thổ, các chủ thể pháp nhân, thể nhân 

và cá nhân đều phải tôn trọng pháp luật “Hiến chƣơng” để cùng chung sống, cùng hợp 

tác và cùng phát triển trên “sàn chứng khoán” của nhân loại. Nhƣ vậy, chủ thể LQT 

cũng sẽ dần mở rộng, không chỉ là các quốc gia, các tổ chức liên quốc gia mà còn là 

các pháp nhân, các thể nhân và các cá nhân, với tƣ cách là các “Công dân toàn cầu”.  

Trường phái, theo một số học giả, trên bình diện quốc tế hiện nay, có hai trƣờng 

phái, hai quan điểm nhất nguyên và nhị nguyên. Trƣờng phái nhất nguyên cho rằng, 

LQT và LQG là một thể thống nhất, do vậy có thể áp dụng trực tiếp các Điều ƣớc quốc 

tế, Công ƣớc quốc tế, Hiệp ƣớc quốc tế mà không cần phải nội luật hóa. Ngƣợc lại, 

trƣờng phái nhị nguyên lại cho rằng, LQT và LQG là hai thực thể độc lập tƣơng đối, 

do vậy, LQT phải đƣợc “nội luật hóa” theo quy trình: gia nhập, công nhận, thông qua, 

lập pháp, lập quy, hƣớng dẫn thi hành. LQG cần phải lựa chọn, kiểm duyệt, sáng tạo 

khi áp dụng pháp luật quốc tế cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong nƣớc và phù 

hợp với từng cộng đồng dân cƣ, tộc ngƣời.  

Để đi đến quan niệm khái niệm nhƣ trên, là cả một quá trình tích hợp tri thức về 

lịch sử các quốc gia, các vùng lãnh thổ, các khu vực và trên toàn thế giới. Từ tƣ tƣởng 

chính trị pháp lý đến quy phạm pháp luật, từ lý luận đến thực tiễn ứng dụng, từ LQG 

đến LQT và ngƣợc lại, từ thời kỳ cổ đại, trung đại, cận hiện đại đến đƣơng đại.  

Trong quá trình lịch sử, ngay từ thời cổ đại, các nhà thần học, tôn giáo, triết học 

Hy Lạp đã từng khẳng định: “Cần phải có một nhà nƣớc mang tính toàn cầu, do một 

                                                 
1
 K. Marx, Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị, Tƣ bản luận, Nxb CTQG, HN 1991, tr.5. 
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Hoàng đế thông thái trị vì”. Đó là “Người cha của các Dân tộc” và chỉ tồn tại một 

quốc tịch chung mang tính nhân loại – Đó là “Luật tự nhiên” và là “Lý trí của vũ 

trụ”
1
. Trật tự mang tính tự nhiên mà trong đó các hình thức cầm quyền đƣợc thay đổi 

tƣơng ứng với nó, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác và lại trở về khởi thủy. Đó 

là quyền lực toàn năng của xã hội loài ngƣời mà mỗi nhà cầm quyền phải là những 

ngƣời thông thái. Các triết gia Hy Lạp đã từng ƣớc mơ xây dựng các “Quốc gia lý 

tưởng” tồn tại trong tƣơng lai, ở đó không có tình trạng nô lệ, không có bóc lột và áp 

bức, không có sở hữu cá nhân riêng lẻ, ở đó con ngƣời đƣợc tự do, bình đẳng, dựa vào 

nhau để tồn tại, phát triển và hạnh phúc
2
. Còn các Luật gia La Mã cũng đã có những 

đóng góp căn bản với quan niệm tiến bộ về nguồn gốc và bản chất của nhà nƣớc và 

pháp luật. Nhà nƣớc xuất hiện mang tính tất yếu của lịch sử loài ngƣời, ở đó con ngƣời 

đƣợc bảo vệ, đƣợc tự do và đƣợc sở hữu hợp pháp. Ở đó, nhà nƣớc thực hiện ba chức 

năng chủ yếu là: lập pháp, hành pháp và đối ngoại. Và đến một lúc nào đó, ông chủ và 

nô lệ sẽ hoán đổi thân phận cho nhau, con ngƣời mới thực sự đƣợc tự do. Trong thời 

kỳ cổ đại, LQT đƣợc hình thành cùng với các cuộc giao thƣơng và chiến tranh xâm 

lƣợc tranh giành lãnh thổ và nhân lực. Sự lan tỏa các giá trị văn minh cũng theo chân 

các chiến binh và thƣơng nhân đi từ Bắc Phi, Trung Đông, Tây Á đến Tây Âu, châu 

Mỹ và châu Đại Dƣơng. Từ trong quá trình đó, pháp luật quốc gia và liên minh các 

khu vực từng bƣớc đƣợc hình thành. Trải qua hàng nghìn năm, con ngƣời đã tạo nên 

đƣợc phƣơng tiện để kết nối toàn cầu, hữu hình và vô hình, đôi tay, đôi chân, trí não và 

tần sóng. Lẽ đƣơng nhiên, luật pháp và nhà nƣớc thế giới sẽ hình thành và ngày càng 

trở nên quan trọng để điều chỉnh quá trình chung sống. Mỗi quốc gia sẽ thành một 

bang và đó có thể là nhà nƣớc Liên bang toàn cầu. Ở đó, mỗi chủ thể sẽ là một phần 

của thế giới và điều này, theo logic tất yếu của sự vận động là không thể đảo ngƣợc.  

Khi đi vào cấu trúc pháp luật, trong tƣ duy của mình, các Luật gia La Mã đã 

phân loại pháp luật thành hai hệ thống quy phạm: Công pháp và Tư pháp (ius Publicu 

và ius Singulorum). Công pháp là các quy phạm điều chỉnh và bảo vệ công quyền (“ad 

rei romani spectat”). Tƣ pháp là các quy phạm điều chỉnh và bảo vệ quyền lợi của từng 

cá nhân (“ad singulorum rei utilitatem”). Nghiên cứu so sánh cho thấy, nếu nhƣ các 

luật gia Hy Lạp nghiêng về tổ chức công quyền và luật công cộng, xã hội công cộng 

thì các ngƣợc lại các luật gia La Mã lại nghiêng về tổ chức gia đình và luật tƣ. Họ coi 

quyền sở hữu tài sản là thiêng liêng bất khả xâm phạm, là cơ sở để định vị giá trị của 

một công dân. Trải qua lịch sử Đông Tây, rõ ràng công tư là một thể thống nhất, trong 

đó các cá nhân, thể nhân, pháp nhân, gia đình, luật tƣ là tế bào hạt nhân, là nền gốc cho 

xã hội công cộng, công quyền, cho luật công và cho nhà nƣớc quốc gia cũng nhƣ nhà 

                                                 
1
 Đinh Văn Mậu, Phạm Hồng Thái, Lịch sử các học thuyết chính trị pháp lý, Nxb TP HCM, 1997, 

tr.44, 45.  
2
 Plato và Aristotle, Chính thể cộng hòa & Chính trị luận, NxbVHTT, HN, 2016. 
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nƣớc toàn cầu. Theo đó, quyền tài sản là hợp pháp, là giá trị sức lao động, là quyền tự 

nhiên cơ bản, tất yếu của con ngƣời, đƣợc nhà nƣớc thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ. 

Tài sản cá nhân và cộng đồng luôn có tính sinh lợi và có giá trị lƣu thông, hoán đổi. 

Cùng với tài sản, luật thuế, thuế quan, luật tài chính và tiền tệ là công cụ để bình ổn, 

tạo nên sự cân bằng từ cá nhân, gia đình đến xã hội. Khoa học công nghệ là công cụ 

tạo nên sự kết nối, và tất cả sự kết nối này đều phải đƣợc Luật hóa.  

Theo các Luật gia La Mã, thang bậc luật có ba tầng: Luật công dân (ius civile), 

Luật dân tộc (ius gentium), Luật tự nhiên (ius naturale). Đây cũng là ý tƣởng cho quan 

điểm của Thomas D‟aquin về Luật vĩnh cửu – luật của thế giới, vũ trụ, trái đất, ngày 

đêm và khoa học; Luật tự nhiên – là quy luật, luật của lý trí, luật tập quán; Nhân luật – 

luật thực định do con ngƣời kiến tạo nhƣng không được trái tự nhiên; Thần luật – là 

luật vận hành theo quy luật nhân quả báo ứng. Cùng với sự tiến bộ của Văn hóa phục 

hƣng, Thế kỷ ánh sáng, bang giao quốc tế, liên minh và xung đột, chiến tranh và hòa 

bình, “Khế ước xã hội” đã trở thành giải pháp tối ƣu để tạo lập mọi mối quan hệ trong 

đó có quan hệ quốc tế. Nhƣ vậy, những vấn đề căn bản, cốt yếu của LQG kết nối với 

LQT, pháp luật tự nhiên đã đƣợc định hình trong quan niệm của các Luật gia phƣơng 

Tây từ cổ đại đến trung đại.  

Dưới góc độ bang giao quốc tế, trƣớc thế kỷ XV, do phƣơng tiện giao thông thô 

sơ, mối quan hệ chủ yếu theo vùng lãnh thổ. Nhƣng từ thế kỷ XV, với khát vọng và 

lòng dũng cảm, chinh phục biển để chinh phục phƣơng Đông giàu có, Christop 

Colombus đã tìm ra châu Mỹ (1492), Magelland cùng 265 thủy thủ đoàn đi vòng 

quanh thế giới (1521) chứng minh trái đất hình cầu, khoa học tự nhiên đã thay đổi lịch 

sử nhân loại một cách căn bản. Ngƣời Tây Âu đã tự tin vào chính mình, khởi nghiệp 

sáng tạo, khám phá thế giới, mở rộng giao lƣu, kết nối các châu lục bằng các cuộc 

chinh phục. Những cƣờng quốc đế quốc hùng mạnh với các chiến binh quả cảm nhất 

quyết đi tìm vàng và giá trị thặng dƣ. Từ đế quốc Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, 

Anh, Pháp đến các đế quốc mới nổi nhƣ Mỹ, Đức, Nhật, Ý. Chủ nghĩa tƣ bản và chủ 

nghĩa đế quốc đã kiến tạo luật quốc tế dựa trên sức mạnh về quân sự, tài chính, khoa 

học, kỹ thuật, công nghiệp hóa, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, bóc lột nhân công 

và thuế khóa. Lý luận về thời đại cách mạng công nghiệp và nền cộng hòa tiếp tục 

đƣợc kế thừa phát triển với các học thuyết mới của John Locke, I.Kant, Hegel, 

Montesquieu, K.Marx. F.Engels, Adam Smith, Hamilton, J.M.Keynes,..Có thể nhận 

thấy, Cách mạng công nghiệp lần 1,2,3 đã thay đổi thế giới và quan hệ quốc tế Đông - 

Tây. Các nƣớc phƣơng Đông dần trở nên lạc hậu trƣớc khoa học kỹ thuật phƣơng Tây 

và Âu Mỹ. Lẽ đƣơng nhiên, các nƣớc nghèo yếu thế sẽ bị chinh phục bởi các nƣớc có 

tiềm lực kinh tế và quân sự hùng mạnh đƣợc đầu tƣ bởi các nhà tƣ bản tài chính và các 

nhà quân sự tƣ bản giàu có. Mục tiêu thặng dƣ, sản xuất vũ khí, chạy đua vũ trang đã 
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đẩy quan hệ quốc tế nửa đầu thế kỷ XX đến những cuộc chiến tranh tàn khốc, mang 

tính hủy diệt qua hai thế chiến I và II. Cũng từ cuối thế chiến thứ II, Liên hiệp quốc 

(UN) đã dần trở thành tổ chức Liên minh đồng minh mang tính toàn cầu, kết nối các 

quốc gia, xây dựng Luật quốc tế đƣơng đại để gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới.  

Các nước phương Đông từ thời cổ trung đại cũng từng bƣớc hình thành các quan 

niệm về luật quốc gia kết nối khu vực và quốc tế. Theo đó, tính tộc ngƣời, nhân chủng 

có lẽ là một trong những yếu tố nổi trội, là nền gốc cho mỗi quốc gia trong quan hệ 

bang giao khu vực Bắc Phi -Tây Á, Nam Á - Đông Nam Á và Đông Á. Nếu nhƣ Tây 

Á liên kết từ xung đột, chiến tranh đến cạnh tranh và kết nối tôn giáo, từ Do Thái giáo, 

Chính thống giáo đến Hồi giáo thì quốc gia Ấn Độ lại đi từ yếu tố khắc kỷ đẳng cấp 

Varna đến giải thoát con ngƣời khỏi tham vọng chiếm giữ lân bang từ Brahman đến 

Hindu giáo và Phật giáo từ bi. Chính vậy nên Ấn Độ là một trong những quốc gia tiếp 

cận hài hòa với đế quốc Hồi giáo và đế quốc Anh - một nền văn minh Nam Á hội nhập 

quốc tế hạn chế xung đột để đi đến chung sống hòa bình. Quan niệm về mối quan hệ 

“Đế vương - Chư hầu” quân chủ chuyên chế trong liên minh “Hợp tung – Liên hoành” 

là cách ngƣời Trung Hoa quan niệm về bang giao khu vực. Cùng với đó là những bƣớc 

đƣờng giao thƣơng trên bộ và trên biển, từ con đƣờng tơ lụa đến những chuyến vƣợt 

biển của thƣơng gia Trịnh Hòa kết nối Đông Tây.  

Quốc gia Việt Nam trên con đƣờng hội nhập quốc tế cũng đã từng bƣớc định hình 

cho dân tộc mình một phƣơng hƣớng và con đƣờng căn bản. Cho dù có nghìn năm Bắc 

thuộc thì vẫn khẳng định một giá trị tất yếu:“Nam Quốc Sơn hà Nam Đế cư”. “Tiệt 

nhiên định phận tại Thiên thƣ”. Đƣờng lối bang giao vừa mềm dẻo vừa cƣơng 

quyết:“Nhu viễn nhân” song hành với chống xâm lƣợc, chống đô hộ, chống nô dịch. 

Tinh thần “dân tộc độc lập” đƣợc thể hiện xuyên suốt qua các triều đại từ Lý, Trần, 

Lê, Nguyễn. Quốc gia Việt Nam nằm trong vòng xoáy của những cuộc đối đầu lịch sử 

Đông Tây. Để thế kỷ XX tiếp tục mở đƣờng cho các dân tộc Á - Phi thoát khỏi sự nô 

dịch của đế quốc thực dân phát xít và những giá trị đó tiếp tục đƣợc lƣu truyền đến tận 

ngày nay. Trong quan niệm lập pháp của mình, Việt Nam theo trƣờng phái nhị nguyên. 

Điều này đƣợc thể hiện trong tiến trình lập pháp, từ cổ trung đại đến cận hiện đại và 

đƣơng đại. Nếu nhƣ thời cổ trung đại, Đại Việt giao lƣu tiếp biến, học tập và sáng tạo 

trên nền thành tựu pháp luật Trung Hoa thì thời cận hiện đại và đƣơng đại, Việt Nam 

học tập, giao lƣu tiếp biến pháp luật Pháp - Mỹ - Nga – Trung và từng bƣớc nội luật 

hóa pháp luật quốc tế. Cách thức này vừa đảm bảo sự giao lƣu tiếp nhận pháp luật 

quốc tế vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Trong thực tiễn vận hành, LQG Việt Nam 

đã có rất nhiều sáng tạo với những sáng quyền lập pháp, đặc sắc, độc đáo, phù hợp và 

hài hòa để vƣợt qua chiến tranh, đói nghèo, lạc hậu để phát triển.  

Nhƣ vậy, sự kết nối giữa LQG với LQT trong lịch sử chủ yếu liên quan đến chiến 
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tranh hòa bình và thƣơng mại, ngoại giao văn hóa, văn minh ở tầm khu vực. Còn ngày 

nay, với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, công nghệ đã kết nối 

toàn cầu trên mọi phƣơng diện, LQG và LQT ngày càng xích lại gần nhau, tạo nên sự 

tƣơng thích, liên kết và từng bƣớc tạo nên sự đồng thuận, thống nhất. Đây là bƣớc 

chuyển quan trọng trong lý luận nhận thức và thực tiễn về nhà nƣớc pháp luật trong 

cấu trúc hiện tại và tƣơng lai. Quản lý nhà nƣớc bằng pháp luật quy mô càng rộng lớn 

thì lĩnh vực điều chỉnh, đối tƣợng điều chỉnh lại càng phải chuyên sâu, chuyên nghiệp. 

Từ đó mở ra rất nhiều chuyên ngành luật mới, liên ngành, đa ngành mà các nhà lập 

pháp hiện nay luôn phải cập nhật.  

1.2. Sự kết nối giữa luật quốc gia với luật quốc tế trong thời đại khoa học công 

nghệ số hóa 4.0 ở Việt Nam  

Tiếp cận so sánh giữa Luật Quốc gia với Luật Quốc tế, song phƣơng, đa phƣơng, 

khu vực và toàn cầu trong thời đại số hóa đang thử thách luật học Việt Nam. Cần phải 

tìm ra những giá trị căn bản, cốt lõi của Luật quốc tế, từng bƣớc nội luật hóa vào pháp 

luật quốc gia; trên cơ sở đó, hình thành những sáng kiến lập pháp mới phù hợp với 

quốc gia, với điều kiện, hoàn cảnh, văn hóa và truyền thống Việt Nam.  

Trong quá trình đó, với truyền thống phát triển luật pháp sáng tạo, đặc sắc đã 

đƣợc kiểm định trong thực tiễn lịch sử, có thể từng bƣớc quốc gia hóa pháp luật quốc tế, 

và quốc tế hóa luật quốc gia, đóng góp vào thành tựu chung của pháp luật khu vực và 

thế giới, tạo lập một xã hội Hòa bình, Thịnh vƣợng và phát triển. Điều này cũng đã từng 

đƣợc Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập trong Hiến pháp 1946, thể hiện trong Tuyên ngôn 

độc lập và trên Quốc hiệu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.  

Khi so sánh mối quan hệ giữa nhà nƣớc và pháp luật quốc gia với nhà nƣớc pháp 

luật quốc tế hay LQG với LQT, chúng ta đều thấy có mối quan hệ hai chiều. Các quốc 

gia trong khu vực đều có ảnh hƣởng lẫn nhau, các quốc gia Tây Âu ảnh hƣởng đến 

Đông Âu và châu Mỹ. Luật Dân sự La Mã ảnh hƣởng đến Luật Dân sự Napoleon và 

rất nhiều quy phạm đã trở thành “mẫu chuẩn chung” cho quan hệ pháp luật Dân sự - 

Thƣơng mại trên toàn cầu. “Khế ước xã hội” – nguyên tắc, hình thức, hiệu lực các loại 

“hợp đồng công tư” đã từng bƣớc trở thành mẫu số chung cho những “thỏa ƣớc giao 

kèo thế hệ mới” – các Hiệp ƣớc, Điều ƣớc, luật lệ trên thế giới, khế ƣớc về chính trị, 

kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự, an ninh, tôn giáo; dân sự, hình sự, hôn nhân, tài 

chính, tố tụng, khoa học, giáo dục,..tạo nên kết nối toàn cầu. Đúng nhƣ K. Marx đã 

từng khẳng định: cách mạng công nghiệp đã tạo nên một trình độ sản xuất mới, mở 

đầu cho“bình minh của lịch sử loài người”. Nhìn ở phổ rộng, nếu nhƣ sau thế kỷ V, 

loài ngƣời chuyển qua thời nô lệ, phong kiến thì sau thế kỷ XV nhân loại chuyển sang 

thời đại phục hƣng, thế kỷ ánh sáng, phát triển công nghiệp và nhà nƣớc Cộng hòa. 

Mô hình nhà nƣớc Cộng hòa và tổ chức Nghị viện từng bƣớc có ảnh hƣởng trên phạm 
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vi toàn thế giới. Còn sau thế kỷ XX, với trình độ “Văn minh công nghệ số hóa”, loài 

ngƣời sẽ thiết kế Nhà nƣớc pháp luật nhƣ thế nào cho các Quốc gia trên thế giới ? Đó 

phải chăng là một “Nhà nước và Pháp luật Liên bang” với 193 thành viên trên tổng số 

247 quốc gia & vùng lãnh thổ toàn cầu? Sự kết nối theo hệ thống “Kim tự tháp” với 

các tầng bậc, theo hệ thống dọc, ngang, “Siêu kết nối” chuyên ngành, chuyên sâu, từng 

lĩnh vực theo cấu trúc: Quốc gia – Liên quốc gia và Siêu quốc gia đang hình thành. Định 

vị mục tiêu đó sẽ giúp cho chúng ta hoạch định con đƣờng phát triển nguồn nhân lực 

đáp ứng tiêu chuẩn “Công dân toàn cầu” nhƣng vẫn đậm sắc màu của dân tộc Việt Nam. 

“Phương thức sản xuất công nghệ số hóa” đang đặt ra cho các nhà lý luận và lập pháp 

những thử thách mới. Cập nhật thế giới, nội luật hóa và đảm bảo chủ quyền an ninh an 

toàn quốc gia trên bộ, trên biển và trên không. Cũng có thể chúng ta lại trở lại với việc 

kiến trúc xã hội theo quy luật “The Rule of Law” theo công thức toán học. Nhƣ Galile 

đã từng viết rằng: Cuốn sách tự nhiên có thể viết bằng ngôn ngữ toán học. Hoặc nhƣ 

Déscartes đã từng khẳng định: Nếu cho tôi vật chất và các quy luật vận động, tôi sẽ tạo 

cả thế giới cho bạn. Luật học cũng nhƣ toán học, tất cả đều xuất phát từ một định đề - 

Định đề đó là mục tiêu mà Đảng, Chính phủ, Nhân dân, Quân đội Việt Nam đã và 

đang hƣớng đến: Dân giàu, Nƣớc mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh.  

Lý luận hiện đại về nhà nƣớc và pháp luật từ cách tiếp cận tổng luận có thể cho 

chúng ta một cách nhìn xa hơn mang tầm chiến lƣợc. Theo đó, phát triển lý thuyết về 

nhà nƣớc và pháp luật đƣơng đại theo hƣớng kết hợp cả những ƣu điểm của nhà nƣớc 

pháp luật truyền thống dân tộc Việt Nam với những thành tựu đã đạt đƣợc; khắc phục 

những hạn chế trong thế kỷ XX để tạo lập sự kết nối giữa Luật Quốc gia Việt Nam với 

Luật Quốc tế song phƣơng, đa phƣơng, khu vực và toàn cầu, tiến bộ và phát triển
1
.  

Từ đó có thể mở ra quan điểm tiếp cận và phƣơng pháp tiếp cận mới cho lý luận 

về nhà nƣớc pháp luật đƣơng đại là: đảm bảo sự thống nhất, hài hòa giữa pháp luật 

quốc gia với pháp luật quốc tế từ lý luận tổng quát đến lý luận chuyên ngành, từ các 

lĩnh vực cơ bản đến lĩnh vực chuyên biệt và luận bàn về tính khả thi, giá trị ứng dụng 

thực tiễn của luật.  

Ví dụ, Luật về năng lượng mới, năng lƣợng tái tạo, pin mặt trời trong hợp tác 

quốc tế và tính khả thi đối với sự phát triển nguồn năng lƣợng bảo vệ môi trƣờng ở 

Việt Nam;  

Ví dụ, Luật biển Việt Nam với luật biển khu vực và toàn cầu (DOC, COC, 

UNCLOS 1982) luận bàn về tính pháp lý, tính thực tiễn, hợp tác đảm bảo tính bền 

vững trong mối quan hệ kinh tế quốc tế, bang giao, quân sự, an ninh; thực hiện chức 

năng của nhà nƣớc, đảm bảo chủ quyền an ninh Quốc gia, khu vực và Quốc tế;  

                                                 
1
 GS.TS. Lê Hồng Hạnh (Chủ biên) Mô hình xây dựng pháp luật trong nhà nƣớc pháp quyền – Từ lý 

luận đến thực tiễn, Nxb Tƣ pháp, 2017, tr. 62, 76, 129, 145, 176. 
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Ví dụ, Luật đất đai, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng đầu nguồn, 

đất nông thôn, đô thị, khai phá đất hoang phát triển nông nghiệp; vấn đề thủy điện Miền 

Trung từ lý luận, luật thực định đến thực tiễn; hệ quả về môi trƣờng, An sinh xã hội, 

biến đổi khí hậu, trách nhiệm nhà nƣớc bảo hộ công dân và bảo vệ quyền con ngƣời;  

Ví dụ, Luật về bảo hộ công dân, kết nối từ luật quốc gia, liên quốc gia, luật khu 

vực và toàn cầu; Tính phản ứng nhanh đối với các tình thế khẩn cấp khi có chiến tranh, 

thiên tai, dịch họa, rủi ro, tai nạn, bị hại hoặc phạm pháp, gây họa; sự kết nối nhằm 

đảm bảo quyền công dân, quyền con ngƣời, quyền đƣợc bảo hộ nhanh chóng kịp thời, 

đúng luật;  

Ví dụ, Luật sở hữu trí tuệ số hóa, Luật ngân hàng số, Luật hợp đồng điện tử, Luật 

chính phủ điện tử, Luật về đô thị thông minh, Luật về tội phạm mạng, Luật về số hóa 

trong hoạt động tƣ pháp
1
; Tiếp cận, luận bàn từ nguyên lý, triết lý, mục tiêu, cơ sở, 

chính sách, từ lý luận lịch sử đến quy phạm và tính khả thi khi ứng dụng vào thực tiễn.  

Theo đó, thiết kế pháp luật chuyên sâu từ Luật nội dung, Luật hình thức đến Luật 

thủ tục theo từng chuyên ngành, từng lĩnh vực quản lý, từ các Bộ, các vụ, các sở, 

phòng, ban, đảm bảo tính thống nhất, dễ áp dụng, từ trung ƣơng đến địa phƣơng cơ sở, 

từ nhà nƣớc đến cá nhân công dân và ngƣời lao động. Từ quy định, quy phạm, chế 

định, điều khoản đến xử lý vi phạm theo từng cấp độ, đảm bảo tính logic, tính khoa 

học và tính thực tiễn. Đặc biệt là những ngành luật mới, những ngành luật ứng dụng 

khoa học công nghệ 4.0, những ngành luật có ảnh hƣởng lớn đến đời sống của dân 

hoặc những ngành luật có ảnh hƣởng đến chiến lƣợc phát triển con ngƣời, phát triển 

“nguồn nhân lực chất lượng cao” đáp ứng yêu cầu hội nhập công nghệ AI (Artificial 

Intelligence – Trí tuệ nhân tạo)
2
, Internet kết nối vạn vật (IoT), Điện toán đám mây 

(Cloud computing), Dữ liệu lớn (Big data), Chuỗi khối (Blockchain), Công nghệ sinh 

học, Vật lý siêu dẫn, Công nghệ in 3D, tầng Ozon, biến đổi khí hậu, sinh sản vô tính, 

chuỗi gen và rất nhiều vấn đề liên quan đến chủ quyền trên bộ, trên biển, trên không và 

an ninh mạng.  

Làm thế nào để kết nối giữa luật quốc gia với luật quốc tế trong thời đại khoa học 

công nghệ số hóa 4.0 phù hợp và hiệu quả ? Làm thế nào để theo kịp thời đại mà vẫn 

đảm bảo quyền riêng tƣ của mỗi con ngƣời và đảm bảo mục tiêu bảo vệ chủ quyền số 

? Những thách thức đó có phƣơng pháp cách thức nào mới nào để thực thi hiệu quả ? 

Điều này chúng ta có thể luận bàn thêm ở mục tiếp sau đây.  

                                                 
1
 TS. Phan Chí Hiếu, TS. Nguyễn Văn Cƣơng (Đồng chủ biên), Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ và 

những vấn đề pháp lý đặt ra, Nxb Tƣ pháp, 2019, tr. 70, 113. 134, 188, 217. 225, 235.  
2
 PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Vũ Công Giao, TS. Mai Văn Thắng (Đồng chủ biên), Trí 

tuệ nhân tạo với pháp luật & Quyền con ngƣời, Nxb Tƣ pháp, 2019, tr. 145, 222, 254. 



260 

2. Những vấn đề đặt ra cho quan điểm và cấu trúc lý luận mới về nhà nước 

và pháp luật Việt Nam trong thời đại khoa học công nghệ phát triển  

Vấn đề đặt ra cho quan điểm và cấu trúc lý luận về nhà nước và pháp luật Việt Nam 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn cần đƣợc nghiên cứu bổ sung, cập nhật.  

Đó là về Chính phủ điện tử, về Chức năng đối ngoại và An ninh Quốc gia trong 

kỷ nguyên số; về quyền dân tộc và quyền con ngƣời với những tác động của cách 

mạng công nghiệp lần thứ tƣ đối với các lĩnh vực pháp luật nhƣ: hành chính, dân sự, 

lao động, đầu tƣ, thƣơng mại, thuế, hình sự, tố tụng. Nhìn ở phổ rộng, có thể luận giải 

tính định hƣớng và dự báo về con đƣờng phát triển tất yếu của nhà nƣớc và pháp luật 

Việt Nam dựa trên cơ sở tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về con đƣờng chiến lƣợc của nền 

“Cộng hòa Dân chủ Nhân dân” cùng với Cách mạng XHCN. Đó là “Làm tư sản dân 

quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” (HCM)
1
. Đó có 

phải là bƣớc phát triển tiếp theo của “xã hội công sản toàn cầu” trên nền tảng của “tƣ 

sản công nghệ” phát triển hay không ? Đó có phải là một “Nhà nước thế giới” (UN)
2
 

đang hình thành trên cơ sở sự kết nối các “Nhà nƣớc Quốc gia” truyền thống, theo địa 

hạt vùng miền với những thành tựu đƣợc đánh giá xếp hạng theo từng cấp độ trên thế 

giới ? Công dân toàn cầu, kinh tế toàn cầu, phân công lao động toàn cầu, an ninh toàn 

cầu,...các liên kết Luật quốc gia với Luật Quốc tế, các “Khế ước Xã hội” và các Tổ 

chức liên kết thế giới đã và đang hình thành. Đó là các tổ chức nhƣ: UN, PAO, WB, 

WTO, WHO, UNICEF; NATO, OPEC, CPTPP, EU, ASEAN, EVFTA, EVIPA, 

RCEP, …Theo quy luật của sự phát triển hình Sin, theo Cấu trúc mô hình “Kim tự 

tháp” với mối liên hệ phổ biến và sự kế thừa phát triển, từ châu Phi đến Trung Đông, 

châu Á, từ châu Âu đến châu Mỹ và đến nay châu Á - Phi – Trung Đông đang “đứng 

trên vai ngƣời khổng lồ Âu – Mỹ” từng bƣớc học hỏi để chuyển đổi trong nền kinh tế 

công nghệ số hóa. Theo đó, các nƣớc lớn, đứng đầu thế giới có trách nhiệm đối với 

việc hoạch định chính sách phát triển cho cả nhân loại. Will Durant & Ariel Durant 

đã từng dự báo rằng:“Phương Đông cộng sản đã giống phương Tây tư bản, phương 

Tây đã giống phương Đông, và chẳng bao lâu hai chế độ sẽ gặp nhau ở giữa đường”  
3
. Có thể nhận thấy, điều này chi phối những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nƣớc 

pháp luật trên thế giới và Việt Nam là một phần của chỉnh thể đó. Đây là một vấn đề 

cần làm rõ hơn trên chặng đƣờng xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền XHCN ở Việt 

Nam đƣơng đại.  

                                                 
1
 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Chánh cƣơng vắn tắt của Đảng, Nxb CTQG ST, HN, 2011, Tập 3, tr.1.  

2
 TS. Nguyễn Hồng Thao, Việt Nam và Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, Nxb CTQG, HN, 2008, 

tr.112,156. 
3
 Will Durant & Ariel Durant, Bài học của lịch sử, Nxb VH -VN, 2018, tr.112.[Chủ nghĩa xã hội và 

lịch sử].  
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Thực tiễn và yêu cầu đổi mới lý luận nghiên cứu và đào tạo ngành luật  

Thực tiễn thế kỷ XX, Việt Nam đã bƣớc qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt, trong 

khi đó khoa học thế giới phát triển với tốc độ nhanh chóng. Nếu Việt Nam không nỗ 

lực đổi mới, hội nhập tri thức thì không thể bắt nhịp thời đại. Định hƣớng của nhà 

nƣớc Việt Nam, xã hội thông tin và kinh tế tri thức đã đặt ra cho ngành luật yêu cầu tƣ 

duy mới, tổ chức mới, đó là tƣ duy về Nhà nƣớc pháp quyền, thƣợng tôn pháp luật, 

quyền con ngƣời và cơ chế Bảo Hiến, bầu cử Dân chủ thực sự, thiết kế một nhà nƣớc 

hiện đại, chuyên nghiệp, trung thực và hiệu quả.  

Thực tế hiện nay, trong cả nƣớc có 89 cơ sở giáo dục Viện – Trƣờng tham gia 

vào đào tạo luật, hàng năm có khoảng 15.000 sinh viên ra trƣờng, thâm nhập vào các 

ngành nghề nhƣng vẫn chƣa đủ đáp ứng yêu cầu xã hội. Tỷ lệ Luật sƣ/số dân ở Việt 

Nam mới chỉ đạt 01/7000 dân, tỷ lệ thấp hơn nhiều nƣớc nhƣ: ở Mỹ là 01/256; ở Thái 

Lan là 01/1000; ở Singapore 01/1400
1
; Các cuộc tranh tụng tài phán ở nƣớc ngoài Việt 

Nam hiện nay thƣờng phải thuê các Luật sƣ Anh, Mỹ. Nhu cầu đào tạo Luật sƣ trình độ 

cao, đẳng cấp quốc tế là một đòi hỏi của hiện thực. Càng hội nhập thì nhu cầu am tƣờng 

luật quốc tế trong sự so sánh tƣơng thích với luật quốc gia càng trở nên cấp thiết.  

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 tác động rất lớn đến sự thay đổi của nền 

kinh tế xã hội cả ở phƣơng diện tích cực, tiến bộ đã đƣa đến rất rất nhiều thách thức 

đòi hỏi phải thay đổi, điều chỉnh, quản lý theo những phƣơng thức mới, năng động, 

chuyên nghiệp, thông minh, hiệu quả. Nhà nƣớc và Hiệp hội
2
 cần đƣa ra đƣợc những 

dự báo chiến lƣợc, chủ động nghiên cứu thiết kế những quy phạm phù hợp, thúc đẩy 

nền Luật học Việt Nam tiến lên. Luật pháp phải đƣợc thiết kế thống nhất, đồng bộ, khả 

thi, công khai, minh bạch, ổn định, khoa học và dễ tiếp cận.  

Đường lối của Đảng và định hướng phát triển khoa học pháp lý  

Trong vài năm gần đây, đƣờng lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nƣớc 

đã có rất nhiều lƣu ý đến cải cách toàn diện sâu sắc nền pháp luật Việt Nam. Các văn 

bản pháp luật quan trọng đƣợc ban hành sửa đổi đã cơ bản hoạch định một số quy 

chuẩn mới định hƣớng Khoa học công nghệ ở Việt Nam nhƣ:  

Hiến pháp 2013, Điều 61, 62 quy định: “Khoa học Công nghệ & Giáo dục là 

Quốc sách hàng đầu”. Nếu nhƣ KHCN giữ vai trò then chốt, ƣu tiên đầu tƣ thì Giáo 

dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài.  

                                                 
1
 Luật học Việt Nam – Những vấn đề đƣơng đại,(2019) Nxb Tƣ pháp, tr.49.  

2
 Hiệp hội các cơ sở Đào tạo Luật Việt Nam đã đƣợc thành lập, Ngày 21/9/2019 Trƣờng ĐHL HN 

đƣợc hơn 50 cơ sở đào tạo Luật trong cả nƣớc bầu làm Trƣởng ban điều hành mạng lƣới cơ sở Đào tạo 

Luật VN nhiệm kỳ (2019 – 2022). Đây là một vinh dự nhƣng cũng là trách nhiệm lớn của Trƣờng 

ĐHLHN; Phải thiết kế, kiến tạo và hành động liên kết, thúc đẩy năng lực, kỹ năng và chất lƣợng đào 

tạo Luật VN ĐẠT CHUẨN Quốc tế. Đặc biệt trong các ngành chuyên sâu và ngành luật học mới xuất 

hiện đáp ứng liên thông khu vực, Quốc tế và những Ngành Luật mới.  



262 

Luật Khoa học và Công nghệ năm 2018, có hiệu lực 01.01.2019. Quy định trong 

Điều 4, 5 về nhiệm vụ của hoạt động KHCN: “Xây dựng lý luận về CNXH và con 

đường lên CNXH của Việt Nam. Xây dựng luận cứ khoa học cho việc định ra đƣờng 

lối, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng an ninh; 

Góp phần xây dựng nền giáo dục tiên tiến, xây dựng con ngƣời mới; Kế thừa & phát 

huy giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa, văn hóa nhân loại 

và đóng góp vào kho tàng văn hóa, khoa học của thế giới”.  

Căn cứ vào truyền thống lịch sử và logic hệ thống pháp luật quốc gia 

Lịch sử và logic hệ thống đã chứng minh, cấu trúc khoa học, khoa học tự nhiên, 

xã hội, tƣ duy hay kinh tế vẫn phải theo “Mô hình Kim tự tháp”. Phải có những con 

ngƣời tiên phong, đứng mũi chịu sào, nỗ lực vận động thì ngành khoa học đó mới tiến 

triển và đi lên. Phải có những “Hiệp hội” cùng nhau hợp tác thì mới có thể thành công, 

theo đó khoa học công nghệ và thƣơng mại là lĩnh vực ƣu tiên hàng đầu. Nâng cao 

năng lực, làm chủ công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, phƣơng pháp quản lý tiên tiến, 

sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên tri thức con ngƣời. Khoa học công nghệ và Luật pháp 

về các lĩnh vực khoa học công nghệ cần phải theo kịp thực tiễn nhanh chóng, phản ứng 

nhanh, toàn diện và hiệu quả. Trong đó, “Đổi mới sáng tạo” (Innovation) trong giải 

pháp kỹ thuật, công nghệ và khoa học quản lý gia tăng giá trị sản phẩm đào tạo là mục 

tiêu quan trọng hàng đầu.  

Trải qua thăng trầm nghìn năm, cả dân tộc VN và thế giới tƣ bản đã đồng thuận 

rằng: Con ngƣời luôn là chủ thể quyết định mọi giá trị trên thế giới này; cùng với 

nghiên cứu lý luận, tƣ duy sáng tạo sẽ quyết định thành tựu trong tƣơng lai.  

Nhiệm vụ đặt ra là: Đào tạo một thế hệ chuyên gia luật có khả năng Hội nhập 

quốc tế về ngôn ngữ và chuyên môn. Đối với các Trƣờng - Viện luật: 

Các chuyên ngành, Viện Luật so sánh & các trung tâm nghiên cứu  

Mỗi Bộ môn trong Viện - Trƣờng có thể hình thành một trƣờng phái khoa học và 

tƣ duy độc lập. Điều đó có thể tạo nên “Thƣơng hiệu” cho nhà trƣờng, thậm chí tạo 

nên giá trị khoa học riêng. Khoa học và công nghệ luôn là những giá trị kết tinh từ quá 

khứ, phát triển trong hiện tại và khẳng định trong tƣơng lai. Khoa học đƣợc tạo lập bởi 

những dấu ấn của từng cá nhân các Nhà khoa học và họ là những tài sản trí tuệ vô giá.  

Các nhà khoa học cần được đầu tư bởi một cơ chế tài chính năng động, hiệu quả 

và thực tế. Thực sự cần trả công xứng đáng để họ có thể yên tâm, toàn ý với sự nghiệp 

khoa học công nghệ, chuyên sâu về lĩnh vực pháp lý. Điều đó cũng là một cách tôn vinh 

và bảo đảm lòng tự trọng cho các Nhà khoa học pháp lý trong nền kinh tế thị trƣờng.  

Viện - Trƣờng luôn đóng vai trò quan trọng đặc biệt về chất lƣợng chuyên môn nên 
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rất cần có những chuyên gia, nhà nghiên cứu có tƣ duy, có tâm huyết, có trình độ cao để 

định hƣớng nghiên cứu, định hƣớng đào tạo, phối kết hợp với chuyên gia trong các 

ngành nghề từng bƣớc thiết kế hệ thống pháp luật cập nhật chuyên môn sâu trên thế giới. 

Mở rộng nghiên cứu luật học so sánh, đa hệ, đa chiều, đa lĩnh vực 

Về lý thuyết, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhƣng trong khoa học nói chung 

và khoa học pháp lý nói riêng đều phải áp dụng phƣơng pháp này, gạn đục khơi trong, 

tìm ra giá trị để vận dụng sáng tạo phù hợp và tƣơng thích.  

Luật học so sánh là một cấu trúc quan trọng trong xu hướng đổi mới sáng tạo 

Trung tâm luật so sánh kết nối hệ thống liên ngành, đa ngành giữa LQG & LQT, 

giữa các lĩnh vực, các ngành luật có mối quan hệ hữu cơ, tất yếu. Trung tâm sẽ lựa 

chọn những vấn đề cần tiếp cận so sánh, đƣa ra yêu cầu và tạo điều kiện nghiên cứu, 

kết nối các lĩnh vực, ngành, chuyên ngành, chế định để tìm ra những tƣơng đồng và 

khác biệt; Những yếu tố cần Nội luật hóa hoặc cần bổ sung mang tính Quốc tế hóa, tạo 

nên sự tƣơng thích hai chiều bởi: Luật là quy luật tất phải tôn trọng.  

Ví dụ 1, Quyền độc lập dân tộc và Quyền tự quyết của các dân tộc là một trong 

những giá trị phổ quát đƣợc Chủ tịch Hồ Chí Minh giành cả cuộc đời cùng dân tộc Việt 

Nam chứng minh với thế giới và đã từng bƣớc trở thành Luật chung mang tính toàn cầu.  

Ví dụ 2, Luật Hương hỏa – Thờ cúng Tổ tiên trong truyền thống và luật pháp Đại 

Việt Việt Nam sau 500 năm (1533 – 2001) đã đƣợc Giáo Hoàng La Mã ghi nhận trong 

giới luật Kitô giáo cho phép các Thánh đƣờng Nhà thờ ở Việt Nam đƣợc thắp hƣơng 

(Đức Cha Thánh Lê Tùy – Nhà thờ Sở Hạ - Thƣờng Tín HN); Cho phép các Giáo dân 

giáo xứ đƣợc thắp hƣơng gia tộc, tổ tiên tại nhà: Trên thờ Thiên chúa & Đức Mẹ Maria, 

dƣới thờ Tổ tông, ông bà cha mẹ. Nhƣ vậy, phong tục tập quán Việt Nam đã đƣợc 

“Quốc tế hóa” trong giáo Luật của Cơ Đốc giáo và đƣợc Tòa thánh Vatican thừa nhận.  

Ví dụ 3, Đạo Hiếu con cháu phụng dƣỡng ông bà cha mẹ. Nhìn ở phổ hẹp là gia 

đình gia tộc, nhìn ở phổ rộng là chế độ An sinh xã hội: Kính già yêu trẻ, quyền ngƣời 

già & quyền trẻ em ghi nhận trong Hiến chƣơng Liên Hiệp quốc (UN).  

Ví dụ 4: Quyền tự do kinh doanh, Quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất đai, Quyền 

tự do biểu đạt, Quyền biểu tình, Quyền con ngƣời, Quyền đƣợc sống trong môi trƣờng 

trong lành; Nghĩa vụ bảo vệ rừng, nguồn nƣớc, môi trƣờng ở Tây Nguyên;  

Những vấn đề này cần nghiên cứu sâu hơn để có thể kết hợp giữa truyền thống 

với đƣơng đại; phổ cập trong các chế định, có lựa chọn để phù hợp với điều kiện, hoàn 

cảnh và phong tục tập quán vùng miền của Việt Nam. 

Ví dụ 5: Quyền sở hữu trí tuệ số hóa, Quyền bảo đảm phát minh sáng chế giải 

pháp hữu ích, Các luật tƣơng thích với EVFTA, EVIPA, Luật biển UNCLOS 1982;… 
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Ví dụ 6, Giải thích pháp luật ở các quốc gia, so sánh với VN, tìm ra cách tiếp cận 

phù hợp khoa học. Rõ ràng là cho dù Quốc tế hóa nhƣng Luật quốc gia vẫn đóng vai trò 

trọng yếu, đảm bảo tính phù hợp và có tính chọn lọc, tính sáng tạo, tiến bộ và phát triển.  

Nghiên cứu Lý luận NN&PL các nước Pháp Đức, Anh Mỹ, Asean, EU, UN,  

Luận bàn về Luật của các tổ chức Quốc tế, những Công ƣớc, Điều ƣớc Quốc tế 

quan trọng cần nội luật hóa. Mở thêm các lĩnh vực so sánh Luật Hoa kỳ, Anh, Pháp 

Đức, Nhật, Hàn, Israel, UAE, Ả Rập Saudi,... Nghiên cứu các cơ chế hợp tác, tạo điều 

kiện liên kết đào tạo, dịch thuật, Hội thảo, tọa đàm,…Tất cả các hoạt động đều hƣớng 

đến sự thông hiểu giữa các nền Luật học, các hệ thống Luật quan trọng trên trên thế 

giới và luật của các quốc gia mà VN có quan hệ chặt chẽ về kinh tế, chính trị, thƣơng 

mại, văn hóa. Điều này rất quan trọng để mở rộng hợp tác song phƣơng & đa phƣơng, 

đa chiều, đa hệ. “Biết mình biết ngƣời” mới có đƣợc thành công, đó là bài học từ binh 

pháp áp dụng để thiết kế luật học trong thời đại công nghệ số hóa.  

Mở rộng quyền biểu đạt và trí tuệ sáng tạo cho các chuyên gia, hƣớng đến năng 

lực thực tiễn và tƣ duy tổng quát, giải quyết tình huống cụ thể bằng việc chuẩn hóa tƣ 

duy pháp lý, so sánh LQG với LQT, tìm ra những lỗ hổng, thiếu khuyết của Luật Quốc 

gia cần bổ sung sửa đổi và quy định. Đây là một nhiệm vụ cần thiết, quan trọng cần cụ 

thể hóa trong thực thi. Từ quy mô đến điều kiện, cơ sở vật chất đến tinh thần, so sánh 

đánh giá, hỏi đáp, nhận diện đến sáng tạo khoa học. Từ năng lực đến kỹ năng, kỹ xảo, 

từ biết đến so sánh, từ phê phán đến thiết kế sáng tạo là cả chặng đƣờng. Đây là con 

đƣờng mà CMCN lần 1,2,3, đã đƣợc tạo nên. Cuộc CMCN 4.0 càng đòi hỏi sự giải 

phóng tƣ duy con ngƣời, nhanh chóng hơn, toàn diện hơn và văn minh hơn. 

Từ thế kỷ XVIII đến XX, nhân loại đã chứng minh trí tuệ và sáng tạo của con 

ngƣời thật sự “Thần Kỳ”. Các nhà khoa học, bằng sự đam mê đã từng bƣớc khám phá 

ra những quy luật của sự vận động vật chất, từ hữu hình đến vô hình, từ công nghiệp 

hóa đến công nghệ số hóa. Từ đó, tăng năng suất lao động bằng tự động hóa, nuôi sống 

loài ngƣời, nuôi dƣỡng nền dân chủ và nhân văn bằng Luật sở hữu trí tuệ, Luật của 

những quy luật, với những Bộ quy tắc và những Quy phạm mà cá nhân con ngƣời và 

cả loài ngƣời cần cần tôn trọng để cùng chung sống, phát triển hài hòa.  

Why Vietnam ? Do nhiều yếu tố tác động, chúng ta đã bỏ qua thế kỷ XX, sang thế kỷ 

XXI, nhất định khoa học, công nghệ & Luật học Việt Nam cần phải đƣợc“Quốc tế hóa”.  

Xây dựng Diễn đàn trao đổi mở, hiện đại tiên tiến sử dụng công nghệ Internet  

Mở các loại hình sinh hoạt trao đổi pháp luật cộng đồng phù hợp để tìm hiểu 

những vướng mắc của đời sống pháp luật thực tiễn  

Công tác tƣ liệu truyền thông tri thức pháp luật đến con ngƣời nói chung và giới 

luật học nói riêng. Công nghệ điện tử số hóa sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu, sinh 
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viên, Viện - Trƣờng có nguồn tƣ liệu mở, kết nối hệ thống thƣ viện trong nƣớc và quốc 

tế. Mở rộng các học phòng đa năng, hệ thống hội trƣờng, cơ sở thực hành, diễn án, câu 

lạc bộ sinh hoạt về các lĩnh vực pháp luật, tƣ vấn pháp luật, thảo luận theo các chuyên 

đề cập nhật, từng bƣớc thực hiện mục tiêu cập nhật và kết nối LQG với LQT.  

Luôn thông tin để cùng hợp tác và phát triển với các bên liên quan. 

Thành lập “Quỹ h  trợ nghiên cứu luật pháp mang tính Xã hội hóa”.  

- Hỗ trợ sinh viên luật tài năng học tập & nghiên cứu khoa học công nghệ. 

- Hỗ trợ các giảng viên trẻ đào tạo luật tại các nƣớc tiên tiến.  

Lập quỹ h  trợ phát triển các dự án sáng tạo đặc biệt về pháp lý nhằm nghiên 

cứu dự báo các chuyên ngành Luật mới nhƣ: Luật Trí tuệ nhân tạo (AI), Luật Internet 

kết nối vạn vật (IoT), Luật Điện toán đám mây (Cloud computing), Luật Dữ liệu lớn 

(Big data), Luật Chu i khối (Blockchain), Luật Công nghệ sinh học & Vật lý siêu dẫn, 

Luật Công nghệ in 3D, Luật tiền ảo, Luật Bitcoins, Luật chữ ký số, Luật Hợp đồng số, 

Luật thương mại số; Xử lý Hành chính số hóa, Tội phạm và Tố tụng trong các lĩnh vực 

Luật mới gắn với công nghệ AI; Luật công dân Quốc gia & Quốc tế; Luật Asean, Luật 

EU, Luật Anh – Mỹ, Luật Đức - Pháp, Luật Nhật bản, Luật Hàn Quốc, Luật UN,...  

Thành lập đề án Luật mới với “Sáng quyền lập pháp”, trên cơ sở đó để rút kinh 

nghiệm, kịp thời bổ sung những bất cập để hƣớng đến mục tiêu chung hội nhập thế 

giới đồng thời giữ gìn bản sắc đặc trƣng tốt đẹp của dân tộc.  

Mục tiêu hợp tác chuyên ngành, liên ngành, đa ngành Luật Quốc gia và Quốc tế  

Cần mở rộng, tạo điều kiện liên hiệp nghiên cứu và đào tạo, học hỏi, tiếp cận 

theo chuyên môn sâu, hình thành các “Hiệp hội khoa học lý luận chuyên ngành” nhƣ:  

Hiệp hội Luật Hiến pháp - Luật Hành chính Việt Nam và Quốc tế; 

Hiệp hội Lý Luận - Lịch sử Nhà nƣớc Pháp luật Việt Nam và Quốc tế;  

Hiệp hội Luật Dân sự -Thƣơng mại-Tố tụng Dân sự & Tố tụng thƣơng mại VN QT; 

Hiệp hội Luật Tài chính Ngân hàng - Tố tụng tài chính ngân hàng VN và Quốc tế;  

Hiệp hội Luật Hình sự - Tố tụng hình sự - Tội phạm học Việt Nam và Quốc tế;… 

Ví dụ, Hội luật gia liên kết với Hội tin học, công nghệ số hóa Việt Nam và thế 

giới để kiến tạo phát triển những ngành luật mới.  

Nhiệm vụ Tổng quát:  

Nhìn một cách khoa học, biện chứng, thì khi “Định khung pháp lý” (The Rule of 

Law) cho chuyên ngành nào thì phải phù hợp với quy luật vận động của sự vật, hiện 

tƣợng trong ngành đó. Đồng thời “The Rule of Law” phải thực sự đi đến mục tiêu 

phát triển, từng bƣớc đƣa Hệ thống Pháp lý Việt Nam hòa nhập với thế giới, đồng 
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thời giữ lại những căn cốt và giá trị cốt lõi của Luật truyền thống Dân tộc mình. 

Muốn thực thi điều này cần phải nhìn nhận & nghiên cứu từ tầng sâu của Lịch sử nhà 

nƣớc Pháp Luật và nền Văn minh chính trị pháp lý và thành tựu khoa học công nghệ 

Quốc gia & Quốc tế, so sánh và định hình chuẩn xem Việt Nam đang đứng ở đâu 

trong giá trị chuỗi cung ứng toàn cầu.  

Kết hợp điều tra Xã hội học: So sánh về GDP, FDI, cũng cần so sánh luật về 

mặt bằng giá các mặt hàng thiết yếu, so sánh về mức thuế thu nhập, thuế bất động 

sản, so sánh về nhu cầu tối thiểu của cá nhân, mức độ sở hữu hay đi thuê nhà ở, chế 

độ lƣơng bổng của ngƣời lao động khi về già, mức độ an sinh, tuổi thọ, chỉ số hài 

lòng với cuộc sống; qua đó điều chỉnh chính sách, định khung pháp lý kịp thời trong 

Luật An sinh phổ quát;  

Ví dụ như: Thông tƣ, Chỉ thị đối phó ngay tức thì với dịch Covid – 19; đối phó 

với tiên tai lũ lụt, hạn hán, lũ quét; đối phó trong tình trạng khẩn cấp; thiết quân luật, 

& các trƣờng hợp cá biệt cần ban Lệnh tổng động viên.  

Giải pháp hỗ trợ nghiên cứu lý luận hiện đại về nhà nước pháp luật  

Thứ nhất, phát triển chương trình nghiên cứu liên thông từ lý luận chuyên 

ngành đến lý luận tổng quát. Lý luận và lịch sử các ngành Luật trong nƣớc và quốc 

tế. Luận bàn những vấn đề còn thiếu khuyết hoặc vƣớng mắc trong các lĩnh vực pháp 

lý chuyên ngành;  

Thứ hai, chuyên sâu nghiên cứu khoa học và công nghệ, tổ chức các cuộc Hội 

thảo cấp Bộ môn, Khoa, cấp Trƣờng, cấp Bộ, Quốc gia và Quốc tế; Định hƣớng 

nghiên cứu so sánh, hợp tác với các trung tâm pháp luật nƣớc ngoài; Liên hệ với các 

Đại sứ quán, các trƣờng có Liên kết đào tạo; bài báo đăng tại các Tạp chí có uy tín ở 

khu vực và trên thế giới; tổ chức Hội thảo quốc tế/ năm. 

Chú trọng đến các lĩnh vực quan trọng và luật mới nhƣ:  

Luật Biển Việt Nam với Luật biển các nƣớc, khu vực Asean, (COC, DOC), 

Luật biển 1982 Angclos; Tòa án Lahay, Tòa án Nhân quyền quốc tế và lợi ích đối 

với Việt Nam;  

Hiệp định EVFTA, EVIPA và sự tƣơng thích với Luật Thƣơng mại Việt Nam; 

WTO và những quy định với chuyển giao kết nối nghiên cứu so sánh; 

Thứ ba, phát triển đội ngũ chuyên gia trình độ chuyên môn sâu, năng lực tốt 

trong giảng dạy, năng lực nghiên cứu, năng lực hợp tác, hƣớng dẫn khoa học tốt; liên 

tục đào tạo bồi dƣỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo bổ trợ ngắn hạn tại các 

Viện Trƣờng Luật có uy tín trên thế giới nhƣ Havard, đào tạo bổ trợ tại Mỹ, Pháp, 

Anh, Đức, Nhật, Hàn. Đặc biệt đào tạo chuyên gia, giảng viên chuyên sâu về LQG so 

sánh với LQT và ngƣợc lại; liên kết chuyên môn giữa Viện Luật so sánh với các ngành 
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luật Việt Nam, ngành luật các nƣớc và luật của các tổ chức quốc tế, các Điều ƣớc, 

Hiệp ƣớc, các Luật chung của Thế giới. Chú trọng đào tạo đội ngũ chuyên gia trên các 

lĩnh vực quan trọng và luật mới liên quan đến chủ quyền biển đảo và các Luật về khoa 

học công nghệ 4.0.  

Thứ tư, về tổ chức, tổ chức quản lý khoa học theo mô hình quản trị tiên tiến, hỗ 

trợ nghiên cứu từ các Phòng Khoa học, các viện, trƣờng; Tạo tính liên thông khoa học, 

tiết kiệm nguồn nhân lực và thời gian . Nâng tầm Viện đại học, liên kết với Doanh 

nghiệp, xây dựng Hội đồng trƣờng, quản lý hoạt động theo hƣớng tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ với trách nhiệm giải trình. (Liên kết và nhận sự hỗ 

trợ đào tạo ứng dụng từ tập đoàn FLC; Liên kết thực tập, tập sự cho 100% sinh viên tại 

các Đoàn Luật sƣ, Hội Luật gia; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Các Vụ 

Pháp chế tại các Bộ, Tòa án nhân dân các cấp, Tòa án cấp cao và Tòa án Tối cao; …); 

Hỗ trợ các địa phƣơng, các vùng, các trƣờng hình thành Khoa chuyên môn đào tạo 

Luật chuyên ngành, chuyên sâu, nâng cao nghiệp vụ trong thời đại Công nghệ số hóa.  

Trung tâm Tin học kết nối chuyên nghiệp, tạo diễn đàn mở kết nối liên ngành:  

Chú ý liên kết trong nƣớc theo Hiệp hội chuyên sâu từng lĩnh vực: Kết hợp Bộ 

Tƣ pháp, UBTVQH, các Viện Trƣờng; Mở rộng các Hội nghị, Hội thảo trực tuyến 

trong khu vực; với các quốc gia có thế mạnh về học thuật nhƣ: Anh, Mỹ, Pháp, Đức, 

Nhật, Hàn, Singapor. 

Trung tâm Thư viện số hóa kết nối mạng theo chuyên đề: Mở rộng các nguồn tƣ 

liệu, cập nhật nhanh chóng các Văn bản Pháp luật Quốc tế; tạo nguồn tƣ liệu nghiên 

cứu cập nhật LQG và LQT, các tổ chức Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và các tổ 

chức Quốc tế mà Việt Nam chuẩn bị gia nhập. 

Thứ năm, tích lũy, quản trị tốt về cơ sở vật chất, tài chính, liên kết huy động các 

nguồn lực để xây dựng, tạo lập cơ sở vật chất phục vụ cho các mục tiêu về chuyên 

môn, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, định khung pháp lý chuẩn 

trong giao dịch số, khai thác các nguồn tƣ liệu số. Muốn đầu tƣ, không thể không có 

nguồn tài chính. 

Thứ sáu, mở rộng các hoạt động phục vụ cộng đồng, hình thành trƣờng phái 

pháp luật, các Luật gia, Luật sƣ có thƣơng hiệu uy tín trong nƣớc, khu vực ASEAN và 

mở ra tầm thế giới. Học hỏi các nƣớc tiên tiến, hỗ trợ các nƣớc kém phát triển về học 

thuật và công nghệ theo cách tiếp cận của Viettel, của các thành viên quân đội trong 

việc tham gia gìn giữ hòa bình theo nhiệm vụ của Liên hiệp Quốc (United Nations - 

UN). Công lý luôn là giá trị quan trọng đối với mọi cá nhân, thể nhân, pháp nhân, tổ 

chức, gia đình và cộng đồng xã hội. Từng bƣớc hƣớng đến một nền Luật học Nhân 

văn, Nhân quyền, Văn minh & phát triển.  
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Chương trình đào tạo theo thiết kế căn bản, tính đến năm 2030 dự kiến sẽ hình 

thành cấu trúc theo sơ đồ sau:  

Năm 2030 

TIẾN SỸ LUẬT HỌC = Docter 

[Chuyên gia cấp cao đạt Chuẩn LQG // LQT] 
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Nghiên cứu chuyên ngành - THẠC SỸ LUẬT HỌC - Ứng dụng chuyên ngành 

(Chuẩn LQG => Hướng theo Chuẩn LQT) - Master 
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CỬ NHÂN LUẬT- Bachelor 

Tham khảo khu vực Á châu và EU, trên cơ sở đó thiết kế giáo trình, đề cƣơng, 

xây dựng đội ngũ, đào tạo nguồn nhân lực, tận dụng các chuyên gia đã đƣợc đào tạo ở 

các nƣớc tiên tiến nhƣ: Đức, Nhật, Australia, Singarpor, Pháp, Anh, Mỹ, Thụy Điển; 

Tham khảo các nƣớc Trung Đông, Israel, UAE, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái 

Lan,..Sự kết nối theo nguyên tắc hiểu biết đối tác, hiểu biết bản thân mình cùng liên 

kết phát triển. 

Thiết kế đổi mới sáng tạo, xây dựng Đề cương lý luận chuyên ngành, Dự án mở  

“Tƣ duy pháp lý”- Một môn học mới ra đời, đáp ứng yêu cầu đổi mới tƣ duy 

Luật học, kiến trúc Luật học, nghiên cứu và ứng dụng luật trong tính thực hành. Án lệ, 

dạy học theo tình huống so sánh cũng là một gợi mở quan trọng trong quá trình thiết 

kế chƣơng trình đào tạo 5 năm tới (2021 – 2025).  
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Những vấn đề cần thiết kế, hoạch định chiến lược đào tạo nguồn nhân lực mới 

Vậy con ngƣời mới, hội nhập quốc tế - Quốc tế hóa phải có những năng lực gì ? 

Tiêu chuẩn gì? Mục tiêu đó sẽ là định hƣớng cho cả hệ thống nghiên cứu đào tạo nói 

chung và mỗi chuyên ngành nghiên cứu đào tạo nói riêng. Theo đó, rất cần tạo lập sự 

kết nối chuyên môn và định hƣớng tƣ duy so sánh giữa LQG với LQT. Theo phƣơng 

pháp 2 chiều: chuyên sâu LQG so sánh với LQT và ngƣợc lại chuyên sâu LQT so 

sánh với LQG; Từ hai góc độ về lý luận và thực tiễn đó để thiết kế Luật quốc gia phù 

hợp với Luật quốc tế mà vẫn giữ lại đƣợc những giá trị tiến bộ của Luật quốc gia, 

bảo vệ và bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ gìn bản sắc dân tộc và cao hơn có thể “Quốc 

tế hóa” những thành công của Luật quốc gia. Muốn vậy, phải có những chuyên gia, 

nhà khoa học thực sự tài năng, say mê nghề nghiệp, nỗ lực không ngừng. Họ phải 

đƣợc đầu tƣ bài bản, theo lộ trình và có chế độ đãi ngộ phù hợp. Vấn đề này phải 

đƣợc hoạch định kết hợp ngắn hạn và dài hạn, có lộ trình thực hiện mới có thể đạt 

đƣợc mục tiêu đề ra.  

Đào tạo các chuyên gia, nguồn nhân lực pháp luật thông hiểu LQG và am tƣờng 

LQT, tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, hoạt động 

tích cực trong Hiệp hội Nghề luật trong khu vực và trên thế giới. Góp phần vào thực 

hiện mục tiêu của nền luật học quốc gia, đào tạo nghề luật kết hợp giữa lý luận với 

thực hành ứng dụng, thực hiện sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực pháp luật chất 

lượng cao cho đất nƣớc, cung cấp các sản phẩm khoa học và dịch vụ pháp lý khoa học 

tiến bộ cho nhà nƣớc, xã hội và ngƣời dân. Đồng thời tham gia tích cực vào công tác 

xây dựng chính sách, xây dựng pháp luật, phản biện xã hội, thực thi pháp luật nghiêm 

minh, góp phần xây dựng Nhà nước Pháp quyền XHCN và Hội nhập quốc tế.  

Các Chuyên ngành, Chuyên môn, Bộ môn truyền thống phải đổi mới:  

Chuyên ngành Luật Hiến pháp - Luật Hành chính Việt Nam và Quốc tế; Chuyên 

ngành Lý Luận - Lịch sử Nhà nƣớc Pháp luật Việt Nam và Quốc tế; Chuyên ngành 

Luật Dân sự - Thƣơng mại – Tố tụng Dân sự & Tố tụng thƣơng mại Việt Nam và 

Quốc tế; Chuyên ngành Luật Tài chính Ngân hàng - Tố tụng tài chính ngân hàng Việt 

Nam và Quốc tế; Chuyên ngành Luật Hình sự - Tố tụng hình sự - Tội phạm học Việt 

Nam và Quốc tế;  

Các Chuyên ngành, Chuyên môn, Bộ môn mới thành lập theo thời đại:  

Hỗ trợ các dự án sáng tạo đặc biệt trong các chuyên ngành Luật mới nhƣ:  

Luật Trí tuệ nhân tạo (AI), Luật Internet kết nối vạn vật (IoT), Luật Điện toán 

đám mây (Cloud computing), Luật Dữ liệu lớn (Big data), Luật Chuỗi khối 

(Blockchain), Luật Công nghệ sinh học, Luật Vật lý siêu dẫn, Luật Công nghệ in 3D, 
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Luật tiền ảo, Luật Bitcoin, Luật chữ ký số, Luật Hợp đồng số, Luật thƣơng mại số; Xử 

lý Hành chính, Tội phạm và Tố tụng trong các lĩnh vực Luật mới;  

Dự án: Ví dụ, Khóa học Online: “ Legal Dimensions Of Contemporary and 

Future Use of Force”. Khái niệm, quan niệm cơ bản về Luật quốc tế, Luật ad belum 

luật nhân đạo quốc tế, Luật về Quyền con ngƣời, Luật về sử dụng vũ lực, Dự báo các 

rủi ro pháp lý từ công nghệ mới. Khóa học Online: “ Weapons Law and the Legal 

Review of Weapons”. Những kiến thức, công cụ, năng lực và cơ chế đảm bảo một nhà 

nƣớc tuân thủ luật pháp Quốc tế về vũ khí hoặc có khả năng đƣa ra các khái niệm cũng 

nhƣ tiến hành rà soát pháp lý về tất cả các loại vũ khí; 

Ví dụ, Khóa học bổng Nhật Bản, Học bằng tiếng Anh, Chuyên ngành Luật Kinh tế 

công, Luật Hành chính công, Luật Giao thông Quy hoạch và phát triển đô thị, Luật môi 

trƣờng, Luật nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Luật về Khoa học Công nghệ QT;  

Ví dụ, Dự án hợp tác đào tạo với Nhật Bản: “Phát triển nguồn nhân lực cấp 

cao”, nguồn cán bộ tham gia vào hoạch định chính sách, thực hiện chính sách để tạo 

lập sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, con ngƣời; 

Thiết kế pháp luật tiến bộ, khoa học, nhân quyền.  

Các Trung tâm Luật học so sánh và liên kết nghiên cứu đào tạo kết nối:  

Trung tâm Luật Đức, Pháp, Eu, Thụy sỹ, Thụy Điển; Trung tâm Luật Hoa kỳ, 

Anh, Nhật, Hàn: Hỗ trợ về nguồn tài liệu và chọn đối tác, chọn lĩnh vực nội dung cần 

so sánh. Các trung tâm sẽ là cầu nối kết nối thông qua Đại sứ quán, hoặc hợp tác song 

phƣơng, hợp tác hỗ trợ đào tạo cho các Bộ, Ngành, Cấp Quốc gia.  

Đào tạo và nghiên cứu sâu về các tổ chức Quốc tế: UN, EU, WHO, WTO, WB, 

UNICEF; Các hiệp định ký kết và lộ trình thực thi các cam kết; các quy định mang 

tính pháp lý khi gia nhập, hoặc tham gia Công ƣớc.  

Các giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch:  

Giải pháp 1: Thiết lập Đề án cấp Trƣờng = Phổ biến đến các thành viên trong 

trƣờng, tạo lập ý thức về cải cách và phát triển chuyên môn, đáp ứng yêu cầu Hội nhập 

quốc tế chuyên sâu, chuyên ngành, đa chều đa hệ, tổng thể. Đặc biệt chú trọng đến 

tầng lớp Tinh Hoa & quan tâm đến các đối tƣợng “Chậm tiến”.  

Giải pháp 2: Thiết lập Đề án cấp Bộ môn, Phòng, Ban đồng bộ:  

Yêu cầu các Trƣởng phó Bộ môn phối hợp thi hành đề án, chuyên tâm công việc, 

ngày đêm suy nghĩ phƣơng án thiết hệ chuyên ngành nối kết. Thống nhất quản lý song 

đề cao những sáng kiến cá nhân; Đoàn kết cùng chèo lái con thuyền tri thức đi đến 

thấu đạt quy luật để Quy phạm hóa, nội luật hóa từ việc học hỏi thế giới.  
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Giải pháp 3: Quy định yêu cầu & thời hạn thiết kế Đề cƣơng, Giáo trình theo 

hƣớng so sánh với các Quốc gia tiên tiến, các hệ thống Nhà nƣớc Pháp luật có ảnh 

hƣởng thế giới; Đồng thời chuyên sâu về truyền thống Pháp luật, Kinh nghiệm thời 

Quân chủ; đảm bảo nguyên tắc: Truyền thống & Đƣơng đại trong thiết kế chuyên 

ngành pháp luật.  

[Điều này có sự liên kết với Đề cương Bài giảng bộ môn Lịch sử Nhà 

nước Pháp luật trên Thế giới & ở Việt Nam; Hiện chưa viết lại giáo trình: qua 

đó thấy rõ VN thời cổ đại đi chậm hơn Phương Tây khoảng 1000 năm ?; Thời 

Trung đại khoảng 500 năm; Thời cận hiện đại chậm hơn khoảng 300 năm; Thế 

kỷ XX và đương đại chậm hơn khoảng 20- 50 năm]  

Giải pháp 4: Phối hợp đồng bộ các Khoa -Viện -Phòng –Ban: Điều này phụ 

thuộc vào Chuyên gia thiết kế chƣơng trình và tài năng của các nhà lãnh đạo, các GS, 

PGS, TS, các sáng kiến & sự thông tuệ minh chính của các thành viên nhà trƣờng; 

Các Đối tác, các nhà tài trợ & Quan trọng đặc biệt là sự ủng hộ giúp đỡ từ phía nhà 

nƣớc & Xã hội, sự lắng nghe các Phản biện của các Chuyên gia Thế giới. Cũng cần 

có cơ chế kiểm soát trong và đánh giá ngoài, tự chủ nhƣng cũng phải có kiểm soát, 

đánh giá khách quan.  

Giải pháp 5: Yêu cầu các cá nhân biên soạn kế hoạch theo công thức:  

PDCA: Plan, Do, Check, Control, Actions 

Có cơ chế thƣởng phạt rõ ràng và ngang bằng giá trị công sức lao động của đội 

ngũ nhà khoa học, các giảng viên bỏ ra. Có cơ chế hỗ trợ về điều kiện vật chất, tƣ liệu, 

quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đề án.  

 Các giải pháp bổ trợ, bổ sung khác: Triển khai theo từng khoa, từng giai đoạn 

cụ thể theo năm học, học kỳ; Điều tra XHH với Sinh viên – Ngƣời thụ hƣởng đề án; 

Điều tra, Lập hòm thƣ góp ý chung toàn trƣờng;  

Bên cạnh đó, có thể đào tạo nhân sự chuyên phụ trách đề án, đề cử những ngƣời 

thực sự Tâm huyết với đề án này, yêu cầu Phòng tin học, Hiệp hội công nghệ hỗ trợ về 

thiết kế các Luật mới có liên quan đến Khoa học công nghệ mới  

Đây là những lĩnh vực cần có Chiến lƣợc thiết kế, đào tạo, học hỏi, sáng tạo để 

kịp thời thích ứng khi có tranh chấp, xung đột cần xử lý trong các mối quan hệ toàn 

cầu. Bảo vệ chủ quyền An ninh Quốc gia số, Thành phố thông minh, Quốc gia thông 

minh & phát triển, gìn giữ nền Hòa bình, đảm bảo “Việc nhân nghĩa cốt ở Yên Dân”.  

Định hướng tiếp cận năng lực so sánh từng bước giữa LQG với LQT 

Ví dụ, giải quyết các tình huống pháp luật trong cuộc sống, so sánh thế giới & 

Việt Nam: 
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Rèn luyện tư duy = SỰ KIỆN PHÁP LÝ THỰC TIỄN 

Một số gợi mở phương pháp hướng dẫn nghiên cứu so sánh LQG & LQT : 

 Dạy - Học - Nghiên cứu theo tình huống:  

 Ví dụ 1: “Vụ án Mabury kiện Maddison năm 1803”,  

Làm xuất hiện Quyền Bảo Hiến của các cơ quan Tòa án ở Hoa kỳ (Tòa bảo Hiến 

mà hiện nay VN vẫn chỉ có trong Dự án)  

Yêu cầu: SV nghiên cứu vụ kiện, bình luận về Sáng quyền lập pháp và cơ quan 

Bảo Hiến ở Hoa kỳ, So sánh với Việt Nam.  

 Căn cứ pháp lý: Luật Hiến pháp & Luật tố tụng VN & Hoa kỳ 

 Vai trò Tòa án trong sáng quyền lập pháp & Vấn đề Án lệ 

 

Rèn luyện tư duy = SỰ KIỆN PHÁP LÝ THỰC TIỄN 

Một số gợi mở phương pháp hướng dẫn nghiên cứu so sánh LQG & LQT : 

 Ví dụ 2: “Vụ án của những nhà thám hiểm Speluncean” (Harvard.1)  

Là một vụ án phức tạp. Năm 1949, nhà triết học pháp lý nổi tiếng Lon L. 

Fuller đã bình luận tình huống này trên Tạp chí Luật. Vụ việc xảy ra nhƣ sau:  

 Năm nhà thám hiểm Speluncean bị mắc kẹt trong trong một vụ lở đất. Qua 

liên lạc với bên ngoài, họ biết rằng, để khắc phục sự cố cần có thời gian. Nếu 

không có thức ăn, họ sẽ chết đói trƣớc khi họ có thể đƣợc giải cứu. Do quá đói, họ 

bàn bạc và đồng thuận thống nhất lựa chọn phƣơng án: ăn thịt một người trong số 5 

nhà thám hiểm, một ngƣời phải hy sinh để cứu 4 ngƣời còn lại có thể sống sót đến 

khi đƣợc giải cứu. Họ sử dụng phƣơng pháp lựa chọn ngẫu nhiên bằng con súc sắc. 

Kết quả cuối cùng, ngƣời bị thí mạng là Roger Whetmore.  

 Sau đó, 4 ngƣời sống sót đƣợc giải cứu. Họ bị Tòa án buộc tội giết người.  

 Các nhà nghiên cứu cho rằng: 

Cần sử dụng phƣơng pháp IRAC (Issue, Rule, Analysis, Conclusion) để phân 

tích tình huống đồng tình hoặc phản bác lại sự phán quyết trên
1
.  

 Căn cứ pháp lý: Luật Hình sự; Luật Hiến pháp về Quyền con ngƣời;  

Căn cứ thực tiễn, Giá trị đạo đức; Tình huống lựa chọn; Hoàn cảnh và biện 

pháp tối ƣu;  

Yêu cầu sinh viên, học viên đưa ra phán quyết của mình với tư cách Thẩm phán 

 

                                                 
1
 PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn, Hội thảo khoa học, 10/2020, ĐHL, Sử dụng tình huống nhằm nâng cao 

tính thực tiễn trong giảng dạy Luật tại khoa PL Hành chính – Nhà nƣớc trƣờng ĐH Luật Hà Nội, Tr 21.  
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Rèn luyện tư duy = SỰ KIỆN PHÁP LÝ THỰC TIỄN 

Một số gợi mở phương pháp hướng dẫn nghiên cứu so sánh LQG & LQT : 

Ví dụ 3: “Vụ đàn hạch Tổng thống Hoa Kỳ Richarrd Nixon năm 1974”. 

 Buộc Tổng thống phải từ chức trƣớc thời hạn.  

Căn cứ pháp lý: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật An Ninh nội địa, 

Luật An ninh hải ngoại;  

 [So sánh các vụ kiện: Bill Clinton; Dự kiến bị kiện Hilary Clinton]  

 [Vấn đề bầu cử Tổng thống ở Hoa kỳ]  

 So sánh đánh giá theo định hướng phát triển năng lực hội nhập Quốc tế 

Qua đó rèn luyện năng lực tư duy và khả năng lập luận: các thao tác tƣ duy: 

phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tƣợng hóa, khái quát hóa; Các căn cứ để kết luận, 

khẳng định, qua đó đánh giá, phê phán, phản biện; Lập luận logic trong các tình huống 

cụ thể; Sử dụng suy luận logic, hợp lý khi giải quyết các vấn đề thực tiễn;  

Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, sáng tạo: Phát hiện và làm rõ vấn đề; 

Đề xuất, lựa chọn giải pháp; Hình thành và triển khai ý tƣởng mới; Tƣ duy độc lập; 

Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác.  

Dự kiến những thay đổi tác động đến hệ thống nghiên cứu đào tạo Luật VN 

Sử dụng Công nghệ Thông tin truyền thông thế hệ mới, 4.0; 5.0; và định vị theo 

Hệ thống Vệ tinh toàn cầu; Khi thiết kế “Xã hội thông minh” theo cấu trúc “Siêu hình 

học” chắc chắn sẽ có hiệu quả. Tính bền vững: bắt nhịp theo xu hƣớng QUỐC TẾ 

HÓA do vậy đảm bảo tính bền vững, hài hòa phát triển hợp quy luật; Bài học của thế 

kỷ XX đƣợc trả giá bằng máu xƣơng của nhiều thế hệ thanh niên VN trong cuộc đấu 

giữa các cƣờng quốc đế quốc trên đất, rừng, sông, biển VN không thể cho phép lặp lại. 

Điều này phải đƣợc thiết kế bằng Luật, kể cả Luật Quân sự, Luật An ninh và Luật 

bang giao Quốc tế.  

Kết luận: Nếu nhƣ thế kỷ X là bản lề thiết lập nền Quân chủ thì thế kỷ XX cũng 

là bản lề thiết kế nền Cộng hòa ở Việt Nam. Thế giới cùng trái đất vần xoay biến đổi, 

vạn vật cũng đã đổi thay, ngƣời Việt Nam vẫn còn đây, lòng đầy trăn trở. Nhìn lại quá 

khứ, nhìn ra thế giới, sửa lại chính mình định hƣớng tƣơng lai, đó là hành trình của 

“Đôi hài vạn dặm của dân tộc Việt Nam” mà mỗi cá nhân ngƣời Việt là một sự kết nối 

từ quá khứ đến tƣơng lai. Mục tiêu của cả Dân tộc Việt Nam trong thiên kỷ thứ III này 

đã đƣợc Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạch định trên Quốc hiệu, đó là: Dân tộc độc lập, 

Dân quyền tự do, Dân sinh hạnh phúc. Đó là con đƣờng của chủ nghĩa Tam Dân Tôn 

Trung Sơn mà Đảo quốc Đài Loan đang nối gót. Đó là Quyền Dân tộc và Quyền con 

ngƣời, Nhà nƣớc Pháp quyền mà nƣớc Mỹ, nƣớc Pháp, nƣớc Đức đã từng tôn vinh 
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trong tƣ tƣởng của Thomas Jefferson (Độc lập cho Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ), 

Hamilton (Kinh tế thị trƣờng là căn cốt của nền độc lập), tƣ tƣởng của Platon & 

Aristote về Nền Cộng hòa, nền Dân chủ Athens và sở hữu tƣ về tài sản, về 

Montesquieu, Rousseau, Học thuyết Adamsmith (Kinh tế thị trƣờng, tƣ do cạnh tranh 

– Bàn tay vô hình), John Maynard Keys (Kinh tế vĩ mô hay Bàn tay hữu hình của Nhà 

nƣớc và Luật pháp để cân đối nền kinh tế thị trƣờng, tài chính, thuế, chống khủng 

hoảng thừa hoặc thiếu – Phản ứng nhanh của Chính phủ) – “Dĩ bất biến, Ứng vạn 

biến” – HCM; Đó là Marx – Engel – Lênin, mỗi ngƣời cho thế hệ chúng ta một giá trị. 

Nếu nhƣ Marx là giá trị thặng dƣ, kinh tế cơ sở hạ tầng, trình độ lao động và năng suất 

lao động thì Engel chỉ ra khiếm khuyết của Phƣơng Đông trì trệ bởi tƣ hữu bị can thiệp 

bởi quyền lực quân sự quyền, còn Lê Nin thì bênh vực các Dân tộc thuộc địa nhỏ yếu, 

bị chèn ép và bóc lột, nhƣ vậy thì có gì cần bãn cãi.  

Nói một cách ngắn gọn “ÔN CỐ NHI TRI TÂN” – Muốn hoạch định tƣơng lai, 

phải tìm ra Quy luật Lịch sử, quy luật vận động của tự nhiên, xã hội, tƣ duy, để xây 

dựng Đƣờng lối, Chính sách, Luật hóa thành Quy pháp pháp luật, các Bộ luật, các Chế 

định pháp luật nhằm mục tiêu đƣa dân tộc Việt đi cùng Thế giới; gìn giữ nền hòa bình 

nhƣ nhà Lý nhà Nguyễn đã từng tạo lập. Hy vọng đến năm 2054, nhà nƣớc Việt Nam 

sẽ xác lập căn bản những giá trị chuẩn Quốc gia về Giáo dục đào tạo các cấp liên 

thông liên ngành trong đó có Giáo dục Viện Đại học và đến năm 2075, kỷ niệm nghìn 

năm truyền thống đào tạo nhân tài nƣớc Việt. Kết nối từ Khổng Mạnh đến Chu Văn 

An đến Hồ Chí Minh và các nhà cải cách giáo dục đƣơng thời. Thăng Long - Đông Đô 

– Đông Kinh – Hà Nội và các “Viện Trƣờng Đại học” đang nỗ lực chuyển mình. 

Mong các nhà Chính trị - Pháp lý – Giáo dục Việt Nam kết nối để hoạch định tốt cho 

thế hệ trẻ Việt Nam trong chiến lƣợc Trồng Ngƣời mà quan trọng mang tính quyết 

định là sự nghiệp “Trồng Ngƣời Thầy”.  

Đây là một vấn đề còn rất nhiều tranh luận trong thế giới đƣơng đại. Tuy nhiên, 

cũng có thể nhìn nhận theo logic của lịch sử thế kỷ XIX – XX và những năm đầu thế 

kỷ XXI. Nền kinh tế tri thức, khoa học công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo và trình độ mới 

của nền kinh tế số hóa là không thể đảo ngƣợc. Việt Nam có nguồn tri thức Toán tin 

đầy tiềm năng cho nền kinh tế khoa học công nghệ số hóa. Không có lý do gì chúng ta 

không học hỏi thế giới, năng động sáng tạo, giải phóng trí tuệ con ngƣời Việt Nam mà 

khởi nguồn phải bắt đầu từ quyết tâm của Nhà cầm quyền. Bắt đầu từ giáo dục đào tạo, 

từ đạo đức, trí tuệ, tầm nhìn chiến lƣợc và hành động thực sự vì dân vì nƣớc của Nhà 

cầm quyền tối cao đƣơng thời. Nếu nhƣ năm 1010 Lý Công Uẩn với nƣớc Đại Việt đã 

thay đổi để phát triển nền Quân chủ thì cũng hy vọng năm 2020, nƣớc Việt Nam với 

Đại hội Đảng XIII sẽ tạo nên một bƣớc chuyển mới cho nền Cộng hòa Dân chủ phát 

triển ở Việt Nam.  



275 

Phụ lục: Mô hình khái lược  

 

Quy mô 

 

Cơ cấu 

Quốc 

gia VN 

& Các 

Quốc 

gia 

Liên 

Quốc 

gia 

Asean 

EU, … 

Song 

phƣơng 

Liên minh Khối 

Chuyên ngành : LHP, 

LHC, LTC, LNH, 

LTM, LQS, LAN, 

LHS, LDS, LLĐ, 

LĐĐ, … 

Luật Mới: …… 

Toàn cầu 

(UN)193/ 247 

Các Hội đồng 

UN 

Khoa Học 

Pháp Lý 

& 

Luật học 

So sánh 
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giá) 

Triết 

luận 

Mục tiêu 

Chính 

sách 

Triết 

luận => 

MT => 

CS 

Triết 

luận 

MT => 

CS 

Triết luận-Mục tiêu 

 C

chính sách 

Tƣ tƣởng 

MT => CS 

LL - LS LL - 

LS 

LL - LS Lý luận - Lịch sử LL - LS 

Chuyên 

ngành 

Chuyê

n 

ngành: 

… 

Chuyên 

ngành: 

… 

Chuyên ngành:.. 

(The Rule of Law) 

Chuyên ngành 

Ứng 

dụng 

Ứng 

dụng 

Ứng 

dụng 

Ứng dụng Ứng dụng 

Hiệu 

quả 

Thực 

tiễn 

Đánh 

giá 

Hiệu 

quả 

Đánh 

giá 

Hiệu 

quả 

Đánh giá-Hiệu quả 

Đạt mục tiêu ? 

Đánh giá 

Hiệu quả 

 So sánh ngang: Giống khác, Đặc thù, Sáng kiến, sáng tạo lý thuyết mới...  

 So sánh dọc theo chu i logic: Từ triết luận => LL-LS => Chuyên ngành => Ứng 

dụng => Đánh giá hiệu quả => bổ sung Lý luận mới => Chuyên ngành (n)…  

 Pháp luật là một thể thống nhất, liên ngành, liên thông, đồng bộ, đáp ứng cuộc sống. 
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NHẬN THỨC LẠI VỀ NGUỒN PHÁP LUẬT 

TS. Bùi Xuân Phái 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Đặt vấn đề: Nguồn pháp luật là một vấn đề hết sức cơ bản của khoa học cũng 

như thực tiễn pháp lý nói chung và của khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật nói 

riêng. Tuy nhiên, nguồn pháp luật còn rất nhiều vấn đề chưa thực sự được xem xét một 

cách thấu đáo cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn. Hiện tượng không thống nhất 

trong nhận thức về nguồn của pháp luật có ảnh hưởng rất lớn đến việc giảng dạy và 

áp dụng pháp luật vào cuộc sống khi pháp luật ngày càng chứng tỏ vai trò của chúng 

trong cuộc sống. Do vậy, nhận thức đúng, đủ về nguồn pháp luật để có cơ sở khoa học 

góp phần vào công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến các tri thức pháp lý cũng như 

vận dụng các tri thức này vào cuộc sống trở nên rất cần thiết. Bài viết sẽ hướng tới 

việc góp phần cho việc nhận thức thống nhất lý luận về nguồn pháp luật, về vai trò của 

các nguồn pháp luật ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là trong điều kiện hội nhập quốc tế. 

Từ khóa: Nguồn pháp luật, khái niệm nguồn pháp luật, vai trò của nguồn pháp luật  

Nội dung 

1. Nhận thức truyền thống ở Việt Nam về nguồn pháp luật 

Nguồn pháp luật đã đƣợc đề cập từ rất sớm trong lịch sử pháp luật. Đây là một 

vấn đề lý luận đƣợc nghiên cứu và cũng là một vấn đề thực tiễn rất đƣợc quan tâm. 

Tuy nhiên, việc nhận thức về nguồn cũng nhƣ việc áp dụng chúng ở Việt Nam trong 

một thời gian dài trƣớc đây và vẫn còn đang diễn ra nhƣng chƣa có sự thống nhất cần 

thiết. Sự chƣa thống nhất này diễn ra không chỉ mang tính chất giữa cá nhân các nhà 

khoa học mà còn xảy ra giữa các cơ sở nghiên cứu và đào tạo luật, các chủ thể áp dụng 

pháp luật và trong một thời gian không ngắn. Trong giáo trình của nhiều cơ sở đào tạo 

luật và kết quả nghiên cứu của nhiều nhà khoa học cho thấy nguồn pháp luật có những 

cách hiểu hoặc ít nhất là sự diễn đạt khác nhau. Chẳng hạn: “Hình thức nội tại của 

pháp luật là kết cấu của những yếu tố tạo nên nội dung của pháp luật. Hình thức bề 

ngoài của pháp luật, cấu trúc biểu hiện ra bên ngoài của các nguồn pháp luật trong 

đó chứa đựng những nội dung của pháp luật và đăng tải nội dung đó đến địa chỉ áp 

dụng của nó.”
1
 Có tình trạng nguồn pháp luật và hình thức pháp luật chƣa đƣợc tách 

bạch nên nhiều khi có sự lẫn lộn trong nhận thức mặc dù chúng có những điểm chung. 

Có khi, ở những mức độ nhất định, ngƣời ta chỉ quan tâm đến hình thức pháp luật và 

                                                 
1
 Đào Trí Öc, “Những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật”, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, 

tr 39, 54. 
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thay thế hoàn toàn cho nguồn pháp luật. Có quan điểm cho rằng “Hình thức bên ngoài 

là sự biểu hiện ra bên ngoài của pháp luật, là cái chứa đựng nội dung các quy tắc 

pháp luật- quy tắc hành vi theo ý chí nhà nước. Hình thức bên ngoài của pháp luật còn 

được gọi là nguồn pháp luật.”
1
 Tuy nhiên, cũng theo cách tiếp cận của quan điểm này 

thì “… khoa học pháp lý của chúng ta phân hình thức pháp luật thành hình thức bên 

trong – cấu trúc của pháp luật và hình thức bên ngoài của pháp luật. Và một cách 

tƣơng đối, hình thức bên ngoài trong luật học cũng đƣợc cũng đƣợc coi là nguồn pháp 

luật. Tuy vậy hai khái niệm hình thức pháp luật và nguồn pháp luật không hoàn toàn 

đồng nhất, sự thực là có cả những điểm khác nhau cả về lý luận và thực tiễn”
2
. Ngay 

cả khi thừa nhận có sự khác nhau nhƣ vậy nhƣng quan điểm này đã không chỉ ra sự 

khác biệt giữa hình thức pháp luật với nguồn pháp luật vì đã cho rằng “Nguồn pháp 

luật thực ra có nhiều nghĩa, được tiếp cận bởi nhiều phương diện khác nhau, m i cách 

quan niệm đều có tính hợp lý của nó. Pháp luật có hình thức thể hiện ở phương thức 

tồn tại xác định của mình – nguồn pháp luật. Nguồn pháp luật là cách thức thể hiện 

các quy phạm pháp luật mang tính pháp lý bắt buộc chung. Như vậy, hình thức thông 

qua đó chuyển tải ý chí nhà nước (nâng ý chí nhà nước) lên thành các quy phạm pháp 

luật được gọi bằng một thuật ngữ là nguồn của pháp luật.”
3
  

Cũng gần giống nhƣ quan điểm trên, có quan điểm cho rằng “…hệ thống pháp 

luật là một khái niệm chung bao gồm hai mặt trong một chỉnh thể thống nhất là hệ 

thống cấu trúc (bên trong) và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (hệ thống nguồn 

của pháp luật).”
4
 Việc xác định nguồn theo quan điểm này thậm chí chỉ là văn bản quy 

phạm pháp luật – một hình thức cụ thể của pháp luật, trong khi đó văn bản quy phạm 

pháp luật cũng chỉ đƣợc xác định là một loại nguồn pháp luật mà thôi. 

Một quan điểm khác cho rằng: “nguồn của pháp luật là khái niệm dùng để chỉ tất 

cả những gì mà các chủ thể có thẩm quyền dựa vào đó để xây dựng, ban hành, giải 

thích pháp luật cũng như để áp dụng vào việc giải quyết các vụ việc pháp lý xảy ra 

trong thực tế. Hoặc nói cách khác, nguồn pháp luật là tất cả các căn cứ được chủ thể 

có thẩm quyền sử dụng để xây dựng, ban hành, giải thích pháp luật cũng như để áp 

dụng vào việc giải quyết các vụ việc pháp lý xảy ra trên thực tế. Như vậy, nguồn của 

pháp luật gồm có nguồn nội dung và nguồn hình thức…”
5
 Ngoài việc xác định có 

nguồn nội dung, tác giả của quan điểm này còn xác định cụ thể hơn: “Nguồn hình thức 

của pháp luật được hiểu là phương thức tồn tại của các quy phạm pháp luật trong 

                                                 
1
 Đại học Quốc gia- Khoa Luật, (PGS.TS Hoàng Thị Kim Quế chủ biên), 2005, Giáo trình Lý luận 

chung về nhà nước và pháp luật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 303. 
2
 Sđd, tr 304. 

4 
Sđd, tr 305. 

4
 Đại học Luật Hà Nội, 2010, (chủ biên: GS.TS Lê Minh Tâm), Giáo trình lý luận nhà nước và pháp 

luật, NXB Công an nhân dân, tr 401. 
5
, 

7 
Nguyễn Thị Hồi, Về khái niệm nguồn của pháp luật, Tạp chí luật số 2/2008, tr 29, 30. 
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thực tế hay là nơi chứa đựng, nơi có thể cung cấp các quy phạm pháp luật, tức là 

những căn cứ mà các chủ thể có thẩm quyền dựa vào đó để giải quyết các vụ việc phát 

lý xảy ra trên thực tế.”
1
 Sự diễn đạt này có thể dẫn tới việc hiểu nguồn của pháp luật 

vừa là phƣơng thức chứa đựng căn cứ pháp lý, vừa có thể đƣợc hiểu là chính các căn 

cứ pháp lý (quy phạm pháp luật) cho các hoạt động giải thích và áp dụng pháp luật. 

Có quan điểm cụ thể và mở rộng hơn nguồn pháp luật: “Hình thức bên ngoài hay 

nguồn của pháp luật gồm có các văn bản pháp luật (kể cả các văn bản quy phạm pháp 

luật), các hiệp ước quốc tế, tập quán và tục lệ quốc tế, các hợp đồng (khế ước), luật 

tục, án lệ, những quy định của luật tôn giáo (chẳng hạn luật Hồi giáo), các học thuyết 

khoa học pháp lý.”
2
 Tuy nhiên, nguồn pháp luật trong quan điểm này vẫn đƣợc đồng 

nhất với hình thức bề ngoài của pháp luật. Nếu coi hình thức bên ngoài của pháp luật 

là phƣơng thức thể hiện ý chí nhà nƣớc hay dạng tồn tại của pháp luật hay “phương 

thức tồn tại hay cách thức biểu hiện ra bên ngoài của pháp luật, chứa đựng các quy 

phạm pháp luật”
3
 thì nguồn của pháp luật với tƣ cách là hình thức bên ngoài của pháp 

luật lại trở nên ôm đồm khi đƣa cả các học thuyết, khoa học pháp lý vào trong đó và 

trở nên mâu thuẫn.  

Có quan điểm xác định: “pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính bắt buộc 

chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội 

theo mục tiêu, định hướng cụ thể. Với cách tiếp cận này, pháp luật chính là thứ chuẩn 

mực xã hội, là thước đo của hành vi được hình thành bằng con đường nhà nước và 

mang tính quyền lực nhà nước”
4
 và “… bộ phận cốt lõi, không thể thiếu của hệ thống 

pháp luật cũng là pháp luật (toàn bộ các quy định pháp luật chứa trong các nguồn 

luật, được sắp xếp thành những cấu trúc khác nhau theo trật tự nhất định)…”
5
 Theo 

các tác giả của quan điểm này thì nguồn của pháp luật chỉ là những gì chứa đựng quy 

phạm pháp luật đƣợc hình thành bằng con đƣờng nhà nƣớc mà thôi. Đây là một vấn đề 

rất cần đƣợc nhận thức lại trong điều kiện hiện nay. 

Nhƣ vậy, trong truyền thống ở Việt Nam, các quan điểm về nguồn pháp luật chƣa 

có sự thống nhất về mặt nhận thức. Điều này kéo theo một hệ lụy là khó áp dụng pháp 

luật, trong đó, các chủ thể tiến hành hầu nhƣ không dám vƣợt ra khỏi khuôn khổ giới 

hạn về nguồn trong các văn bản quy phạm pháp luật. Biểu hiện điển hình nhất cho tình 

trạng phụ thuộc này chính là hoạt động của tòa án mà kết quả của các hoạt động xét xử 

                                                 
 
2
 Đào Trí Öc, Những vấn đề lí luận cơ bản về nhà nước và pháp luật, NXb Khoa học xã hội, Hà Nội, 

1993, tr 54 
3
 Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật, (chủ biên: GS.TS Lê Minh Tâm, 

PGS. TS Nguyễn Minh Đoan), NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2013, tr 114 
4
 Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật, (chủ biên: GS.TS Lê Minh Tâm, 

PGS. TS Nguyễn Minh Đoan), NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2013, tr 96 
5
 Sđd tr 471 
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đƣợc thể hiện trong các bản án, trong đó có sự khẳng định “nhân danh Nƣớc 

CHXHCN Việt Nam” với việc chỉ căn cứ vào các điều, khoản cụ thể đƣợc quy định 

trong các văn bản quy phạm pháp luật để “nhận thấy” và “xét thấy”. Chắc chắn điều 

này sẽ dẫn đến sự hạn chế tính linh hoạt, chủ động trong các hoạt động thực tiễn của 

thực hiện pháp luật trong điều kiện hiện nay.  

2. Một số quan điểm về nguồn pháp luật trên thế giới 

Trên thế giới, vấn đề nguồn pháp luật đã đƣợc đề cập từ rất sớm và cũng có khá 

nhiều quan điểm. Theo Từ điển Black Law Dictionary: “Nguồn của pháp luật- cái mà 

(như là Hiến pháp, điều ước, đạo luật hoặc tập quán) quy định quyền lực của luật và 

các quyết định của tòa án, điểm khởi nguồn của pháp luật hoặc sự phân tích pháp lý… 

Trong các tài liệu luật học, vấn đề nguồn liên quan đến câu hỏi: Thẩm phán tìm được 

các quy định để giải quyết vụ việc ở đâu? Ở nghĩa này, nguồn của pháp luật gồm có: 

các đạo luật, án lệ của tòa án, quan điểm của các chuyên gia, đạo đức và luật công 

bằng… Trong các cuộc tranh luận, thông thường các nguồn khác nhau của pháp luật 

đã được phân tích và một số nhà nước cố gắng tạo điều kiện thích hợp để cho m i 

nguồn đó có thể dẫn tới các quyết định cho các cuộc tranh luận pháp lý. Điều kỳ lạ là 

khi cơ quan lập pháp ban hành luật, chúng ta không nói về “các nguồn” mà từ đó nảy 

sinh ra các quyết định của nó giống như các quy định pháp luật sẽ được ban hành, 

mặc dù sự phân tích các thuật ngữ này có thể làm sáng tỏ hơn so với khuynh hướng 

trực tiếp hướng tới chức năng hạn chế hơn được thực hiện bởi các thẩm phán. Điều 

quan tâm hơn của chúng ta ở đây là từ “nguồn” theo nghĩa rộng hơn rất nhiều so với 

nghĩa thông thường trong các tài liệu luật học… Trong phạm vi nghiên cứu pháp lý, 

thuật ngữ “các nguồn của pháp luật” nói đến ba khái niệm khác nhau mà có thể phân 

biệt được. Một, nguồn của pháp luật có thể nói đến nguồn gốc của các khái niệm và tư 

tưởng pháp lý… Hai, nguồn của pháp luật có thể nói đến các cơ quan, tổ chức chính 

phủ đã tạo ra các quy định pháp luật…Ba, nguồn của pháp luật có thể nói đến những 

quy định của pháp luật đã được công bố rõ ràng. Những cuốn sách, những cơ sở dữ 

liệu máy tính, những đĩa máy tính và tất cả những phương tiện thông tin khác có chứa 

đựng các thông tin về pháp luật thì đều là nguồn của pháp luật.”
1
. Theo quan điểm 

này, nguồn pháp luật có thể đƣợc nhận thức từ những nghĩa khác nhau tùy quan hệ 

đƣợc xét tới cả về nghĩa rộng và hẹp. Nguồn pháp luật theo nghĩa rộng đƣợc xác định 

có liên quan đến các căn cứ hình thành khái niệm, các tƣ tƣởng pháp lý, đến các chủ 

thể ban hành pháp luật, các căn cứ pháp lý và cả những gì chứa đựng các căn cứ pháp 

lý, đến các quyết định của tòa án, đến cơ sở hình thành pháp luật (điểm khởi nguồn 

của pháp luật) hay các lập luận, phân tích pháp lý. Theo nghĩa hẹp, nguồn pháp luật 

                                                 
1
 Xem: Black Law Dictionary. Seventh Edition. Bryan A, Garner. Editor in Chief. ST. PAUL, MINN, 

1999, tr 1041. 
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đƣợc hiểu là tất cả những gì chứa đựng các quy định mà các thẩm phán dựa vào để ra 

phán quyết. Cách hiểu theo nghĩa hẹp này giới hạn chủ thể sử dụng nguồn pháp luật 

chỉ là các thẩm phán và trong hoạt động xét xử.  

Bên cạnh đó, cũng có một số học giả cho rằng trên thực tế, pháp luật có hai loại 

nguồn là nguồn nội dung và nguồn hình thức, trong đó nguồn nội dung có vai trò quan 

trọng hơn. Lý giải điều này, các học giả cho rằng vì nguồn nội dung sẽ xác định lý do 

tại sao ngƣời ta lại đặt ra quy phạm pháp luật đó mà không phải là cái khác, tại sao lại 

ấn định thời hạn này hay thời hạn khác… Đại diện điển hình cho quan điểm này là 

Jean Claude Ricci khi ông cho rằng: “đó là căn nguyên pháp luật: các động cơ chính 

trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo, văn hóa, đạo đức…”
1
. Trong khi đó, Michel Virally xác 

định nguồn hình thức là: “Các phương pháp thiết lập các quy phạm pháp luật, tức là 

cách thức và văn bản thông qua đó các quy phạm pháp luật có thể tồn tại về mặt pháp 

lý, trở thành bộ phận của pháp luật thực định và phát huy hiệu lực.”
2
 Khi xác định 

nhƣ vậy, quan niệm này có vẻ dƣờng nhƣ đã bó hẹp phạm vi nguồn đƣợc sử dụng trên 

thực tế khi chỉ thừa nhận nguồn từ pháp luật thực định, có nghĩa là chỉ có các văn bản 

quy phạm pháp luật - tất nhiên chỉ do những chủ thể có thẩm quyền ban hành theo 

trình tự, thủ tục do nhà nƣớc quy định trƣớc mới có giá trị thực tế và đƣợc viện dẫn khi 

giải quyết các vụ việc pháp lý. Điều này có thể không còn phù hợp trong điều kiện 

hiện nay khi các sự kiện đòi hỏi sự linh hoạt trong quá trình giải quyết các vụ việc 

pháp lý xảy ra rất nhanh, rất mới mà các nguồn là văn bản quy phạm pháp luật không 

thể kịp ra đời để đáp ứng. Điều này cũng có nghĩa là sẽ làm khó cho các chủ thể có 

thẩm quyền khi giải quyết các vụ việc pháp lý. Do vậy, cũng chính các tác giả này 

cũng nhận thấy sự hạn chế của cách xác định nhƣ vậy nên cho rằng: “Những nguồn 

luật loại này (nguồn hình thức) vì được “thiết lập nên” nên có tính chất tương đối bất 

biến. Tính bất biến này gây ra một số khó khăn: Sẽ có thiếu hụt những trường hợp 

không lường trước, những l  hổng ít nhiều nghiêm trọng. Tính bất biến của những quy 

phạm được thiết lập nên khó có thể phù hợp được với những sự thay đổi và phát triển 

không ngừng của thực tế; một số quy phạm sẽ nhanh chóng trở nên l i thời hoặc mất 

hiệu lực vì đến một thời điểm nào đó, chúng sẽ không thể áp dụng được nữa về mặt kỹ 

thuật cũng như về mặt nội dung. Ngoài ra, còn có tình trạng quy phạm tự thân tối 

nghĩa khi đem đối chiếu với các quy phạm khác vì ý định của người lập nên những quy 

phạm đó có thể không được thể hiện rõ… Để khắc phục những bất cập trên, người ta 

đã thừa nhận các nguồn pháp luật tự nhiên. Sự tồn tại các nguồn tự nhiên này nhằm 

giải quyết các vấn đề xảy ra trong thực tiễn. Song lại có vấn đề nảy sinh ở đây là các 

nguồn không chính thức này ở đâu mà ra bởi vì chúng không được tạo ra để trở thành 

                                                 
1
 Jean Claude Ricci, Nhập môn luật học, NXB Văn hóa- Thông tin, Hà Nội, 2002, tr 43,  

2
 Sđd, tr 43- 44 
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nguồn? Hiệu lực của các nguồn này căn cứ trên cơ sở nào… Nói chung, các quy phạm 

và nguồn tự nhiên đó xuất phát từ cái mà người ta cho là mối tương quan hợp lý, là sự 

phân chia công bằng về lợi ích giữa các chủ thể pháp luật theo trật tự tự nhiên. Người 

ta gọi đó là tập quán và các nguyên tắc chung về pháp luật đúc kết từ những công trình 

nghiên cứu lý luận và được thừa nhận như chúng vốn có.”
1
 Với quan niệm nhƣ vậy, 

theo tác giả này thì các nguồn pháp luật bao gồm Hiến pháp, luật, văn bản dƣới luật, tập 

quán và án lệ là nguồn pháp luật của quốc gia; còn điều ƣớc quốc tế, tập quán và các 

nguồn khác tức là các nguồn phái sinh từ các nguồn trên nhƣ các nguyên tắc chung của 

pháp luật, án lệ hay các học thuyết và công lý là nguồn của luật quốc tế hiện đại. 

Tác giả Kelsen đánh giá về quan điểm cho rằng nguồn pháp luật chủ yếu đƣợc 

tiếp cận dƣới góc độ là nguồn hình thức khi nói đến hai phƣơng pháp tạo nguồn. Đó là, 

thứ nhất là sáng tạo pháp luật bằng hình thức ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật (có mục đích điều chỉnh từ trƣớc và theo trình tự, thủ tục đã đƣợc quy định) cùng 

việc thừa nhận các tập quán đã trở nên phổ biến và thứ hai, hình thức trực tiếp xác 

định các quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể ở các các án lệ khi giải quyết vụ việc mới 

phát sinh. Ở nghĩa rộng nhất, nguồn pháp luật biểu thị mọi quy phạm pháp luật riêng 

biệt, tức là các quy phạm pháp luật đặt ra quyền và nghĩa vụ pháp lý. Nhƣ vậy, quyết 

định của tòa án là một nghĩa vụ đặc biệt của một bên và tƣơng ứng với quyền của một 

bên khác. Điều đó dẫn đến sự mơ hồ, tối nghĩa của cụm từ “nguồn của pháp luật”, nó 

dƣờng nhƣ không biểu lộ đƣợc tất cả và sẽ là tốt hơn nếu giải quyết đƣợc vấn đề quy 

phạm chung nào đƣợc coi là nguồn của các quy phạm riêng biệt.
2
 Tuy nhiên, nếu xác 

định đƣợc quy phạm chung nào đƣợc coi là nguồn của các quy phạm riêng biệt nhƣ 

quan điểm của Kelsen là điều cực kỳ khó nếu không muốn nói là không thể. 

3. Một số vấn đề cần nhận thức thống nhất khi nghiên cứu về nguồn pháp 

luật nói chung 

Nguồn pháp luật ngày nay ngày càng đƣợc quan tâm. Ngay từ trong các cơ sở 

đào tạo, nghiên cứu về luật, nguồn pháp luật đã đƣợc chú hơn rất nhiều. Trong hầu hết 

giáo trình giảng dạy các môn học về pháp luật, kể cả các môn cơ sở nhƣ Lý luận chung 

về nhà nƣớc và pháp luật đến các môn thuộc khoa học pháp lý chuyên ngành nhƣ hiến 

pháp, hành chính, dân sự, thƣơng mại, quốc tế, vấn đề nguồn của pháp luật luôn luôn 

chiếm một vị trí rất quan trọng và gần nhƣ không thể thiếu. Trong các hoạt động thực 

tiễn pháp lý, vấn đề nguồn của pháp luật cũng thƣờng xuyên gặp phải và cũng có nhiều 

cách nhìn nhận khác nhau về cả khái niệm, vai trò, mức độ sử dụng các loại nguồn. 

Việc thống nhất một cách tƣơng đối khi nghiên cứu về nguồn pháp luật cần đƣợc chú ý 

về các vấn đề sau: 

                                                 
1
 Jean Claude Ricci, Nhập môn luật học, NXB Văn hóa- Thông tin, Hà Nội, 2002, tr 48-49 

2
 Xem: “Introduction to the problems of legal theory” by Hans Kelsen, Clarendon, Oxford 1992 
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Thứ nhất, cần xác định rõ phạm vi nghiên cứu về nguồn.  

Hiện nay, đang tồn tại cách tiếp cận về nguồn khá rộng, trong đó có quan điểm 

chủ yếu tập trung xác định có cả nguồn nội dung và nguồn hình thức. Nguồn nội dung 

cơ bản được hiểu là những căn cứ mà dựa vào đó, các chủ thể có thẩm quyền xây 

dựng pháp luật, tạo ra các cơ sở pháp lý chung cho các hoạt động xã hội. Nếu nói tới 

hoạt động xây dựng pháp luật, từ trƣớc tới nay đã có khá nhiều các luận điểm, các cơ 

sở khoa học liên quan đến việc đánh giá, xác định căn cứ xây dựng pháp luật với mục 

tiêu là làm thế nào để có một hệ thống pháp luật thực định có chất lƣợng. Việc nghiên 

cứu về nguồn nội dung nên đƣợc thực hiện một cách đầy đủ để đảm bảo cho các hoạt 

động xây dựng pháp luật trở nên có hiệu quả, đặc biệt là nguồn có đƣợc từ các hoạt 

động nghiên cứu khoa học mà cụ thể là các quan điểm học lý. Tất cả những nguồn này 

đƣợc hình thành từ yêu cầu của đời sống xã hội, gắn liền với nhận thức cũng nhƣ đòi 

hỏi của con ngƣời. Chúng đặc biệt có giá trị đối với hoạt động xây dựng pháp luật của 

bất kỳ nhà nƣớc nào. Nói cách khác, nguồn nội dung chính là toàn bộ những cơ sở 

thực tế để xây dựng hay ban hành pháp luật. Điều đó cũng nghĩa là nguồn nội dung 

của pháp luật chính là nội dung ý chí hay những gì phù hợp với ý chí của lực lƣợng 

cầm quyền và đƣợc lựa chọn để xây dựng pháp luật. Hiện nay, việc nghiên cứu về 

nguồn nội dung của pháp luật ít đƣợc quan tâm thực sự trong khi ảnh hƣởng của nguồn 

này đến chất lƣợng của pháp luật nói chung là rất lớn. Nói cách khác, hiện đang có 

tình trạng khá “bất công” cho nguồn pháp luật nội dung. Trong khi đó, nguồn cần 

nghiên cứu hiện nay đã đƣợc quan tâm hơn rất nhiều ở Việt Nam thì tập trung nghiên 

cứu về nguồn hình thức với tƣ cách là những yếu tố chứa đựng căn cứ pháp lý cho việc 

áp dụng, giải thích cũng nhƣ thực hiện pháp luật trên thực tế và mức độ sử dụng từng 

loại nguồn hình thức nhƣ thế nào cho phù hợp. Đặc biệt việc nghiên cứu nguồn hình 

thức phải quan tâm đến nơi chứa đựng những căn cứ khác để giải quyết các vấn đề 

pháp lý trong khi hiện nay nguồn pháp luật xác định chủ yếu từ pháp luật thực định và 

đƣợc thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật. 

Thứ hai, việc nghiên cứu về nguồn pháp luật cần phải xuất phát từ quan niệm về 

pháp luật.  

Hiện có nhiều trƣờng phái quan niệm về pháp luật khác nhau nhƣ quan điểm 

pháp luật tự nhiên, quan điểm pháp luật thực định, quan điểm pháp luật thực chứng… 

Chính những điều này làm ảnh hƣởng không ít tới quan điểm về nguồn pháp luật. 

Trong các hệ thống pháp luật, mỗi loại nguồn pháp luật sẽ có một vị trí, một vai trò 

riêng biệt. Mỗi loại nguồn pháp luật có những ƣu điểm và hạn chế nhất định nên 

không một hệ thống pháp luật nào chỉ sử dụng một loại nguồn duy nhất. Tùy theo 

truyền thống pháp lý và thái độ của từng nhà nƣớc mà mỗi loại nguồn đó lại đƣợc sử 

dụng hoặc không ở những mức độ khác nhau tùy thuộc vào mức độ ƣu điểm hay hạn 
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chế của chúng hay có thể do quan điểm tiếp cận của các nhà cầm quyền. Phổ biến 

trong lịch sử, pháp luật có các nguồn chủ yếu là tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản 

quy phạm pháp luật, trong đó phần lớn tiền lệ pháp đƣợc gọi là án lệ do chủ yếu tồn tại 

dƣới dạng là các phán quyết của các chủ thể có thẩm quyền tài phán. Ngoài ra, còn 

một số nguồn pháp luật khác, tuy không gọi là nguồn cơ bản nhƣng cũng có những 

đóng góp nhất định trong đời sống pháp luật nhƣ chính sách của các lực lƣợng cầm 

quyền, lẽ công bằng, quan điểm học lý (quan điểm của các nhà nghiên cứu luật học)… 

và ngày nay là các điều ƣớc quốc tế, các hợp đồng dân sự, thƣơng mại,lao động và cả 

hợp đồng hành chính đƣợc ký kết trên cơ sở tự do ý chí… Các loại nguồn này có quan 

hệ với nhau, vừa bổ sung cho nhau, vừa kết hợp với nhau để phát huy đƣợc những giá 

trị, ƣu thế của nhau nhƣng và cũng có thể giới hạn nhau ở những mức độ nhất định. Khi 

xã hội phát triển nhanh và ngày càng trở nên phức tạp thì các nguồn pháp luật truyền 

thống nhiều khi không đáp ứng đƣợc yêu cầu. Việc ghi nhận trong pháp luật các nguyên 

tắc chung để làm hình thành các loại nguồn có vai trò rất quan trọng. Ví dụ, Bộ Luật dân 

sự năm 2015 có quy định: “Trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật 

không quy định thì có thể áp dụng tập quán nhưng tập quán áp dụng không được trái 

với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này.”
1
 

Với quy định này, thỏa thuận của các chủ thể trong các quan hệ dân sự để tạo ra các 

quyền và nghĩa vụ pháp lý để ràng buộc các bên tham gia thực hiện, đồng thời cũng là 

cơ sở cho các cơ quan tài phán giải quyết tranh chấp (nếu có) ra các phán quyết đƣợc 

thể hiện trong các hợp đồng đƣợc ký kết. Điều này cũng tạo ra nhiều hơn sự tự do cho 

các chủ thể trong các giao dịch dân sự mà không cần đến hoặc có rất ít sự can thiệp 

của nhà nƣớc. Đó là những “luật tự nhiên” hình thành từ cuộc sống mà các nhà làm 

luật nhiều khi không dự tính nổi. Điều này có liên quan đến một quy định là “Tòa án 

không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng. 

Vụ việc dân sự chưa có điều luật để áp dụng là vụ việc dân sự thuộc phạm vi điều 

chỉnh của pháp luật dân sự nhưng tại thời điểm vụ việc dân sự đó phát sinh và cơ 

quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu Tòa án giải quyết chưa có điều luật để áp dụng. 

Việc giải quyết vụ việc dân sự quy định tại khoản này được thực hiện theo các 

nguyên tắc do Bộ luật dân sự và Bộ luật này quy định.”
2
 

Thực tế, không một nhà nƣớc nào có thể trù liệu đƣợc tất cả các tình huống cần 

điều chỉnh bằng pháp luật do sự phức tạp của các quan hệ xã hội cũng cũng nhƣ sự 

thay đổi nhanh chóng của xã hội. Trong khi đó, quan niệm truyền thống ở Việt Nam 

thì pháp luật luôn luôn là sự thể hiện ý chí của nhà nƣớc nhƣ những khẳng định dƣới 

dạng: “Hình thức bên ngoài là sự biểu hiện ra bên ngoài của pháp luật, là cái chứa 

                                                 
1
 Điều 5, khoản 2, Bộ luật dân sự năm 2015 

2
 Điều 4 khoản 2, Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 
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đựng nội dung các quy tắc pháp luật- quy tắc hành vi theo ý chí nhà nước. Hình thức 

bên ngoài của pháp luật còn được gọi là nguồn pháp luật.”
1
 hay “pháp luật là hệ 

thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí 

của giai cấp thống trị trong xã hội , là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội”
2
… 

Quan niệm này có thể đã “bóp nghẹt” tƣ duy giải phóng con ngƣời, ảnh hƣởng nghiêm 

trọng đến nguyên tắc công dân, các chủ thể dân sự đƣợc làm tất cả những gì pháp luật 

không cấm, hạn chế tự do của con ngƣời. Việc xác định nguồn pháp luật ngƣợc lại 

cũng có ảnh hƣởng đến việc nhận thức lại về pháp luật truyền thống ở Việt Nam hiện 

nay mà nhiều cơ sở đào tạo luật vẫn chƣa thực hiện đƣợc. 

4. Nhận thức về nguồn pháp luật và vai trò của các nguồn luật ở Việt Nam 

hiện nay 

Đất nƣớc ngày càng phát triển một cách toàn diện trên nhiều mặt. Giữa các mặt 

lại có ảnh hƣởng quan lại lẫn nhau một cách rất mạnh mẽ. Pháp luật cũng nằm trong 

xu thế đó, vừa ảnh hƣởng đến các yếu tố khác nhƣ kinh tế, xã hội, ngoại giao… và 

chịu sự tác động của các yếu tố này nên cũng có sự thay đổi rất lớn cả về nhận thức lý 

luận và hoạt động thực tiễn. Trong xu thế chung đó, việc nhận thức lại và mở rộng 

phạm vi nghiên cứu về các loại nguồn có một vai trò rất quan trọng, vừa có ý nghĩa về 

mặt lý luận, vừa có giá trị về mặt thực tiễn. Mỗi nền văn minh có những đặc thù nhất 

định, trong đó có văn minh pháp lý mà điều đặc biệt là chúng lại phụ thuộc vào truyền 

thống pháp luật theo khuynh hƣớng riêng nhất định. Hiện nay, với những dấu hiệu đặc 

thù lớn của nhóm pháp luật các quốc gia nên ngƣời ta thƣờng nhóm các hệ thống pháp 

luật này thành hai truyền thống pháp luật lớn là Civil Law và Common Law. Việt Nam 

là quốc gia có những dấu hiệu đặc thù của truyền thống pháp luật Civil Law nên có 

nhiều khác biệt với truyền thống Common Law. Tuy nhiên, yêu cầu của sự hội nhập đã 

ít nhiều tác động đến pháp luật Việt Nam. Từ năm 2005, việc nhận thức lại về tƣ duy 

pháp lý đã dẫn đến sự ra đời của Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ 

Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 

2010, định hướng đến năm 2020. Đây là một định hƣớng chính trị- pháp lý đặc biệt 

quan trọng có ảnh hƣởng lớn đến hệ thống pháp luật của Việt Nam, trong đó có vấn đề 

nguồn của pháp luật mà cụ thể là: “Nghiên cứu về khả năng khai thác, sử dụng án lệ, 

tập quán (kể cả tập quán, thông lệ thương mại quốc tế) và quy tắc của các hiệp hội 

nghề nghiệp, góp phần bổ sung và hoàn thiện pháp luật.”
3
 

Việc chấp nhận sự đa dạng các nguồn pháp luật làm căn cứ viện dẫn trong xử lý 

các tình huống pháp lý đã làm cho đời sống pháp luật của mỗi quốc gia ngày càng 

                                                 
1
 Sđd, tr 303. 

2
 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật, (chủ biên: GS.TS Lê 

Minh Tâm,), NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2010, tr 66 
3
 Xem Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 
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phong phú hơn. Ở Việt Nam, tình trạng khi áp dụng pháp luật chỉ căn cứ vào các quy 

định trực tiếp của pháp luật trong các văn bản hiện nay đang diễn ra rất phổ biến. Cơ 

quan lẽ ra có điều kiện áp dụng đa dạng nhất các loại nguồn pháp luật là tòa án nhƣng 

tòa án thƣờng chỉ ra phán quyết trên cơ sở căn cứ vào điều luật đã đƣợc ghi trong văn 

bản. Chính điều này làm cho vị thế cả các nguồn luật khác bị “lép về”, thậm chí bị bỏ 

sót một cách nghiêm trọng, các chủ thể áp dụng pháp luật sẽ rất “run tay” khi không 

dám hoặc không cần tìm các nguồn khác cũng nhƣ giải pháp cần thiết bổ sung cho sự 

thiếu hụt pháp luật thực định đƣợc tạo ra từ hoạt động xây dựng pháp luật thuần túy. 

Do đó cần nhận thức thống nhất về nguồn pháp luật và xem lại mức độ sử dụng các 

nguồn pháp luật khác. Cụ thể: 

Về khái niệm nguồn pháp luật 

Có thể nói các quan điểm nói trên về cơ bản đã nói đến các yếu tố quan trọng của 

nguồn pháp luật. Nhƣng do phạm vi, cách thức tiếp cận không thống nhất nên việc 

nhận thức vẫn còn rối. Tác giả bài viết quan niệm rằng, nguồn của pháp luật phải đƣợc 

tiếp cận về phạm vi trên cả phƣơng diện nguồn nội dung và hình thức. Khi đó, kết quả 

nghiên cứu sẽ mang lại ý nghĩa cho cả hoạt động xây dựng pháp luật và áp dụng pháp 

luật. Về khái niệm, tác giả bài viết cho rằng về khái niệm nguồn pháp luật nói chung 

được xác định là tất cả những gì chứa đựng căn cứ hay cơ sở cho hoạt động xây dựng 

và áp dụng pháp luật giúp cho việc xác định các quyền và nghĩa vụ pháp lý cho các 

chủ thể trong xã hội. Cách hiểu về nguồn này chứa đựng cả phạm vi nguồn nội dung 

và nguồn hình thức, đồng thời cũng không còn phải băn khoăn trong việc nguồn hình 

thức bị đồng nhất với hình thức pháp luật. Hơn nữa, điều này sẽ không làm bỏ sót bất 

cứ một nguồn pháp luật thực tế nào trong đời sống pháp lý hiện đại.  

Về vai trò của các loại nguồn pháp luật  

Thứ nhất, đối với nguồn nội dung của pháp luật, có thể thấy, căn cứ vào việc xác 

định phạm vi và định nghĩa về nguồn pháp luật nêu trên, những gì đƣợc xác định là 

căn cứ, cơ sở để xây dựng pháp luật nhằm xác định quyền và nghĩa vụ pháp lý cho các 

chủ thể trong xã hội sẽ đƣợc coi là nguồn nội dung. Nguồn nội dung là căn cứ để xây 

dựng pháp luật để xác định quyền và nghĩa vụ pháp lý nói chung trên phạm vi rộng. 

Đây là việc xác định dành cho các nhà làm luật. Theo đó, những đòi hỏi của đời sống 

kinh tế, xã hội, tính chất các quan hệ quốc tế, của việc thiết lập trật tự xã hội, trật tự 

quốc tế… là những nguồn đầu tiên của luật nội dung. Nguồn nội tiếp theo là đƣờng lối, 

chủ trƣơng của các lực lƣợng cầm quyền đƣợc thể hiện tập trung ở cƣơng lĩnh, đƣờng 

lối của đảng cầm quyền ở những giai đoạn cụ thể. Bên cạnh đó, các tập quán, tín điều 

tôn giáo, quan niệm đạo đức của mỗi dân tộc, các quy ƣớc chung có tính phổ biến của 

một số cộng đồng, phán quyết của các cơ quan tài phán… là nguồn nội dung với ý 

nghĩa là chất liệu để xây dựng pháp luật.  
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Trong xã hội hiện đại, các điều ƣớc quốc tế đƣợc các quốc gia tham gia ký kết, 

phê chuẩn cũng đƣợc coi là một loại nguồn nội dung của pháp luật hiện đại. Sau khi ký 

kết hoặc phê chuẩn các điều ƣớc quốc tế, các quốc gia phải nội luật hóa chúng thành 

pháp luật trong nƣớc cho tƣơng thích với các điều, khoản mà mình đã cam kết. Trong 

quan hệ quốc tế, điều ƣớc quốc tế có thể hiểu nhƣ “một bản hợp đồng” giữa các quốc 

gia về nguyên tắc, các bên tham gia điều ƣớc quốc tế là bình đẳng, tự do ý chí, không 

bên nào bị ép buộc, qua đó tạo ra các quyền và nghĩa vụ cho các bên chính là các quốc 

gia. Việc tham gia trở thành các thành viên của một điều ƣớc quốc tế chính là sự tự 

nguyện của các quốc gia khi tự ràng buộc trách nhiệm của mình trƣớc cộng đồng quốc 

tế. Một trong những nghĩa vụ của các quốc gia là nội luật hóa các điều ƣớc quốc tế 

thành pháp luật của mình làm cơ sở cho các đối tƣợng điều chỉnh của luật quốc nội 

tham gia để bảo đảm cho các cam kết quốc tế đƣợc thực hiện trên thực tế. Nhƣ vậy, 

điều ƣớc quốc tế ngày càng trở nên là một nguồn nội dung quan trọng của pháp luật. 

Ví dụ, khi xây dựng Luật Biển năm 2012, Việt Nam chắc chắn phải dựa vào Công ƣớc 

của Liên hợp quốc về luật Biển năm 1982 làm cơ sở để xác định các quyền và nghĩa 

vụ pháp lý cho các chủ thể trong lĩnh vực này. 

 Thứ hai, đối với nguồn hình thức 

Tập quán pháp vẫn tiếp tục là nguồn pháp luật quan trọng. Việc sử dụng loại 

nguồn này chắc chắn có rất nhiều ý nghĩa không chỉ nhƣ một sự bổ khuyết hoặc chi 

tiết hóa pháp luật thành văn. Tập quán còn đƣợc lựa chọn là “những luật tự nhiên” 

đƣợc hình thành trực tiếp trong các hoạt động xã hội của con ngƣời. Nó đã đƣợc thử 

thách, đƣợc kiểm nghiệm theo thời gian, đƣợc nhiều đời chấp nhận và cũng có nghĩa là 

nó có sự hợp lý để có lý do tồn tại và cũng cần đƣợc coi trọng. Không phải ngẫu nhiên 

mà pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực dân sự, ngay cả khi ban hành các bộ luật đồ sộ 

với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn điều luật đƣợc sửa đổi, bổ sung thƣờng xuyên mà 

ngƣời ta vẫn phải viện đến tập quán (cả phƣơng thức, yêu cầu lựa chọn chung lẫn việc 

chỉ dẫn nội dung điều chỉnh liên quan đến tập quán). Đây chính là sự thống nhất ý chí 

nhà nƣớc với cộng đồng dân cƣ nhất định. Điều này vừa nâng cao uy tín của nhà nƣớc 

do tránh đƣợc sự can thiệp quá mức của mình, vừa phát huy quyền tự chủ, tự quản của 

các cộng đồng dân cƣ theo khuynh hƣớng “nhà nƣớc gầy” để “xã hội béo” đang diễn 

ra hiện nay. Có quan điểm cho rằng nên hạn chế sử dụng tập quán pháp vì “tập quán 

pháp không xác định, tản mạn, thiếu thống nhất…”
1
 Chúng tôi không cho là nhƣ vậy 

vì các tập quán đƣợc lựa chọn là những tập quán tốt, phù hợp với xã hội hiện đại, phù 

hợp với các nguyên tắc chung của pháp luật và chắc chắn nó không ảnh hƣởng đến sự 

phát triển nên mới đƣợc nhà nƣớc chấp nhận.  

                                                 
1
 Sđd, tr 287 
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Đối với tiền lệ pháp mà chủ yếu là án lệ, việc nghiên cứu và sử dụng cũng cần 

đƣợc quan tâm hơn. Không thể căn cứ vào cái đƣợc gọi là hạn chế của nó nhƣ: “thủ tục 

áp dụng phức tạp, đòi hỏi ngƣời áp dụng phải có hiểu biết pháp luật một cách thực sự 

sâu, rộng”
1
 để không sử dụng hoặc hạn chế sử dụng. Nếu đòi hỏi ngƣời áp dụng phải có 

hiểu biết pháp luật sâu, rộng thì đây là một điểm tích cực, cần phát huy để nâng cao chất 

lƣợng hoạt động áp dụng pháp luật, tạo ra niềm tin đối với pháp luật trong xã hội. 

Không những vậy, án lệ đƣợc hình thành từ yêu cầu trực tiếp từ thực tiễn, trên cơ sở 

khách quan, công bằng, tồn trọng lẽ phải… nên nó dễ dàng đƣợc xã hội chấp nhận mà 

biểu hiện điển hình là khi án lệ đƣợc áp dụng thì thƣờng có rất ít các kháng cáo vì các 

đƣơng sự tin vào sự mẫu mực của các phán quyết đã đƣợc tạo ra từ trƣớc đó với những 

lập luận có căn cứ. Khi sử dụng pháp luật, các nhà cầm quyền cũng nên đặt vấn đề một 

cách nghiêm túc rằng nếu án lệ có những hạn chế nhƣ quan niệm truyền thống thì tại 

sao những quốc gia có truyền thống Common Law lại là những quốc gia phát triển, chƣa 

muốn nói các chuyên gia pháp lý đƣợc đào tạo ở các quốc gia này đƣợc đánh giá rất cao, 

kỹ năng hành nghề của họ rất tốt nên thƣờng đƣợc ngƣời sử dụng rất coi trọng, đặc biệt 

về kỹ năng lập luận của họ giúp cho việc áp dụng pháp luật trở nên rất hiệu quả. 

Hợp đồng trong các giao dịch dân sự, trong các quan hệ lao động, thực hiện các 

dịch vụ công… ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại. Quan niệm về vai trò 

của nhà nƣớc cũng cần có những thay đổi trong việc can thiệp vào các hoạt động có 

tính chất dân sự. Đó là khuynh hƣớng “nhà nƣớc gầy, xã hội béo”. Những gì nhà nƣớc 

thấy không thực sự cần thiết can thiệp, và xã hội tự giải quyết tốt thì nhà nƣớc không 

cần phải đặt ra các quy định pháp luật. Trong quan hệ với pháp luật thành văn, hợp 

đồng giữa các bên cũng phải tuân thủ những quy định mang tính nguyên tắc trong văn 

bản quy phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, đạo đức xã hội, lợi ích của nhà nƣớc, lợi ích 

của các bên tham gia cũng nhƣ những ngƣời có liên quan. Hợp đồng đƣợc thiết lập 

giữa các bên chứa đựng các điều khoản cụ thể, chi tiết cho mỗi bên biết và có cơ sở để 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý cũng nhƣ xác định các căn cứ để khi xảy 

tranh chấp thì các cơ quan tài phán đƣa ra các phán quyết phù hợp. Vì vậy, hợp đồng 

đƣợc coi là pháp luật của các bên tham gia. 

Các văn bản quy phạm pháp luật ngày nay càng khẳng định vai trò của nó trong 

đời sống pháp luật. Về số lƣợng, các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng có xu 

hƣớng áp đảo so với các loại nguồn khác. Văn bản quy phạm pháp luật có thể là nguồn 

trực tiếp để áp dụng pháp luật, đồng thời cũng quy định căn cứ để xác định các nguồn 

pháp luật khác, chẳng hạn khi nào thì áp dụng thỏa thuận (hợp đồng) của các bên, tập 

quán nào có thể trở thành tập quán pháp, thứ tự ƣu tiên lựa chọn nguồn… nhƣ đã trích 

dẫn về áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015 ở trên. 
                                                 
1
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Các quan điểm học lý ngày nay đã đƣợc quan tâm hơn rất nhiều. Đó là thƣờng là 

những đúc rút từ thực tiễn áp dụng pháp luật, nghiên cứu khoa học và sự xâm nhập 

giữa các truyền thống pháp luật trong xã hội hiện đại. Đây là nguồn rất quan trọng khi 

pháp luật thành văn chƣa đầy đủ, nhà làm luật đã không bao quát đƣợc hết các trƣờng 

hợp có thể nảy sinh trong đời sống đang và sẽ xảy ra trong tƣơng lai. Các quan điểm 

học lý có ý nghĩa gợi mở cho các hoạt động thực tiễn, định hƣớng cho việc hình thành 

cách giải quyết các yêu cầu của xã hội. 

Các điều ƣớc quốc tế với tƣ cách là nguồn hình thức cũng tham gia ngày càng 

nhiều vào đời sống pháp luật của mỗi quốc gia. Điều này đƣợc thể hiện trong chính sự 

thừa nhận trong các văn bản quy phạm pháp luật quốc nội khi thƣờng có một quy định 

“trong trƣờng hợp điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp 

dụng các quy định của điều ƣớc quốc tế đó”. Do vậy, việc nghiên cứu các điều ƣớc 

quốc tế cũng cần đƣợc quan tâm hơn trong thực tế quan hệ quốc tế cũng nhƣ hoạt động 

xây dựng pháp luật. 

Bên cạnh việc nghiên cứu từng nguồn luật cụ thể, cần chú ý hơn trong việc nghiên 

cứu mối quan hệ giữa các nguồn luật khác nhau.
1
 Việc nghiên cứu này sẽ cho thấy rõ 

hơn việc kết hợp giữa các nguồn luật sẽ tạo ra cơ sở pháp lý đa dạng cho các hoạt động 

xã hội; có sự thúc đẩy, hỗ trợ để hình thành các nguồn khác nhau, bổ khuyết cho nhau; 

thấy đƣợc ảnh hƣởng làm hạn chế hiệu lực hoặc hỗ trợ làm sâu sắc hơn ý nghĩa của 

nhau… Đặc biệt, sự kết hợp giữa các nguồn pháp luật có thể mang lại sự đa dạng trong 

trong cách tiếp cận mới về pháp luật. Điều đó có ý nghĩa trong cả hai lĩnh vực xây dựng 

pháp luật và thực hiện pháp luật cũng nhƣ đối với hoạt động nghiên cứu và giảng dạy. 

Kết luận 

Nguồn pháp luật không chỉ là vấn đề riêng của khoa học pháp lý mà còn là của cả 

đời sống pháp luật nói chung, có liên quan đến cả hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, 

xây dựng và áp dụng pháp luật. Đây là vấn đề rất phức tạp, có nhiều cách tiếp cận và 

cần tiếp tục đƣợc nghiên cứu để có những hiểu biết đầy đủ và thống nhất hơn góp phần 

bổ sung cho khoa học pháp lý cũng nhƣ thực tiễn pháp luật của đất nƣớc. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN                                      

VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM 

TS. Nguyễn Văn Phương 

Giảng viên thỉnh giảng, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Nhà nƣớc và pháp luật là một hiện tƣợng xã hội tồn tại khách quan mang tính 

lịch sử. Nhà nƣớc chỉ ra đời khi xã hội đã phát triển đến một trình độ nhất định cùng 

với những điều kiện lịch sử nhất định: xét về mặt kinh tế là sự xuất hiện chế độ tƣ hữu 

(tƣ nhân) về tƣ liệu sản xuất; xét về mặt xã hội là sự phân hóa xã hội thành các giai cấp 

có lợi ích đối kháng và có đấu tranh giai cấp. Cùng với sự ra đời của nhà nƣớc, pháp 

luật đƣợc ban hành và trở thành phƣơng tiện của nhà nƣớc để thể hiện ý chí của giai 

cấp cầm quyền, bảo vệ lợi ích chính đáng của các giai cấp khác nhau trong xã hội. 

Tƣơng ứng với mỗi hình thái kinh kế xã hội có giai cấp là một kiểu nhà nƣớc, đƣợc 

quy định bởi quan hệ sản xuất đặc thù. Trong lịch sử xã hội loài ngƣời tồn tại bốn kiểu 

nhà nƣớc: nhà nƣớc chủ nô, nhà nƣớc phong kiến, nhà nƣớc tƣ sản và nhà nƣớc xã hội 

chủ nghĩa. Các kiểu nhà nƣớc chủ nô, phong kiến, tƣ sản là những kiểu nhà nƣớc bóc 

lột đƣợc xây dựng dựa trên cơ sở của chế độ tƣ hữu về tƣ liệu sản xuất, là công cụ để 

duy trì sự thống trị của giai cấp bóc lột đối với đông đảo quần chúng nhân dân lao 

động (giai cấp bị bóc lột). Nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nƣớc mới, có bản 

chất khác với các kiểu nhà nƣớc bóc lột, là nhà nƣớc bảo vệ cho lợi ích của nhân dân 

lao động. Sự ra đời của nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa là kết quả đấu tranh cách mạng của 

giai cấp vô sản và nhân dân lao động dƣới sự lãnh đạo của đảng cộng sản chống lại sự 

thống trị của giai cấp bóc lột. Tuy nhiên, mỗi nƣớc cần phải chọn cho mình những 

phƣơng pháp đấu tranh và hình thức nhà nƣớc thích hợp vì cách mạng mỗi nƣớc có 

những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau.  

1. Khái quát lý luận chung về nhà nước kiểu mới 

Trong cuốn sách nổi tiếng “Bàn về tinh thần pháp luật” (1748), Charles Louis 

Montesquieu (1698 - 1755) cho rằng nhà nƣớc trong chế độ chuyên chế là nhà nƣớc 

của sự độc đoán và tùy tiện, bởi vì việc ban hành pháp luật và thi hành pháp luật tập 

trung vào trong tay một ngƣời. Khi quyền lập pháp và quyền hành pháp nhập lại trong 

tay một ngƣời thì không còn tự do nữa… Quyền tự do cũng không có nếu quyền tƣ 

pháp không tách khỏi quyền lập pháp và quyền hành pháp. Trƣờng hợp quyền tƣ pháp 

nhập lại với quyền lập pháp thì ngƣời ta sẽ độc đoán đối với quyền sống và quyền tự 

do của công dân, quan tòa là ngƣời đặt ra pháp luật. Quyền tƣ pháp nhập lại với quyền 

hành pháp thì quan tòa có cả sức mạnh của kẻ đàn áp. Vì vậy, cần phải phân chia 

quyền lực nhà nƣớc để kiểm soát và ngăn chặn lẫn nhau, khắc phục tình trạng độc 

đoán, chuyên quyền, tùy tiện. 
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J.J.Rousseau (1712-1788) trong tác phẩm “Bàn về khế ước xã hội” (1762) cho 

rằng khi chế độ tƣ hữu xuất hiện thì bất công xã hội cũng xuất hiện. Để khắc phục tình 

trạng đó cần phải thiết lập khế ƣớc xã hội hƣớng đến lợi ích chung của cộng đồng, bảo 

đảm công bằng xã hội. J.J.Rousseau đề cao chủ quyền của nhân dân, quyền lực nhà 

nƣớc phải có sự phân chia rành mạch giữa lập pháp, hành pháp, tƣ pháp; pháp luật 

phải kết tinh ý chí và lợi ích của nhân dân; phải bảo đảm tính độc lập của tòa án. 

C.Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa những giá trị cốt lõi và đặc trƣng cơ bản của 

nhà nƣớc pháp quyền, phát triển sâu sắc theo quan điểm khoa học và cách mạng, đó là 

xây dựng một nhà nƣớc kiểu mới hợp hiến, hợp pháp thể hiện chủ quyền của nhân 

dân; một hệ thống pháp luật dân chủ triệt để, pháp chế nghiêm minh theo hƣớng giải 

phóng con ngƣời, bảo vệ quyền con ngƣời.  

Về nhà nước: Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen chủ 

trƣơng xây dựng một chế độ dân chủ triệt để, trong đó “tự do của mỗi ngƣời” là điều 

kiện phát triển tự do của tất cả mọi ngƣời; nhà nƣớc kiểu mới phải “giải phóng con 

ngƣời, bảo đảm sự phát triển tự do tối đa và phát triển toàn diện con ngƣời”. Dân chủ 

trong nhà nƣớc kiểu mới là dân chủ do nhân dân tự quy định, là bƣớc chuyển từ xã hội 

thần dân sang xã hội công dân. 

Về pháp luật: Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã 

khẳng định pháp luật luôn có tính giai cấp, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị về 

chính trị và kinh tế. Bên cạnh đó, pháp luật phải phản ánh thực tại khách quan và lợi 

ích chung của xã hội, quan hệ xã hội, theo đó mọi thành viên xã hội đều phải tuân thủ 

pháp luật, xử sự đúng yêu cầu của pháp luật, không có ngoại lệ. 

V.I.Lênin đã khái quát nhiều quan điểm về xây dựng nhà nƣớc kiểu mới, đó là 

“nhà nƣớc không còn nguyên nghĩa”, “nhà nƣớc nửa nhà nƣớc”, “nhà nƣớc quá độ” để 

rồi chuyển dần tới một chế độ tự quản của nhân dân. Chính quyền mới với tính cách là 

chuyên chính của tuyệt đại đa số, đã có thể duy trì và đã đƣợc duy trì chỉ là nhờ vào sự 

tín nhiệm của quần chúng đông đảo, chỉ bằng lôi cuốn một cách tự do nhất, rộng rãi 

nhất và mạnh mẽ nhất toàn thể quần chúng tham gia chính quyền… Muốn vậy, cần 

thực hiện chế độ dân chủ mà nội dung cơ bản là quyền bầu cử, quyền tham gia quản lý 

nhà nƣớc, quyền bãi miễn, quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nƣớc 

và cán bộ, công chức nhà nƣớc của nhân dân. 

Về pháp luật, V.I.Lênin nhấn mạnh những hình thức quan hệ mới đƣợc xác lập 

trong quá trình cách mạng và trên cơ sở của chính sách kinh tế do chính quyền thực 

hiện phải đƣợc thể hiện trong pháp luật và đƣợc bảo vệ về mặt tƣ pháp. Nhà nƣớc xã 

hội chủ nghĩa phải dùng pháp luật để quản lý, điều chỉnh các quan hệ xã hội, coi đó 

nhƣ là điều kiện cần và đủ cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi triệt để. 

Hồ Chí Minh là ngƣời sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân ta 
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giành chính quyền, xây dựng nhà nƣớc và pháp luật kiểu mới ở Việt Nam. Tƣ tƣởng, 

quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nƣớc - nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa đã thể hiện khá 

đầy đủ, sâu sắc những đặc trƣng, nội dung cơ bản của nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Quan điểm, tƣ tƣởng của Hồ Chí Minh 

về nhà nƣớc pháp quyền đƣợc khái quát qua các nội dung cơ bản sau đây: 

Một là, giai cấp công nhân phải tổ chức, xây dựng chính đảng tiên phong của 

mình để lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, giành chính quyền về tay nhân dân, lãnh 

đạo nhà nƣớc cách mạng tổ chức xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Hai là, nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa là nhà nƣớc thực sự của nhân dân, do nhân dân, 

vì nhân dân, bảo đảm chủ quyền của nhân dân, mọi quyền lực nhà nƣớc thuộc về nhân dân. 

Ba là, nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa là nhà nƣớc hợp hiến, hợp pháp, tổ chức, hoạt 

động theo pháp luật và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật kết hợp chặt chẽ với 

giáo dục đạo đức. 

Bốn là, pháp luật trong nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa là pháp luật dân chủ, thực hiện 

chủ quyền, bảo vệ tự do, ý chí và lợi ích của nhân dân. 

Năm là, nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa là nhà nƣớc có trách nhiệm và chịu trách nhiệm 

trƣớc nhân dân, đồng thời công dân phải làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nƣớc và xã hội. 

Sáu là, nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là nhà 

nƣớc trong sạch; ngăn chặn, loại trừ đƣợc quan liêu, tham nhũng, lãnh phí và các hiện 

tƣợng tiêu cực khác trong bộ máy nhà nƣớc. 

Bảy là, nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa có biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động của 

bộ máy nhà nƣớc, cán bộ, công chức nhà nƣớc, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà 

nƣớc trên các mặt lập pháp, hành pháp, tƣ pháp.  

Nhƣ vậy, tƣơng ứng với mỗi hình thái kinh tế - xã hội có giai cấp là một kiểu nhà 

nƣớc. Sau khi ra đời, nhà nƣớc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để 

điều chỉnh các quan hệ xã hội, quản lý xã hội. Pháp luật là công cụ, phƣơng tiện để tổ 

chức triển khai chủ trƣơng, chính sách của nhà nƣớc trong thực tiễn cuộc sống. Nhờ 

thông qua việc thực hiện các quy định của pháp luật mà nhà nƣớc ngày càng hoàn 

thiện mình về hình thức chính thể, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nƣớc, nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động, quy chế công chức, viên chức nhà nƣớc, chức năng, nhiệm vụ của 

các cơ quan nhà nƣớc. 

2. Quan điểm quốc tế về nhà nước pháp quyền và sự ra đời ở Việt Nam  

Tại Hội nghị quốc tế về “Nhà nƣớc pháp quyền” của các nƣớc sử dụng tiếng 

Pháp tổ chức tại Benin vào tháng 9/1991, với sự tham dự của các nhà luật học và lập 

pháp của hơn 40 nƣớc, đã đƣa ra khái niệm chung nhƣ sau: “Nhà nước pháp quyền là 

một chế độ chính trị mà ở đó nhà nước và cá nhân phải tuân thủ pháp luật; quyền và 
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nghĩa vụ của tất cả mọi người đều được pháp luật ghi nhận và bảo vệ; các quy trình 

và quy phạm pháp luật được bảo đảm thực hiện bằng một hệ thống tòa án độc lập. 

Nhà nước pháp quyền có nghĩa vụ tôn trọng giá trị của con người và bảo đảm cho 

công dân có khả năng, điều kiện chống lại sự tùy tiện của cơ quan nhà nước bằng việc 

lập ra cơ chế kiểm tra tính hợp hiến và hợp pháp của pháp luật cũng như các hoạt 

động của bộ máy nhà nước. Nhà nước pháp quyền phải bảo đảm cho công dân không 

bị đòi hỏi bởi những cái ngoài Hiến pháp và pháp luật đã quy định. Trong hệ thống 

pháp luật thì Hiến pháp giữ vị trí tối cao và nó phải được xây dựng trên cơ sở bảo 

đảm quyền tự do và quyền công dân”
1
.  

Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc tƣ tƣởng, quan điểm về nhà nƣớc pháp quyền 

trong lịch sử nhân loại, những giá trị phổ biến trong nội dung tƣ tƣởng về nhà nƣớc 

pháp quyền trên thế giới cũng nhƣ nền tảng tƣ tƣởng, lý luận và quan điểm của chủ 

nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, tại Hội nghị Trung ƣơng 8 Khóa VII (01-

1995) đã nêu rõ quan điểm, nội dung xây dựng và hoạt dộng của Nhà nƣớc pháp quyền 

ở Việt Nam. Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

(sửa đổi, bổ sung năm 2011) do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông 

qua đã bổ sung vào mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa đặc trƣng thứ bảy: có Nhà nƣớc 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng 

sản lãnh đạo. Tại Điều 2 Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định Nhà nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân.  

Những đặc trƣng cơ bản của Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủa nghĩa Việt Nam 

thể hiện bản chất, đặc điểm, các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Nhà nƣớc xã hội 

chủ nghĩa, kết hợp với nhận thức và vận dụng tinh hoa văn hóa, trí tuệ, kinh nghiệm 

của nhân loại trong xây dựng nhà nƣớc pháp quyền, đƣợc kiểm nghiệm bằng thực tiễn 

tổ chức, hoạt động của Nhà nƣớc Việt Nam từ năm 1945, nhất là trong thời kỳ đổi mới 

từ năm 1986 đến nay và đƣợc thể hiện qua các nội dung sau: 

- Thứ nhất, Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nƣớc thực 

sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tất cả quyền lực nhà nƣớc thuộc về nhân 

dân. Mọi tổ chức, hoạt động của Nhà nƣớc đều nhằm xây dựng xã hội xã hội chủ 

nghĩa, vì mục tiêu “dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

- Thứ hai, thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nƣớc là thống nhất, có sự phân 

công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nƣớc nhằm bảo đảm 

hiệu lực, hiệu quả thực hiện quyền lực nhà nƣớc của cơ quan lập pháp, hành pháp, tƣ 

pháp, không kiềm chế, đối trọng lẫn nhau nhƣ nhà nƣớc tƣ sản. 

                                                 
1
 Hoàng Văn Nghĩa: Một số vấn đề lý luận về nhà nƣớc pháp quyền và giá trị tham khảo đối với Việt 

Nam, Tạp chí Lý luận chính trị, số 02- 2014. 
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- Thứ ba, Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản 

Việt Nam lãnh đạo. 

- Thứ tư, Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán 

đƣờng lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, bình đẳng và phát triển với các nƣớc 

và nhân dân tiến bộ trên thế giới; tôn trọng và tuân thủ Hiến chƣơng Liên hợp quốc và 

các công ƣớc, điều ƣớc quốc tế đã tham gia, ký kết, phê chuẩn; là bạn, là đối tác tin 

cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và khu vực. 

3. Thực tiễn xây dựng và hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 

Thực tiễn xây dựng và hoạt động của Nhà nƣớc pháp quyền kết hợp với nghiên 

cứu lý luận đã từng bƣớc làm rõ những đặc trƣng cơ bản của Nhà nƣớc pháp quyền 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đó là Nhà nƣớc do nhân dân là chủ, làm 

chủ, tất cả quyền lực nhà nƣớc thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai 

cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. Quyền lực nhà nƣớc là thống 

nhất, có sự phân công, phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nƣớc trong việc thực 

hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tƣ pháp. 

Trong cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung trƣớc đây, vai trò của Nhà nƣớc đã 

quá đƣợc đề cao, nhất mạnh, thậm chí đƣợc tuyệt đối hóa, tất cả mọi hoạt động kinh tế 

đều do Nhà nƣớc quyết định, chỉ đạo bằng các mệnh lệnh hành chính. Do đó, tính năng 

động, sáng tạo, chủ động của các chủ thể kinh tế và ngƣời dân đã không đƣợc tạo điều 

kiện phát huy. Tuy nhiên, khi chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng, có nhiều ƣu điểm mà 

các mô hình kinh tế khác không có đƣợc, nhất là về tính năng động, hiệu quả trong huy 

động và phát huy nguồn lực trong xã hội cho phát triển kinh tế, thúc đẩy sự tiến bộ 

khoa học, công nghệ, sự sáng tạo của các chủ thể kinh tế và ngƣời dân. Vì vậy, Nhà 

nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tất yếu phải quản lý xã hội, nền kinh tế 

thị trƣờng bằng pháp luật, một mặt vừa phát huy những ƣu điểm của thị trƣờng, hạn 

chế, khắc phục những khuyết tật, tiêu cực của kinh tế thị trƣờng, mặt khác còn thực 

hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, chính trị trong mỗi giai đoạn cụ thể.  

Trải qua hơn 35 năm đổi mới, quá trình xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam đã đạt đƣợc những thành tựu quan trọng,đồng thời cũng bộc lộ 

một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục, hoàn thiện:  

3.1. Những thành tựu đạt được 

3.1.1. Về hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật  

Kể từ khi nƣớc ta mở cửa hội nhập quốc tế đến nay, hệ thống pháp luật Việt Nam 

đã không ngừng đƣợc hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới, nhất là về thể chế 

kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý xã 



296 

hội bằng pháp luật, bảo đảm phát huy dân chủ, thực hiện, bảo vệ quyền con ngƣời, thúc 

đẩy nền kinh tế phát triển, đáp ứng yêu cầu chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. 

Tổ chức thực hiện pháp luật đã có những tiến bộ, về cơ bản bảo đảm pháp luật đƣợc 

thực thi đầy đủ, nghiêm minh trong tổ chức, hoạt động của nhà nƣớc và đời sống xã hội. 

3.2.2. Về phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, mọi quyền lực nhà 

nước thuộc về nhân dân; thực hiện, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân 

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vừa thể hiện các giá trị dân chủ phổ 

quát của nhân loại, vừa thể hiện những giá trị dân chủ trong bản sắc văn hóa, truyền 

thống dựng nƣớc, giữ nƣớc trong lịch sử dân tộc Việt Nam, có nội dung cốt lõi là tôn 

trọng, bảo đảm quyền con ngƣời, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân, gắn 

với trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân. 

Phƣơng thức dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp đã từng bƣớc đƣợc hoàn thiện; 

thể chế hóa đầy đủ nội dung quyền con ngƣời trong các Công ƣớc quốc tế về quyền 

con ngƣời tại Chƣơng 2 Hiến pháp năm 2013; xây dựng pháp luật về dân chủ ở cơ sở, 

có nhiều chủ trƣơng, biện pháp phát huy vai trò tích cực, chủ động của nhân dân trong 

tham gia xây dựng Nhà nƣớc, quản lý xã hội .v.v.. góp phần tích cực vào quá trình 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hiến pháp và pháp luật đã quy định về trách 

nhiệm, báo cáo, giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với các cơ quan nhà nƣớc. 

Thực tiễn thƣc hiện bảo vệ, bảo đảm quyền con ngƣời, quyền công dân đạt nhiều 

thành tựu đáng kể, đƣợc cộng đồng quốc tế thừa nhận về những thành tựu trong phát 

triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân, bảo đảm quyền 

của ngƣời dân về chính trị, dân sự, về xóa đói giảm nghèo, về quyền phụ nữ, trẻ em, 

quyền của ngƣời thi hành án phạt tù, quyền của ngƣời có hoàn cảnh khó khăn, v.v.. 

3.3.3. Về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước 

Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nƣớc thƣờng xuyên đƣợc đổi mới, có 

những tiến bộ rõ nét hơn: 

- Thứ nhất, Quốc hội hoạt động hiệu quả và thiết thực; đẩy mạnh hoạt động lập 

pháp, xây dựng và sửa đổi luật; tập trung hoạt động giám sát vào việc thực thi pháp 

luật của các cơ quan hành pháp, tƣ pháp; tăng thời lƣợng chất vấn của đại biểu Quốc 

hội đối với các thành viên của Chính phủ; nội dung chất vấn có chất lƣợng tập trung 

vào những vấn đề lớn của đất nƣớc, đƣợc cử tri cả nƣớc đang quan tâm; các thành viên 

Chính phủ trả lời thẳng vào nội dung chất vấn, không né tránh, câu giờ hoặc tìm cách 

khất trả lời sau…..  

- Thứ hai, chế định Chủ tịch nƣớc thay thế chế định nguyên thủ quốc gia. Chủ 

tịch nƣớc đƣợc xác định là ngƣời đứng đầu Nhà nƣớc, thay mặt Nhà nƣớc về đối nội 

và đối ngoại. 



297 

- Thứ ba, tổ chức bộ máy của Chính phủ đƣợc đổi mới và sắp xếp lại hợp lý 

hơn. Công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ sâu sát, nhanh nhạy, có hiệu lực, hiệu 

quả hơn. 

- Thứ tư, tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các 

cơ quan bổ trợ tƣ pháp đã đƣợc củng cố, kiện toàn, đổi mới bƣớc đầu về tổ chức và 

hoạt động. Tòa án cấp huyện đƣợc tăng thẩm quyền, nâng cao chất lƣợn tranh tụng tại 

phiên tòa, đề cao vai trò của luật sƣ trong tố tụng đƣợc thực hiện bƣớc đầu có kết quả. 

Việc thực hiện các thủ tục tố tụng ngày càng tốt hơn, chất lƣợng điều tra, truy tố, xét 

xử, thi hành án có tiến bộ, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân, hạn chế tình trạng oan sai. 

- Thứ năm, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức: Đội ngũ cán bộ, công chức 

nhà nƣớc đƣợc đào tạo ngày càng chính quy; công tác tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, 

luân chuyển đƣợc thực hiện công khai, minh bạch, xây dựng các tiêu chí rõ ràng sát 

với thực tế và có các quy chế, quy trình cụ thể; chế độ, chính sách đối với cán bộ công 

chức ngày càng đƣợc quan tâm… 

 3.2. Một số hạn chế, khiếm khuyết 

Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: “Tư 

duy phát triển kinh tế - xã hội và phương thức lãnh đạo của Đảng chậm đổi mới, 

chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển đất nước; bệnh thành tích còn nặng; hệ thống 

pháp luật còn nhiều bất cập, việc thực thi chưa nghiêm, quản lý nhà nước còn nhiều 

yếu kém; tổ chức bộ máy cồng kềnh, một bộ phận cán bộ, công chức yếu cả về năng 

lực và phẩm chất”
1
. Tại Hội nghị Trung ƣơng Khóa XII, Đảng một lần nữa chỉ ra 

những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nƣớc về kinh tế ở nƣớc ta, cụ thế: 

- Thứ nhất, quản lý nhà nƣớc chƣa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ mới, chƣa 

phát huy đầy đủ những mặt tích cực và hạn chế tính tự phát, tiêu cực của thị trƣờng. 

Những năm gần đây nƣớc ta mới chính thức thừa nhận thị trƣờng bất động sản, thị 

trƣờng lao động. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là nguyên liệu thô, sơ chế và hàng gia 

công nên giá trị gia tăng thu từ xuất khẩu chƣa cao. 

- Thứ hai, hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách chƣa đồng bộ và thiếu nhất 

quán, thực hiện chƣa nghiêm. Nhiều văn bản pháp luật quan trọng còn thiếu hoặc chƣa 

đầy đủ, đặc biệt là hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến đất đai, đến điều chỉnh 

hành vi cạnh tranh của các doanh nghiệp. 

- Thứ ba, cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của nhà nƣớc theo định hƣớng xã hội 

chủ nghĩa đã hình thành nhƣng chƣa đồng bộ, quản lý các lĩnh vực tài chính, ngân 

                                                 
1
 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia H 

à Nội 2011, tr. 94. 
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hàng, giá cả, kế hoạch hóa, thƣơng mại, phân phối thu nhập, đất đai, vốn và tài sản nhà 

nƣớc chƣa tốt, chậm đổi mới; tham nhũng, lãng phí còn lớn và ngày càng phức tạp. 

- Thứ tư, tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc về kinh tế còn nặng nề và còn nhiều 

vƣớng mắc; tình trạng quan liêu, phân tán cục bộ, vô cảm với dân còn nghiêm trọng; 

đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nƣớc về kinh tế đông nhƣng chƣa hiệu quả, tình 

trạng không làm tốt chức trách của mình khá phổ biến, hiện tƣợng tham nhũng tiêu cực 

có xu hƣớng ngày càng tăng và phức tạp. Chất lƣợng nguồn nhân lực thấp, chƣa đáp 

ứng đƣợc yêu cầu phát triển của đất nƣớc. 

- Thứ năm, quản lý tài sản công nói chung, quản lý các tập đoàn, tổng công ty 

nhà nƣớc và các doanh nghiệp nhà nƣớc nói riêng còn nhiều bất cập, thậm chí yếu 

kém, gây lãng phí, thất thoát rất lớn, để lại những hậu quả nặng nề về kinh tế và xã hội. 

3.3. Một số đề xuất, kiến nghị 

- Thứ nhất, xử lý tốt mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của Đảng với quan lý của Nhà 

nƣớc về kinh tế. 

Đảng lãnh đạo kinh tế bằng đƣờng lối, chính sách…, còn Nhà nƣớc thể chế hóa 

đƣờng lối, chính sách của Đảng thành pháp luật, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân 

xây dựng và thực hiện thể chế mới về kinh tế, tiến hành quản lý, điều hành nền kinh tế 

bằng tổng hợp các phƣơng pháp quản lý, trong đó có cả những biện pháp gián tiếp, 

khuyến khích sự tự nguyện, tự giác, kết hợp với những biện pháp bắt buộc, cƣỡng chế. 

- Thứ hai, tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt ba khâu đột phá chiến lƣợc: hoàn 

thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa; xây dựng hệ thống kết 

cấu hạ tầng và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực. 

- Thứ ba, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc về kinh tế ở cả Trung 

ƣơng và địa phƣơng. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm 

Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà 

nƣớc cao nhất. Thực hiện tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách, tăng số lƣợng các 

ủy ban của Quốc hội, sắp xếp các đại biểu Quốc hội thành hội đồng và các ủy ban phải 

bảo đảm tính chuyên nghiệp, chuyên môn hóa cao, hiện đại. 

Quy định khung số lƣợng các cơ quan trực thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và khung số lƣợng cấp phó của các cơ quan này. 

Quy định rõ quyền và trách nhiệm của ngƣời đứng đầu các cơ quan trong bộ máy 

nhà nƣớc, quyền phải gắn với trách nhiệm, kiên quyết xóa bỏ cơ chế quyền của cá 

nhân thủ trƣởng nhƣng trách nhiệm của tập thể. 

- Thứ tư, đổi mới quản trị nhà nƣớc, xây dựng Nhà nƣớc kiến tạo 

Đổi mới phƣơng thức quản trị nhà nƣớc; thực hiện đúng đắn và đầy đủ chức năng 

của nhà nƣớc trong nền kinh tế thị trƣờng. Điều hành nền kinh tế không chỉ bảo đảm 

mục tiêu ngắn hạn mà còn hƣớng tới thực hiện các mục tiêu trung và dài hạn.  
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Đổi mới tiêu chí và cách đánh giá kết quả hoạt động của chính quyền các cấp phù 

hợp với thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Hoàn thiện quy định 

về phân cấp; bổ sung quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Trung ƣơng và 

địa phƣơng về phát triển kinh tế xã hội, khắc phục tình trạng cơ chế “xin-cho”, chủ 

quan, duy ý chí. 

- Thứ năm, tăng cƣờng kiểm tra, xử lý vi phạm 

Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và giải quyết đúng 

đắn những vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp về kinh tế-xã hội của đất nƣớc. Đẩy mạnh 

cải cách tƣ pháp, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế giải quyết 

tranh chấp dân sự, kinh doanh, thƣơng mại, trọng tâm là các hoạt động hòa giải, trọng 

tài thƣơng mại và tòa án nhân dân các cấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ngƣời 

dân và doanh nghiệp. 

Xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật về kinh tế. Tăng cƣờng tính độc lập 

của hệ thống tƣ pháp các cấp trong xét xử, thi hành án dân sự, kinh tế.  

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội – nghề nghiệp vào việc giám sát hoạt 

động của các cơ quan nhà nƣớc./.  

 



300 

TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN ĐẠI 

DƯỚI GÓC ĐỘ QUYỀN CON NGƯỜI 

TS. Nguyễn Văn Quân 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Trong mô hình nhà nước pháp quyền, pháp luật có vai trò quan trọng 

trong điều chỉnh các quan hệ xã hội, cũng như bảo vệ các quyền, tự do cơ bản của cá 

nhân trong quan hệ với các cá nhân khác cũng như quan hệ với nhà nước. Để bảo đảm 

quyền, tự do cơ bản của con người, pháp luật phải đáp ứng một số yêu cầu cơ bản, 

trong đó có tính ổn định. Sự ổn định, chắc chắn của pháp luật làm cho công dân yên 

tâm làm ăn, sinh sống, tin tưởng vào pháp luật, tuân thủ pháp luật một cách tự nguyện – 

nền tảng của pháp quyền. Bài viết phân tích tính ổn định của pháp luật dưới góc độ 

bảo vệ quyền con người, cũng như mối liên hệ giữa tính ổn định của pháp luật và các 

đòi hỏi về tính dễ tiếp cận và tính khả đoán của pháp luật trong nhà nước pháp quyền. 

Từ khoá: Nhà nước pháp quyền; chất lượng pháp luật; quyền con người; tính ổn 

định; tính dễ tiếp cận. 

Dẫn nhập 

Nhà nƣớc pháp quyền đƣợc quan niệm nhƣ một dạng mô thức, chuẩn mực trong 

tổ chức quyền lực nhà nƣớc. Trung tâm của nhà nƣớc pháp quyền là mối quan hệ giữa 

nhà nƣớc và pháp luật: Nhà nƣớc hành xử bằng pháp luật và trong khuôn khổ pháp luật, 

phục tùng pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật trong nhà nƣớc pháp quyền không phải là thứ 

pháp luật bất kì mà phải là pháp luật chứa đựng một số thuộc tính nội tại
1
 (đòi hỏi về 

mặt nội dung). Thuộc tính nội tại quan trọng nhất của pháp luật trong nhà nƣớc pháp 

quyền là bảo vệ, bảo đảm quyền con ngƣời. Nói đúng hơn, bảo vệ các quyền và tự do 

cơ bản của con ngƣời là nội hàm của nhà nƣớc pháp quyền
2
. Nói cách khác, bên cạnh 

chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội thì pháp luật có một chức năng cơ bản khác là 

bảo vệ cá nhân trong quan hệ với các cá nhân khác cũng nhƣ quan hệ với nhà nƣớc. Tuy 

nhiên, việc đề cao vai trò của pháp luật trong xã hội pháp quyền dẫn tới xu hƣớng bùng 

nổ, lạm phát pháp luật. Điều này vô hình trung làm cho hệ thống pháp luật mất đi tính 

ổn định, có nguy cơ tác động tiêu cực tới quyền, tự do cơ bản của con ngƣời. 

1. Vai trò của pháp luật trong nhà nước pháp quyền và hiện tượng lạm phát 

pháp luật 

Sự phổ biến của mô hình nhà nƣớc pháp quyền dẫn tới việc trao cho pháp luật một 

                                                 
1
 Jacques Chevallier, L‟Etat de droit, 5e éd. Nxb. Montchrestien, 2010, tr. 18. 

2
 Đào Trí Öc, Giáo trình nhà nước pháp quyền, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2015, tr. 63. 
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địa vị, vai trò ngày càng lớn trong đời sống xã hội
1
. Cùng với sự phổ biến của 

nguyên tắc pháp quyền trong quản trị quốc gia
2
, trong những thập niên gần đây tại 

nhiều quốc gia xuất hiện xu hƣớng đề cao pháp luật nhƣ là công cụ quan trọng nhất 

để “kiểm soát xã hội”, “bảo đảm sự đồng thuận xã hội”, “hoạch định và dự báo các 

hệ quả”
3
. Thậm chí, xem pháp luật nhƣ là liều thuốc chữa bách bệnh

4
, có thể thay thế 

mọi phƣơng thức điều chỉnh khác (đạo đức, tôn giáo, tập quán, quy tắc ứng xử cộng 

đồng, các quy định mang tính nội bộ của các hội, nhóm…) để giải quyết mọi vấn đề 

đặt ra của xã hội. 

Tuy nhiên, việc đề cao pháp luật dẫn tới xu hƣớng phổ biến ở nhiều quốc gia là 

sự bùng nổ của các quy phạm và quy tắc pháp lý liên quan tới mọi lĩnh vực của đời 

sống xã hội. Hiện tƣợng này từ lâu đƣợc một số học giả đặt tên là “lạm phát pháp luật” 

(Legislative Inflation)
5
 với nhiều hệ lụy cho cơ chế điều chỉnh xã hội

6
. Lạm phát pháp 

luật có thể hiểu là hiện tượng gia tăng về số lượng nhưng lại giảm sút về chất lượng 

của các quy phạm pháp luật. 

Hiện tƣợng “lạm phát” pháp luật có xu hƣớng diễn ra phổ biến tại các quốc gia 

thuộc hệ thống Civil Law, do sự đề cao pháp điển hoá và vai trò của văn bản quy phạm 

pháp luật (luật thành văn): 

Theo số liệu thống kê của Tham chính viện Pháp (Conseil d‟Etat), năm 2006 tại 

Pháp có 10.500 luật và 120.000 văn bản dƣới luật đang có hiệu lực
7
, dung lƣợng của 

Công báo từ 13.000 trang/năm trong những năm 1970 lên 23.000 trang vào năm 2010, 

tăng 75% sau 40 năm
8
. Trong những năm 1980, mỗi năm trung bình có 108 đạo luật 

đƣợc thông qua tại Pháp
9
, còn hiện nay mỗi năm ở Pháp vẫn có khoảng hơn 50 đạo luật 

với khoảng 1000 đến 2400 điều luật đƣợc thông qua, chƣa tính các văn bản dƣới luật
1
. Ở 

                                                 
1
 Jacques Chevallier, L‟Etat de droit, 5e éd.. Montchrestien, 2010, tr. 135. 

2
 Xem: Nguyễn Văn Quân, Sự phổ biến của chủ nghĩa hợp hiến và nhà nước pháp quyền như một 

chuẩn mực quốc tế, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 15 (343), tháng 8/2017. 
3
 Dace Sulmane, Legislative Inflation - An analysis of the Phenomenon in Contemporary Legal 

Discourse, Baltic Journal of Law & Politics, 4:2 (2011), tr.80. 
4
 Guilaume Glénard, La conception matérielle de la loi revivifiée, RFDA 2005, tr.922; Jacques 

Chevallier, L‟Etat de droit, Sđd, tr.136. 
5
 Xem: Dace Sulmane, Legislative Inflation - An analysis of the Phenomenon in Contemporary Legal 

Discourse, Baltic Journal of Law & Politics, 4:2 (2011), Charles Debbasch et a., L‟inflation legislative 

et réglementaire en Europe, CNRS, 1997; Jean Carbonnier, Droit et passion du droit sous la V
e
 

République, Nxb. Flammarion, 1996. 
6
 Xem: René Savatier, L‟inflation législation et l‟indigestion du corps social, Recueil Dalloz, 1977, tr. 

43; Georges Ripert, Le déclin du droit, Nxb. LGDJ, Paris, 1949, tr. 67-72. 
7
 Conseil d'État, Rapport public 2006 : Jurisprudence et avis de 2005. Sécurité juridique et complexité 

du droit, Paris : La Documentation française, 2006. 
8
 Xem: http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/breve/2015/01/26/l-inflation-legislative-depuis-40-ans-

resumee-en-un-graphique_4563734_4355770.html 
9
 Thomas Piazzon, La sécurité juridique, Defrénois, Lextenso, 2009, tr. 191. 

1
 Assemblée Nationale, Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la 

législation et de l‟administration générale de la République sur la proposition de loi constitutionnelle 
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Bỉ, trong những năm 1980, hằng năm có khoảng 100 đƣợc thông qua, nhƣng từ giai 

đoạn 1990 có sự gia tăng rõ nét với 200 luật đƣợc thông qua hàng năm. Tại Đức, số 

lƣợng các luật đƣợc thông qua hàng năm giao động từ 120 đến 160
1
. Tại Bỉ, số lƣợng 

dự án luật đƣợc đƣa ra bỏ phiếu trong giai đoạn những năm 1980 là khoảng 100 dự 

luật mỗi năm, số lƣợng tăng dần vào giai đoạn 1990 và đỉnh cao là hơn 200 dự luật 

vào các năm 1997, 1999 và 2003
2
. 

Tại Ba Lan, hoạt động lập pháp bị phê phán là “mất kiểm soát” nhƣ dịch tả
3
. Jan 

Cipiur cho rằng pháp luật Ba Lan là hệ thống pháp luật thiếu ổn định nhất ở châu Âu. 

Theo thống kê, chỉ riêng năm 2014 Ba Lan đã ban hành 1749 văn bản quy phạm pháp 

luật với tổng số trang lên tới hơn hai mƣơi lăm ngàn trang. Năm 2015, số lƣợng tăng 

lên 30.000 trang
4
. 

Tại Anh, một quốc gia theo truyền thống Thông luật (Common Law) từ năm 

1970 tới 2003, số lƣợng luật đƣợc thông qua khá ổn định, thậm chí có xu hƣớng giảm 

(hơn 60 luật/năm vào những năm 1970-1980, và hơn 50 luật/năm vào giai đoạn sau) 

nhƣng dung lƣợng gia tăng, với 1110 trang vào năm 1970, 2110 vào 1980, 2390 vào 

1990 và 3865 vào năm 2000
5
. 

Tại Việt Nam, chƣa có một nghiên cứu nào thống kê chi tiết và đầy đủ về số 

lƣợng cũng nhƣ dung lƣợng của các văn bản quy phạm pháp luật đƣợc ban hành theo 

thời gian, nhƣng một xu hƣớng dễ nhận thấy là sự gia tăng của số lƣợng văn bản quy 

phạm theo từng năm. Tuy nhiên, chất lƣợng của pháp luật thì không gia tăng tƣơng 

ứng, chƣa tính sự chồng chéo, xung đột giữa các văn bản pháp luật
6
. Sự bùng nổ của 

số lƣợng văn bản quy phạm pháp luật là một trở lực lớn cho khả năng tiếp cận pháp 

luật, tiếp cận công lý của công dân. Số lƣợng văn bản quy phạm pháp luật khổng lồ, 

phức tạp khiến việc hiểu và nắm vững pháp luật chỉ là khả năng của một số lƣợng rất 

nhỏ những ngƣời hành nghề luật và các chuyên gia pháp lý. 

Mục đích trọng tâm của xây nhà nƣớc pháp quyền là kiểm soát quyền lực nhà 

nƣớc, nhằm bảo vệ các quyền và tự do của con ngƣời. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các 

                                                                                                                                                         
visant à lutter contre la sur-réglementation (n  101), tr.8. Xem : http://www.assemblee-

nationale.fr/15/pdf/rapports/r1817.pdf; truy cập ngày 11/11/2019. 
1
 Georges Hispalis, Pourquoi tant de loi(s), Pouvoirs, numéro 114, 2005, tr. 104. 

2
 Georges Hispalis, Pourquoi tant de loi(s), Pouvoirs, Nhƣ trên. 

3
 Jan Cipiur, "Polish law is the most unstable in the european union" Central European Financial 

Observer, N
o
8, dẫn bởi Trần Kiên, Tính ổn định của pháp luật: Lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và khả 

năng áp dụng cho Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Xây dựng môi trƣờng pháp lý bảo đảm cho sự 

phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tƣ nhân”, Hà Nội, ngày 12/11/2019. 
4
 Jan Cipiur, "Polish law is the most unstable in the european union" Central European Financial 

Observer, Nhƣ trên. 
5
 Georges Hispalis, Pourquoi tant de loi(s), Pouvoirs, numéro 114, 2005, tr. 105. 

6
 Hà Chính, Chồng chéo, xung đột pháp luật: Bài toán khó cần được xử lý. Xem: 

http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Chong-cheo-xung-dot-phap-luat-Bai-toan-kho-can-duoc-xu-

ly/372392.vgp, truy cập ngày 20/11/2019. 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1817.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1817.pdf
http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Chong-cheo-xung-dot-phap-luat-Bai-toan-kho-can-duoc-xu-ly/372392.vgp
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quy phạm pháp luật trong quá trình xây dựng nhà nƣớc pháp quyền có thể tạo ra những 

nguy cơ đối với quyền, tự do của con ngƣời, vì nó làm cho hệ thống pháp luật mất đi 

tính ổn định. 

Để bảo đảm quyền con ngƣời trong quá trình xây dựng nhà nƣớc pháp quyền, đòi 

hỏi về tính ổn định của pháp luật đƣợc đặt ra. 

2. Đòi hỏi về tính ổn định của pháp luật 

Luật pháp cần có sự ổn định để bảo đảm sự an toàn cho các quan hệ xã hội
1
. 

Dƣới góc độ quyền con ngƣời, sự ổn định của pháp luật là cần thiết, vì pháp luật trƣớc 

hết là phƣơng tiện bảo đảm an toàn và tự do của các cá nhân. Tính ổn định là một 

trong những tiêu chuẩn nội tại của hệ thống pháp luật dựa trên pháp quyền, hƣớng tới 

mục tiêu đảm bảo công lý và phát triển bền vững
2
. Một số tác giả coi đây là đặc trƣng 

quan trọng nhất của pháp quyền
3
. Theo đó, pháp luật phải có tính chắc chắn, ổn định 

trong khoảng thời gian đủ dài, pháp quyền liên quan đến không chỉ luật hôm nay, mà 

cả ngày mai; các thiết chế, luật lệ, chính sách không đƣợc phụ thuộc vào ý chí chủ 

quan của bất kỳ cá nhân hay nhóm ngƣời nào. Sự ổn định, chắc chắn của luật pháp làm 

cho công dân yên tâm làm ăn, sinh sống, tin tƣởng vào pháp luật, tuân thủ pháp luật 

một cách tự nguyện.  

Ngay từ đầu thế kỷ XX, luật gia ngƣời Pháp René Demogue cho rằng: “không có 

gì nguy hại cho sự tôn trọng luật pháp và ý niệm về luật pháp hơn sự thiếu ổn định về 

mặt pháp luật. Pháp luật là khuôn khổ vững chắc của xã hội loài ngƣời. Chỉ đƣa vào 

luật pháp những thay đổi một cách khôn ngoan, sau khi có những suy ngẫm và nghiên 

cứu chuyên sâu”
4
. Điều này cũng đúng với sự ổn định và yên ổn của các chủ thể pháp 

luật, vì không thể nắm bắt và thích ứng với những thay đổi quá thƣờng xuyên. Giáo sƣ 

Georges Ripert đề cao tính ổn định của luật pháp. Theo ông, giá trị của luật pháp nằm 

ở sự liên tục, và nhờ sự liên tục đó mà luật pháp có đƣợc tính chính danh của mình
5
, 

luật pháp là một thứ gắn liền trật tự và tính liên tục, “thế giới không thể sống trong 

hạnh phúc nếu thiếu sự an toàn do luật pháp tạo ra
1
. 

Nhìn nhận dƣới góc độ quyền con ngƣời, sự ổn định là một trong những điều 

kiện căn bản của hệ thống pháp luật, nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch 

                                                 
1
 Jean-Louis Bergel, Théorie générale du droit, 5

ème
 édition, Nxb. Dalloz, 2012, tr. 128. 

2
 Trần Kiên, Tính ổn định của pháp luật: Lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng cho Việt 

Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Xây dựng môi trƣờng pháp lý bảo đảm cho sự phát triển bền vững và 

lành mạnh của kinh tế tƣ nhân”, Hà Nội, ngày 12/11/2019, tr.63. 
3
 Barry R. Weingast, Why Developing Countries Prove So Resistant to the Rule of Law, paper prepared 

for World Justice Forum, Vienna, July 2-5 2008. 
4
 Référence à Courcelles-Seneuil, in Les notions fondamentales du droit privé. Essai critique, éd. A. 

Rousseau, Paris, 1911, tr.110. (R. DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé. Essai 

critique, éd. A. Rousseau, Paris, 1991, p. 110 : citant COURCELLES-SENEUIL. 
5
 Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 2 édition, 1955, N

o
1, tr.2. 

1
 Ripert, Le déclin du droit: études sur la législation contemporaine, LGDJ, 1949, n 50, tr.154. 
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và tình trạng của các chủ thể trong đời sống xã hội
1
. Sự ổn định của pháp luật thực 

định liên quan đến sự ổn định của nguồn pháp luật – nơi tìm thấy các giải pháp cho các 

vấn đề pháp lý”
2
. Đối với hệ thống pháp luật Việt Nam, thì đó là sự ổn định của luật 

thành văn. Bởi vì, hệ thống pháp luật Việt Nam ngày nay cơ bản vẫn dựa trên nền tảng 

hệ thống pháp luật của các nƣớc XHCN
3
 (Soviet Law), và ít nhiều thừa hƣởng một số 

yếu tố của hệ thống dân luật (Civil law) - di sản của hơn 80 năm ngƣời Pháp cai trị. Về 

cơ bản, pháp luật xã hội có nhiều nét tƣơng đồng với hệ thống dân luật - vốn đề cao 

pháp luật thành văn, đề cao pháp điển hóa và xem văn bản quy phạm pháp luật là 

nguồn pháp luật chính
4
. 

Một ví dụ của sự thiếu ổn định của hệ thống pháp luật Việt Nam là sự thay đổi, 

xáo trộn thƣờng xuyên của hệ thống luật tƣ. Trong vòng 20 năm, có tới 3 bộ luật dân 

sự đƣợc thông qua. Đây là một minh chứng cho sự thiếu ổn định của hệ thống pháp 

luật Việt Nam. Để so sánh, Bộ luật Dân sự Pháp hiện hành có từ năm 1804 và Bộ luật 

Dân sự của Đức có từ năm 1900. Sự thay đổi quá nhanh của pháp luật là một rào cản 

đối với khả năng tiếp cận pháp luật của ngƣời dân, vì nó làm cho hệ thống pháp luật 

mất đi tính ổn định, khiến các chủ thể pháp luật nhƣ lạc vào mê cung của các quy định 

cũ-mới chồng chéo. Biểu hiện dễ thấy nhất của sự thiếu ổn định là tình trạng luật mới 

ban hành ra sau một thời gian ngắn đã sửa đổi
5
. 

Tính ổn định của pháp luật nhằm đảm bảo sự liên tục, thƣờng xuyên, đều đặn của 

các tình huống pháp lí đang có hiệu lực đƣợc dự liệu bởi luật pháp: Các tình huống này 

đến từ các biện pháp hay cách hành xử của cơ quan công quyền và một khi các biện 

pháp hay cách hành xử đƣợc đƣa ra, dĩ nhiên chúng có thể đƣợc sửa đổi hay hủy bỏ 

(nghĩa là đòi hỏi về tính ổn định không có tính tuyệt đối) nhƣng phải tuân theo một số 

điều kiện về mặt nội dung và hình thức chặt chẽ. Tính ổn định gắn liền với sức mạnh 

hiệu lực pháp luật của bản án, quyết định của toà, các nguyên tắc về thời hiệu pháp 

lí.… Những thay đổi, điều chỉnh có thể diễn ra nhƣng phải tuân theo những trình tự, 

thủ tục pháp lí có tính ổn định cao và phải đƣợc dự liệu trƣớc.  

 Các tác giả phân biệt rõ ràng giữ nhu cầu về an toàn pháp lý và nhu cầu về tiến 

                                                 
1
 Xem: Nguyễn Văn Quân, “Yêu cầu về an toàn pháp lý trong nhà nƣớc pháp quyền”, Tạp chí Luật 

học, số 9 (196)/2016. 
2
 Jacques Ghestin, Gilles Goubeaux avec le concours de Muriel Fabre-Magnan, Traité de Droit civil: 

Introduction générale, Nxb. LGDJ, 4
ème

 édition, 1994, n 236 ; tr.192. 
3
 Đào Trí Öc (2003), “Basic Information of Legal Research – A Case Study of Vietnam”, Project of 

Doing Legal Research in Asian Countries: China, India, Malaysia, Philippines, Thailand and 

Vietnam, Conducted by the Institute of Developing Economies (IDE-JETRO), Japan, tr.206. 
4
 René David, Camille Jauffret-Spinosi, Marie Goré (2015), Les grands systèmes de droit 

contemporains, Dalloz, 2016, tr.176; Gilles Cuniberti, Grands systèmes de droit contemporain: 

Introduction au droit comparé, LGDJ, 3
ème

 éd., tr.53-54. 
5
 Lê Kiên, “Luật mới ban hành 1-2 năm đã phải xem xét sửa đổi”, Báo Tuổi trẻ. Xem: 

https://tuoitre.vn/luat-moi-ban-hanh-1-2-nam-da-phai-xem-xet-sua-doi-20191122075626505.htm, truy 

cập ngày 20/12/2019. 
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bộ xã hội để đặt ra câu hỏi về áp dụng pháp luật trong thời gian, an toàn pháp lý giả 

định rằng luật mới không phá vỡ những dự liệu của các chủ thể pháp luật. 

3. Mối liên hệ giữa tính ổn định pháp luật và quyền con người 

Dƣới góc độ khách quan, pháp luật là tổng thể các quy phạm chung và trừu tƣợng 

đƣợc áp dụng bao quát cho mọi chủ thể (pháp luật khách quan). Dƣới góc độ chủ quan, 

pháp luật bao hàm các quyền và nghĩa vụ cụ thể của chủ thể đƣợc điều chỉnh bởi các 

quy định khách quan. 

Sự ổn định của pháp luật thực định là cơ sở cho sự ổn định của các tình huống 

pháp lý, qua đó là sự ổn định cho các quyền chủ thể: các chủ thể pháp luật biết đƣợc 

điều gì chờ đợi mình (các quy định pháp luật đƣợc đặt ra có tính ổn định giúp chủ thể 

pháp luật dự liệu trƣớc – tính khả đoán của pháp luật), và tập hợp, chuẩn bị sẵn những 

lời khuyên, tƣ vấn để bảo vệ, củng cố các quyền của mình, ngay trƣớc khi các quyền 

và nghĩa vụ này phát sinh. 

Sự ổn định của các quyền là vô cùng cần thiết, vì các quyền đƣợc thủ đắc, thiết 

lập từ trƣớc là nguồn gốc của sự giàu có, thịnh vƣợng mà con ngƣời hƣớng tới, sự ổn 

định của các quyền, thúc đẩy các cá nhân trong xã hội đƣa tài sản vào đầu tƣ sản xuất, 

kinh doanh tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. 

Mối liên hệ giữa tính ổn định của pháp luật và quyền con ngƣời còn đƣợc thể hiện 

ở chỗ sự ổn định là yếu tố quan trọng chi phối tính dễ tiếp cận của pháp luật. Trong mô 

hình nhà nƣớc pháp quyền, mọi chủ thể phải tôn trọng và tuân thủ pháp luật một cách 

nghiêm túc và đầy đủ. Nhƣng để tôn trọng pháp luật thì chủ thể pháp luật phải biết và 

hiểu luật, nhƣ câu thành ngữ tiếng La tinh có từ thời cổ đại “không ai đƣợc xem là 

không biết luật” (Ignorantia juris non excusat
1
). Dƣới góc độ lý luận, pháp luật có chức 

năng tổ chức đời sống xã hội và điều chỉnh quan hệ giữa các thành viên trong xã hội 

nên các quy phạm pháp luật “nằm ngoài ý chí cá nhân của những ngƣời phải tuân theo 

nó”
2
. Bởi vậy, tính dễ tiếp cận của pháp luật là một yêu cầu chính đáng và hợp lý. 

Tiếp cận dƣới góc độ quyền con ngƣời, có đủ kiến thức về luật pháp là điều kiện 

cần thiết cho việc thực thi quyền, tự do cơ bản
1
 của mỗi chủ thể trong xã hội. Nói cách 

khác, để bảo đảm các quyền và tự do cơ bản của công dân, đòi hỏi pháp luật phải có 

thể đƣợc công chúng biết rõ và hiểu đƣợc. Bởi vì, sự bình đẳng trƣớc pháp luật và bảo 

vệ các quyền sẽ không đƣợc bảo đảm nếu công dân không có đủ hiểu biết cần thiết về 

các quy phạm đƣợc áp dụng.  

                                                 
1
 Black‟s Law Dictionary, 5th Edition, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1979, tr.672. 

2
 Jean-Louis Aubert, Eric Savaux, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 15

e
 

édition, 2014, n 15, tr.14. 
1
Phán quyết ngày 16/11/1999 (n° 99-421 DC) của Hội đồng bảo hiến Pháp. Xem: https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/1999/99421DC.htm  

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1999/99421DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1999/99421DC.htm
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Một cách tổng quát, yêu cầu về tính dễ tiếp cận liên hệ chặt chẽ với các giá trị 

khác, nhƣ là tính trong sáng, đơn nghĩa, dễ đọc, dễ hiểu của luật pháp. Tính trong sáng, 

dễ hiểu của văn bản luật giúp tránh sự đa nghĩa, lập lờ, tùy tiện của công quyền nhằm 

bảo đảm sự bình đẳng trƣớc pháp luật của mọi chủ thể. Ngoài ra, để pháp luật dễ tiếp 

cận đối với các chủ thể pháp luật thì nó phải có tính ổn định cao, vì nếu pháp luật thay 

đổi quá thƣờng xuyên, các chủ thể không thể nắm bắt đƣợc pháp luật hiện hành liên 

quan đến quyền và nghĩa vụ của mình.  

Kết luận 

Đặc trƣng của pháp luật hiện đại gắn liền với pháp quyền và bảo vệ quyền con 

ngƣời. Ngƣời ta xem pháp luật nhƣ một công cụ bảo vệ quyền, tự do cơ bản của con 

ngƣời. Để bảo đảm mục tiêu bảo vệ quyền con ngƣời, pháp luật trong mô hình nhà 

nƣớc pháp quyền phải đáp ứng đƣợc các tiêu chí nhất định. Đây cũng là khía cạnh 

nghiên cứu mới về nhà nƣớc pháp quyền và quyền con ngƣời trong những năm gần 

đây tại một số quốc gia
1
. Theo đó, pháp luật và quyền con ngƣời đƣợc nghiên cứu dƣới 

góc độ an toàn pháp lý
2
 hoặc chất lƣợng pháp luật

3
. Trong các tiêu chí đánh giá chất 

lƣợng của hệ thống pháp luật thì tiêu chuẩn về tính ổn định của pháp luật ngày càng 

đƣợc đề cao. 
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CHÚNG TA CẦN XÂY DỰNG 

“NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN” HAY “XÃ HỘI PHÁP QUYỀN”? 

PHÂN TÍCH TỪ LÝ THUYẾT VỀ “THE RULE OF LAW” 

TS. Nguyễn Minh Tâm 

PGS.TS. Vũ Công Giao 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: The Rule of Law và Nhà nước pháp quyền là những thuật ngữ chính trị-

pháp lý được thảo luận rất nhiều ở Việt Nam trong vài thập kỷ gần đây, song vẫn chưa 

có sự thống nhất trong giới nghiên cứu về một số khía cạnh của chúng. Bài viết phân 

tích nguồn gốc, nội dung của The Rule of Law theo cách hiểu phổ biến trên thế giới, so 

sánh với quan điểm về Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Các tác giả cho rằng The 

Rule of Law và Nhà nước pháp quyền là hai khái niệm không hoàn toàn đồng nhất về 

nguồn gốc và nội dung. The Rule of Law hàm ý một “xã hội pháp quyền” hơn là một 

“nhà nước pháp quyền”, và trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam nên hướng tới việc xây 

dựng xã hội pháp quyền theo đúng tinh thần của The Rule of Law. 

Từ khoá: The Rule of Law, Xã hội pháp quyền, Nhà nước pháp quyền, Việt Nam. 
 

Dẫn nhập 

The Rule of Law là một lý thuyết chính trị-pháp lý đƣợc hình thành ở nƣớc Anh từ 

thế kỷ 12. Thuật ngữ The Rule of Law đƣợc A.V. Dicey trình bày có hệ thống lần đầu 

tiên trong tác phẩm Nhập môn Nghiên cứu luật hiến pháp (Introduction to the Study of 

the Law of Constitution) xuất bản năm 1885, mà ý nghĩa chính là tinh thần thượng tôn 

pháp luật. Hiện nay, The Rule of Law đƣợc thừa nhận nhƣ một giá trị phổ quát, là nền 

tảng cho việc xây dựng và vận hành của các nhà nƣớc hiện đại. Ở Việt Nam, tƣ tƣởng 

về The Rule of Law đã đƣợc tiếp nhận từ đầu thế kỷ 20 bởi các trí sĩ, nhà cách mạng 

yêu nƣớc, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh có lẽ là ngƣời phát ngôn chính thức đầu tiên 

(trong Bản kiến nghị gửi Hội nghị Versailles năm 1919). Trong lần sửa đổi Hiến pháp 

năm 1992 vào năm 2001, mục tiêu xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

chính thức đƣợc ghi nhận, tiếp tục đƣợc khẳng định và làm rõ hơn trong Hiến pháp 

năm 2013. Dù vậy, cho đến nay vẫn có những tranh luận về nội hàm của khái niệm 

Nhà nƣớc pháp quyền theo cách hiểu ở Việt Nam trong tƣơng quan so sánh với nhận 

thức phổ quát về The Rule of Law trên thế giới. Bài viết này góp phần bổ sung phân 

tích vào cuộc tranh luận kể trên, trong đó chú trọng so sánh phạm vi nội hàm của hai 

khái niệm. Câu hỏi nghiên cứu mà các tác giả cố gắng giải quyết trong bài này là: The 

Rule of Law nói đến một “Xã hội pháp quyền” hay Nhà nước pháp quyền? Tư duy 
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pháp lý hiện nay ở Việt Nam về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tương ứng đến 

mức độ nào với The Rule of Law? Liệu Việt Nam nên dừng lại ở mục tiêu xây dựng 

Nhà nước pháp quyền hay nên đặt vấn đề rộng hơn là xây dựng Xã hội pháp quyền? 

1. Nguồn gốc và khái niệm The Rule of Law 

Chƣa có một định nghĩa/khái niệm chung thống nhất về The Rule of Law, song 

giới nghiên cứu đều đồng thuận rằng, thuật ngữ này đƣợc Dicey trình bày có hệ thống 

lần đầu tiên trong tác phẩm Introduction to the Study of the Law of the Constitution 

(Nhập môn Nghiên cứu luật hiến pháp, 1885). Theo Dicey, The Rule of Law (hay 

Supremacy of Law) và quyền tối cao của Nghị viện là hai nguyên tắc đặc trƣng riêng 

biệt và có tính bổ trợ cho nhau của luật hiến pháp và truyền thống văn hoá chính trị 

Anh Quốc, đƣợc hình thành trong một khoảng thời gian dài (từ thế kỷ 12).
1
 The Rule 

of Law có ý nghĩa chính là [tinh thần] “thƣợng tôn pháp luật”, với ba đặc trƣng: Thứ 

nhất (và là cốt lõi), sự bình đẳng trƣớc pháp luật và trƣớc quyền tài phán của toà án: 

không ai đứng trên pháp luật; tất cả mọi người, bất kể địa vị hay điều kiện, đều là đối 

tượng của pháp luật và chịu sự xét xử của cơ quan tư pháp.
2
 Thứ hai, The Rule of Law 

đối ngƣợc với quyền lực tuỳ nghi: không ai bị trừng phạt hoặc phải chịu tổn hại về 

thân thể hay lợi ích trừ khi hành vi của họ được xác định là có sự vi phạm rõ ràng 

pháp luật theo các thủ tục pháp lý trước toà án.
3
 Thứ ba, các nguyên tắc của hiến 

pháp, với nền tảng The Rule of Law, không là nguồn gốc, mà là kết quả của các quyền 

con ngƣời đƣợc hình thành qua các án lệ của toà án tƣ pháp.
4
 

Quan niệm của Dicey có thể đƣa đến tranh luận nhƣ: nguyên tắc không ai đứng 

trên pháp luật đƣợc hiểu thế nào với quyền tối cao của Nghị viện? Ở điểm “mâu 

thuẫn” này, chúng ta cần quay trở lại truyền thống chính trị của Anh Quốc. Nghị viện 

trên lý thuyết có quyền tối cao tuyệt đối, nhƣng cũng chỉ đƣợc thể hiện ý chí qua các 

đạo luật đƣợc ban hành theo quy trình nhất định. Các đạo luật muốn trở thành tối cao 

cần phải có sự “chấp thuận” của toà án và biến chúng thành một phần của thông luật 

(Common Law). Nói cách khác, thẩm quyền của Nghị viện đơn thuần là “đề 

xuất/trình” các đạo luật, còn toà án mới là chủ thể thực sự “thông qua” luật, khi đó 

pháp luật mới có tính tối cao. Do đó, The Rule of Law và quyền tối cao của Nghị viện 

(làm luật) không mâu thuẫn, mà bổ trợ cho nhau. The Rule of Law không chỉ là bình 

đẳng trƣớc pháp luật, mà còn là bình đẳng trƣớc quyền tài phán của toà án tƣ pháp. 

Giữa Nghị viện và toà án, bắt nguồn từ mối quan hệ liên minh trong cuộc đấu 

tranh với nền quân chủ, Nghị viện rất tôn trọng và ủng hộ sự độc lập của toà án. Các vị 

                                                 
1
 A. V. Dicey (1979 [1885]), Introduction to the Study of the Law of the Constitution (A. V. Dicey 

with an introduction by E C S Wade), The MacMillan Press, London, tr.183-184, 406. 
2
 A. V. Dicey (1979 [1885]), tài liệu đã dẫn, tr.193. 

3
 A. V. Dicey (1979 [1885]), tài liệu đã dẫn, tr.188. 

4
 A. V. Dicey (1979 [1885]), tài liệu đã dẫn, tr.195-196. 
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thẩm phán thông luật theo truyền thống chỉ đọc luật và dựa trên quan điểm pháp lý của 

mình để ra quyết định (chú trọng luật thủ tục hơn luật nội dung). Các thẩm phán không 

thể tuyên bố huỷ bỏ các đạo luật của Nghị viện, nhƣng có thể giải thích chúng một 

cách hạn chế hoặc làm cho không thể thi hành đƣợc (nếu cần thiết). Truyền thống 

Common Law và The Rule of Law gắn liền với luật tự nhiên, đôi khi là “cơ bản, bất 

biến và tối cao”, đóng vai trò nhƣ một cơ chế giám sát hiến pháp, ràng buộc Nghị viện 

và các toà án tƣ pháp.
1
 Trong xã hội, pháp luật đƣợc tất cả mọi ngƣời tôn trọng, ngay 

cả Hoàng gia cũng tự đặt mình trong khuôn khổ pháp luật. Mọi mâu thuẫn trong xã hội 

đều đƣợc giải quyết theo pháp luật. Ngoài ra, những yếu tố khác nhƣ: hệ thống án lệ 

vững chắc, chặt chẽ đƣợc tích luỹ theo thời gian, vai trò của công luận, giới học thuật, 

các cuộc bầu cử định kỳ,… là tiền đề tạo nên đặc trƣng riêng biệt của truyền thống 

chính trị Anh Quốc. 

Truyền thống The Rule of Law của Anh Quốc đƣợc kế thừa, phát triển mở rộng ở 

Hoa Kỳ và đƣợc thể hiện bằng thuật ngữ đặc trƣng là Due Process of Law (trình tự 

pháp luật công bằng - mà có thể đƣợc hiểu là: không ai phải chịu bất kỳ hình phạt hay 

tổn hại nào từ phía chính quyền trừ khi đó là kết quả của các thủ tục định trước). Trên 

thực tế, tinh thần của Due Process of Law đã xuất hiện trong Magna Carta (1215), 

nhƣng lý thuyết này lại đƣợc tiếp nhận và phát triển mạnh mẽ hơn ở Hoa Kỳ. Điều đó 

là bởi ở Hoa Kỳ, nền quân chủ hay quyền tối cao của Nghị viện không còn đƣợc chấp 

nhận, thay vào đó là quyền lập hiến của nhân dân đƣợc phân biệt với quyền lập pháp 

của Quốc hội và giữ địa vị tối cao. Hiến pháp là đạo luật cao nhất mà chính quyền phải 

tuân thủ. Quyền lực nhà nƣớc đƣợc phân chia thành các quyền lập pháp-hành pháp-tƣ 

pháp với cơ chế kiềm chế-đối trọng và theo thể chế liên bang. Due Process of Law trở 

thành một nguyên tắc của hiến pháp ở Hoa Kỳ qua các Tu chính án thứ 5 và 14, theo 

đó, toà án tƣ pháp sử dụng cả hai hình thức về thủ tục (procedural due process) và về 

nội dung (substantive due process) để kiểm tra tính hợp hiến của các đạo luật và các 

hành vi công quyền nhằm chống lại sự lạm dụng quyền lực và bảo vệ tính công bằng 

của pháp luật. 

Nhƣ vậy, ở mức độ khái quát nhất, The Rule of Law trong các xã hội Anh-Mỹ có 

thể hiểu là tinh thần thƣợng tôn pháp luật đƣợc kết hợp với các định chế chính trị-pháp 

lý và văn hoá bảo đảm tính công bằng của pháp luật (nhƣ: truyền thống án lệ, tƣ pháp 

độc lập, phân quyền,…). Pháp luật theo The Rule of Law có địa vị “ƣu thế”, đƣợc xã 

hội tôn trọng bởi đạt đƣợc tính công lý cả về hình thức (thủ tục) và bản thể (nội dung). 

Về thủ tục, truyền thống pháp luật Anh-Mỹ trong hai trăm năm gần đây hầu nhƣ chỉ 

                                                 
1
 Allan R. Brewer-Carías (1989), Judicial Review in Comparative Law, Cambridge University Press, 

tr.98. Dẫn theo: Bùi Ngọc Sơn (2009), “Tài phán hiến pháp và vị trí của Quốc hội”, Nghiên cứu Lập 

pháp 16(153). 
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chú trọng vào tính hình thức của pháp luật, nghĩa là, trong quan niệm của họ, chỉ cần 

các thủ tục (công bằng) định trƣớc đƣợc áp dụng trong sáng và nhất quán thì công lý 

thủ tục đã đƣợc thực thi. Về nội dung, công lý bản thể của pháp luật đƣợc bảo đảm bởi 

một trật tự hiến định (hay các định chế chính trị-pháp lý và truyền thống), đặc biệt là 

cơ chế tìm và tạo luật có tính bổ trợ giữa hai định chế là thiết chế đại diện và toà án tƣ 

pháp.
1
 Nói cách khác, các định chế là nền tảng thể chế cần thiết của The Rule of Law, 

cung cấp bảo đảm tối thiểu cho tính công bằng, hợp lý của pháp luật. Ngƣợc lại, các 

định chế tự nó chỉ là khung cảnh, và The Rule of Law bảo đảm cho tinh thần của định 

chế đƣợc thực hiện.
2
 

Đi sâu vào chi tiết, hiện nay, có thể tìm thấy nhiều định nghĩa về The Rule of 

Law mà ý nghĩa và cách thức áp dụng là ít nhiều khác nhau phụ thuộc vào nhận thức 

của các xã hội tƣơng ứng. Ở mức độ hẹp nhất, The Rule of Law là “sự hạn chế việc 

tuỳ nghi hành xử quyền lực bằng cách ràng buộc quyền lực vào các đạo luật đƣợc xây 

dựng rõ ràng và chặt chẽ”;
3
 hoặc là “đòi hỏi/yêu cầu quan chức chính phủ và công dân 

bị ràng buộc và phải hành sử phù hợp với pháp luật”.
4
 Ở mức độ rộng hơn, The Rule 

of Law đƣợc xem là “một hệ thống/cơ chế trong đó không chủ thể nào, ngay cả nhà 

nƣớc, đƣợc đứng trên pháp luật; nơi pháp luật bảo vệ các quyền cơ bản và mọi ngƣời 

đều có thể tiếp cận công lý”;
5
 hoặc là “một nguyên tắc quản trị trong đó mọi cá nhân, 

tổ chức, thiết chế, công và tƣ, bao gồm cả nhà nƣớc, đều phải tuân thủ pháp luật mà 

đƣợc công bố công khai, áp dụng bình đẳng và đƣợc phán quyết độc lập, phù hợp với 

các nguyên tắc và tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế”.
6
 The Rule of Law đồng thời đòi hỏi 

các biện pháp bảo đảm nguyên tắc thƣợng tôn pháp luật, bình đẳng trƣớc pháp luật, 

chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật, phân chia quyền lực, sự tham gia của ngƣời dân vào 

quá trình ra quyết định, tính tin cậy pháp lý, ngăn ngừa sự tuỳ nghi, tính minh bạch của 

pháp luật và các thủ tục.
7
 

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra những nguyên tắc mà The Rule of Law bao hàm, 

                                                 
1
 Lý Ba (2012), “Luật là gì?”, “Pháp trị là gì?”, “Chủ nghĩa hợp hiến là gì?”, trong: Nguyễn Đăng 

Dung… [và nh.ng. khác] (đồng chủ biên), Về pháp quyền và chủ nghĩa hợp hiến: Một số tiểu luận của 

các học giả nước ngoài, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội, tr.11-25, 26-37, 38-55. 
2
 Bo Li (2000), “Constitutionalism and the The Rule of Law”, Perspectives, Vol.II No.1. 

3
 The Rule of Law, tại: https://www.lexico.com/en/definition/rule_of_law, [truy cập: 29/11/2020]. 

4
 Brian Z. Tamanaha (2007), “A Concise Guide to the The Rule of Law”, St. John‟s Legal Studies 

Research Paper No. 07-0082, tr.3, tại: https://ssrn.com/abstract=1012051, [truy cập: 29/11/2020]; 

Brian Tamanaha (2012), “The History and Elements of the The Rule of Law”, Singapore Journal of 

Legal Studies 2012 (Dec), tr.233. 
5
 OECD (2013), “The Rule of Law”, trong: Government at a Glance 2013, OECD Publishing, Paris, 

tr.44, tại: https://doi.org/10.1787/gov_glance-2013-en, [truy cập: 29/11/2020]. 
6
 UNSC (2004), The The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-conflict Societies: 

Report of the Secretary-General, đoạn 6, tại: http://www.refworld.org/docid/45069c434.html, [truy 

cập: 29/11/2020]. 
7
 UNSC (2004), tài liệu đã dẫn. 

https://www.lexico.com/en/definition/rule_of_law
https://ssrn.com/abstract=1012051
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có thể chia thành các nguyên tắc hình thức (formal), thủ tục (procedural), và nội dung 

(substantive).
1
 Các nguyên tắc hình thức nhấn mạnh đến tính hình thức hay các đặc 

trƣng mà một hệ thống pháp luật phải có, nhƣ: luật do một thiết chế đƣợc uỷ quyền 

làm ra theo các quy tắc và thủ tục, minh bạch (công khai, dễ tiếp cận), có tính tổng 

quát, rõ ràng, thích hợp, ổn định, có thể tiên đoán, đƣợc áp dụng công bằng và vô tƣ. 

Các nguyên tắc thủ tục thƣờng làm liên tƣởng đến nguyên tắc trình tự pháp luật công 

bằng (due process of law) mà đã nêu ở trên. Các nguyên tắc hình thức và thủ tục đƣợc 

coi là The Rule of Law theo nghĩa hẹp và yêu cầu cần phải có nhiều định chế để thực 

thi, đặc biệt là các thiết chế gìn giữ và duy trì tính hiệu lực của pháp luật và áp dụng 

pháp luật công bằng. Các nguyên tắc/khía cạnh nội dung là chủ đề còn gây nhiều tranh 

luận và đƣợc coi là The Rule of Law theo nghĩa rộng, liên quan đến một số giá trị đạo 

đức chính trị, nhƣ: hệ thống kinh tế (thị trƣờng hay kế hoạch tập trung), hình thức của 

chính quyền, hay quan niệm về quyền con ngƣời,… Một số tác giả cho rằng The Rule 

of Law chỉ có tính hình thức và thủ tục, trong khi tác giả khác lại muốn bổ sung thêm 

những khía cạnh có tính nội dung. 

Một vài tổ chức nhƣ The World Justice Project (WPJ) đã xác định bốn nguyên 

tắc tổng quát của The Rule of Law và xây dựng bộ tiêu chí gồm chín yếu tố để đánh 

giá mức độ The Rule of Law của các quốc gia trên thế giới.
2
 Australia‟s Magna Carta 

Institute (AMCI) đƣa ra mƣời nguyên tắc cụ thể đƣợc áp dụng trong thực tế nhƣ là 

biểu hiện của The Rule of Law.
3
 Mặc dù có sự khác nhau nhất định về số lƣợng và nội 

dung các nguyên tắc, nhƣng về bản chất, WPJ và ACMI đều nhấn mạnh tính tối cao 

của pháp luật và đề cập đến các yếu tố, định chế quan trọng khác liên quan đến các 

thuộc tính chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp của pháp luật. 

Qua những nội dung phân tích ở trên, ở mức độ khái quát và tiếp cận từ vai trò, 

có thể định nghĩa The Rule of Law là một lý thuyết mà coi pháp luật và tinh thần 

thượng tôn pháp luật là yếu tố cơ sở, định hướng, chi phối các hoạt động của một xã 

hội. Nói cách khác, The Rule of Law hàm ý nguyên tắc hay cơ chế ràng buộc mọi chủ 

thể trong xã hội (nhà nƣớc và các tổ chức, cá nhân) vào một “luật chơi” chung, trong 

đó pháp luật là chuẩn mực đối chiếu. Theo nghĩa đó, The Rule of Law thƣờng đƣợc 

hình dung thông qua một xã hội thƣợng tôn pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật theo The 

Rule of Law phải đáp ứng những thuộc tính nhất định và đƣợc gìn giữ, bảo đảm bởi 

các định chế chính trị-pháp lý và truyền thống, chẳng hạn nhƣ sự hiện diện của hiến 

                                                 
1
 Katrin Blasek (2015), The The Rule of Law in China. A Comparative Approach, Springer, tr.9-11; 

Jeremy Waldron (2016), “The The Rule of Law”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, tại: 

https://plato.stanford.edu/entries/rule-of-law/, [truy cập: 30/11/2020]; Brian Tamanaha (2007) và Brian 

Tamanaha (2012), tài liệu đã dẫn. 
2
 The World Justice Project (2020), WJP The Rule of Law Index 2020, tr.10-14, tại: 

https://worldjusticeproject.org/, [truy cập: 30/11/2020]. 
3
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pháp nhƣ một luật cao hơn, phân quyền, tài phán hiến pháp, tƣ pháp độc lập,….
1
 

Chính yêu cầu này làm cho The Rule of Law khác với Rule by Law - một khái niệm 

chỉ việc sử dụng pháp luật nhƣ một công cụ của quyền lực chính trị: nhà nƣớc dùng 

pháp luật để kiểm soát ngƣời dân, nhƣng không cho phép pháp luật đƣợc sử dụng để 

kiểm soát nhà nƣớc – nhà nƣớc đứng trên pháp luật. 

Ngày nay, The Rule of Law đã đƣợc thừa nhận là một giá trị có tính phổ quát, cả 

trong nghiên cứu học thuật và thực tiễn chính trị-pháp lý. Ở cấp độ quốc tế, Liên hợp 

quốc coi The Rule of Law là một nguyên tắc về quản trị nhà nƣớc, có tính toàn cầu và 

đóng vai trò nền tảng cho các quan hệ quốc tế.
2
 Nghị viện châu Âu cũng coi The Rule 

of Law là một nguyên tắc chung của các quốc gia trong khu vực.
3
 

2. The Rule of Law trong mối quan hệ với Rechtsstaat và État de Droit 

Cùng sự phát triển của lý thuyết The Rule of Law ở Anh-Mỹ, ngƣời Đức ở thế kỷ 

19 đã phát triển một lý thuyết có tính chất gần tƣơng tự là Rechtsstaat với mục đích 

hạn chế quyền lực của nhà nƣớc quân chủ để bảo vệ sự sống, tự do và tài sản cho các 

thành viên trong xã hội. Rechtsstaat lấy cảm hứng từ học thuyết luật thực chứng, coi 

trọng nguồn gốc thành văn, thế tục, do nhà nƣớc ban hành của luật; và vì vậy các 

quyền cá nhân cũng có tính thế tục. Yếu tố quan trọng của Rechtsstaat là bảo vệ nhân 

quyền và phân quyền (lý thuyết quyền công chủ quan/subjective-public rights), và địa 

vị tối cao của luật (một hệ thống những quy tắc khách quan, trừu tƣợng, tổng quát, và 

không hồi tố) đƣợc phản chiếu qua nguyên tắc hợp pháp (legality). Nguồn gốc nguyên 

bản và rõ ràng duy nhất của luật đó là từ thẩm quyền lập pháp của nhà nƣớc, qua đó 

tinh thần đồng nhất của dân tộc đƣợc thể hiện qua chức năng đại diện của nghị viện. 

Bởi vậy, Rechtsstaat chính là pháp luật của nhà nƣớc (law of the state), đặc trƣng hoàn 

toàn bởi quan niệm kỹ thuật và hình thức về luật.
4
 Rechtsstaat đƣợc hiến định trong 

Luật Cơ bản (Basic Law – Hiến pháp của CHLB Đức) năm 1949, dƣới hình thức là 

một nguyên tắc không thể bị sửa đổi vì bất cứ lý do nào. Toà án Hiến pháp Đức là thiết 

chế tài phán, bảo đảm vị trí đứng trên của Hiến pháp so với các nhà lập pháp. Nhƣ vậy, 

                                                 
1
 Katrin Blasek (2015), tài liệu đã dẫn, tr.11. 

2
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4
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(edited), The The Rule of Law: History, Theory and Criticism, Published by Springer, the Netherlands, 

tr.11-13; Nguyễn Minh Tuấn (2019), “Nội dung và thực tiễn thực hiện nguyên tắc “Rechtsstaat” ở 

Cộng hoà Liên bang Đức”, trong: Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn (đồng chủ biên), tài liệu đã dẫn, 

tr.290-309. 
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sơ bộ có thể thấy Rechtsstaat có những điểm khác biệt nhất định so với The Rule of 

Law nhƣ: nhấn mạnh yếu tố phân quyền, coi trọng luật thành văn do nhà nƣớc ban 

hành, bảo vệ nhân phẩm (human dignity). 

Sang đầu thế kỷ 20, lý thuyết État de Droit đƣợc giới thiệu ở Pháp. Thực chất đây 

là một cố gắng tổng hợp hai lý thuyết Rechtsstaat và The Rule of Law để áp dụng vào 

Pháp. Mục tiêu chủ yếu của État de Droit là bảo vệ các quyền của cá nhân trƣớc khả 

năng tuỳ tiện của nhà nƣớc bằng cách “tự giới hạn” quyền lực tối cao, ràng buộc nó 

với sự tôn trọng những quy tắc giá trị chung của dân tộc. Theo État de Droit, chủ 

quyền nhân dân đƣợc trao cho Nghị viện, có địa vị tối cao tuyệt đối so với các nhánh 

quyền lực khác; pháp luật đƣợc thừa nhận là sự biểu hiện ý chí chung của dân tộc, do 

đó, quyền hành pháp phải chịu sự ràng buộc nghiêm ngặt (bởi tính hợp pháp); các 

thẩm phán tƣ pháp không đƣợc phép can thiệp vào việc thực hiện quyền lập pháp, 

không thể đình chỉ thi hành pháp luật. Do Pháp không có cơ chế giám sát tƣ pháp nhƣ 

ở Hoa Kỳ, nên xuất hiện nhu cầu cần tách biệt Hiến pháp với các luật thƣờng, trong đó 

Hiến pháp có vị trí cao nhất và Nghị viện buộc phải tôn trọng các giới hạn pháp lý đặt 

ra trong Hiến pháp. Bằng cách đó, État de Droit cung cấp cho ngƣời dân một phƣơng 

tiện pháp lý chống lại các hành vi lập pháp vi phạm các quyền cơ bản của họ.
1
 

Tổng hợp lại, có thể thấy cốt lõi của Rechtsstaat và État de Droit là quan niệm về 

một “nhà nƣớc tự giới hạn”, trong đó giữa nhà nƣớc và pháp luật thì nhà nƣớc có 

trƣớc, là nguồn gốc của pháp luật nhƣng nhà nƣớc cũng tuân thủ, tự đặt mình dƣới 

pháp luật. Pháp luật không áp đặt lên nhà nƣớc sự ràng buộc, giới hạn khách quan và 

đến từ bên ngoài; mà giới hạn đó do nhà nƣớc tự đặt ra, làm nền tảng cho việc thực thi 

quyền lực của mình. Những giới hạn đó mặc dù mang tính chủ quan, nhƣng nó vẫn có 

ý nghĩa ràng buộc thực sự với nhà nƣớc; bởi khi nhà nƣớc không tôn trọng pháp luật, 

phá bỏ những giới hạn cũng có nghĩa là tự mình huỷ bỏ trật tự pháp lý làm nền móng 

cho sự tồn tại của chính mình.
2
 Cách tƣ duy này rõ ràng khác với cách tiếp cận của 

The Rule of Law, khi lý thuyết về The Rule of Law cho rằng có một thứ có trƣớc và 

vƣợt trên nhà nƣớc cũng nhƣ luật thực định, đó là luật tự nhiên (natural law) và các 

quyền tự nhiên (natural rights). Chính những cái có trƣớc và vƣợt trên này là linh hồn 

của The Rule of Law, tạo nên những cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nƣớc chặt chẽ, 

hợp lý và hiệu quả hơn so với hai lý thuyết Rechtsstaat và État de Droit. 

Tuy có những khác biệt nhất định, giữa The Rule of Law, Rechtsstaat và État de 

Droit tồn tại những điểm chung, trong đó bao gồm: xác định vị trí của pháp luật nhƣ là 

nền tảng vận hành của xã hội; xác định tính hữu hạn và không tuyệt đối của quyền lực 

                                                 
1
 Danilo Zolo (2007), “The The Rule of Law: A Critical Reappraisal”, tài liệu đã dẫn, tr.13-15. 

2
 Cao Huy Thuần (2007), “Nhà nƣớc pháp quyền”, Tia Sáng Online ngày 24/12/2007, tại: 

https://tiasang.com.vn/-dien-dan/nha-nuoc-phap-quyen-89, [truy cập: 01/12/2020]. 

https://tiasang.com.vn/-dien-dan/nha-nuoc-phap-quyen-89
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nhà nƣớc; và yêu cầu giới hạn, kiểm soát quyền lực nhà nƣớc để bảo vệ nhân quyền.
1
 

Những điểm chung này thể hiện cụ thể ở đặc trƣng của nhà nƣớc. Cả trong The Rule 

of Law, Rechtsstaat và État de Droit, nhà nƣớc không đƣợc tuỳ nghi muốn làm gì thì 

làm mà phải tôn trọng và hành xử phù hợp/đúng pháp luật. 

3. The Rule of Law trong mối quan hệ với “Nhà nước pháp quyền” ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, trong khoa học pháp lý miền Nam trƣớc năm 1975, thuật ngữ État 

de Droit đƣợc chuyển ngữ thành “quốc gia pháp luật” hoặc “quốc gia trọng 

pháp/thƣợng pháp”,
2
 hay “chế độ pháp trị”. Những thuật ngữ này đƣợc sử dụng để chỉ 

một chế độ chính trị mà nhà cầm quyền bị giới hạn trong khuôn khổ của pháp luật,
3
 

đối lập với các khái niệm “quốc gia chuyên chế” và “chế độ chuyên chế”. Trong khi 

đó, một số nghiên cứu cho thấy, thuật ngữ “Nhà nƣớc pháp quyền” chỉ xuất hiện và 

đƣợc sử dụng ở Việt Nam từ những năm 1991,
4
 đƣợc chuyển ngữ từ thuật ngữ tiếng 

Nga Provovoye gosudarstvo (một định hƣớng cải cách mà ngƣời Nga học hỏi chủ yếu 

từ quan niệm Rechtsstaat của ngƣời Đức),
5
 với ý định thay thế cho thuật ngữ “Pháp 

chế xã hội chủ nghĩa” (định hƣớng mà Việt Nam học hỏi từ học thuyết của ngƣời Nga 

Sotsialisticheskaia zakonnost).
6
 Thuật ngữ Nhà nƣớc pháp quyền đƣợc sử dụng chính 

thức tại hội nghị của Đảng năm 1994,
7
 và đƣợc hiến định trong Hiến pháp 1992 ở lần 

sửa đổi năm 2001 thành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Trong những năm gần đây, một thuật ngữ (mới) khác đƣợc sử dụng và bàn thảo 

khá nhiều là “Nguyên tắc pháp quyền” – xuất hiện lần đầu trong Nghị quyết 48-

NQ/TW ngày 24/5/2005 của Đảng, sau đó tiếp tục đƣợc đề cập trong các văn kiện Đại 

hội Đảng XI và XII (dƣới dạng rút gọn “Pháp quyền”) và trong Báo cáo tổng kết 30 

năm đổi mới của Đảng.
8
 Tuy nhiên, tất cả những văn kiện này đều chƣa nêu rõ các dấu 

hiệu hay nội dung cụ thể của nguyên tắc pháp quyền.
9
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3
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4
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trong: Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn (đồng chủ biên), tài liệu đã dẫn, tr.232-241; Đảng Cộng sản 
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2016), Nxb. Chính trị quốc gia-sự thật, Hà Nội, tr.145. 
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Hiện nay, trong giới luật học Việt Nam, tuỳ theo quan điểm và nhận thức của 

mỗi ngƣời nghiên cứu, The Rule of Law có thể đƣợc chuyển ngữ là Pháp quyền, 

Nguyên tắc pháp quyền, Pháp trị, và Nhà nƣớc pháp quyền.
1
  

Về Nhà nƣớc pháp quyền, ở Việt Nam, giới nghiên cứu đã xác định sáu đặc trƣng 

để nhận diện, bao gồm:
2
 (1) Nhà nƣớc của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, thể 

hiện quyền làm chủ của Nhân dân; (2) Nhà nƣớc đƣợc tổ chức và hoạt động trên cơ sở 

Hiến pháp, tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp; (3) Quyền lực nhà nƣớc là thống nhất, có 

sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nƣớc trong việc thực hiện các 

quyền lập pháp, hành pháp, và tƣ pháp; có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực 

hiện quyền lực nhà nƣớc của Nhân dân thông qua các tổ chức xã hội; (4) Nhà nƣớc 

quản lý xã hội bằng pháp luật, bảo đảm vị trí tối thƣợng của pháp luật trong đời sống 

xã hội; (5) Tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, các quyền và tự do của công dân; (6) Nhà 

nƣớc và xã hội do một đảng duy nhất lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Trong khi thuật ngữ Nhà nƣớc pháp quyền đang đƣợc sử dụng phổ biến hơn cả ở 

Việt Nam, theo quan điểm của chúng tôi, nó (nếu có) chỉ nên đƣợc hiểu là cách chuyển 

ngữ của Rechtsstaat hay État de Droit, mà không phải là cách chuyển ngữ của The 

Rule of Law. Điều này là bởi: Thứ nhất, ở phƣơng diện thuật ngữ, Nhà nƣớc pháp 

quyền là chuyển ngữ của Provovoye gosudarstvo – cách hiểu về Rechtsstaat của ngƣời 

Nga. Nhƣ vậy, theo tính chất bắc cầu, có thể coi Nhà nƣớc pháp quyền là chuyển ngữ 

của Rechtsstaat. Trong khi đó, nhƣ đã phân tích, The Rule of Law và Rechtsstaat 

(Legal State) là hai lý thuyết, truyền thống có những đặc điểm khác biệt.
3
 Do đó, 

không thể coi Nhà nƣớc pháp quyền là tƣơng đƣơng với The Rule of Law. 

Về nguyên tắc pháp quyền, căn cứ vào tinh thần và nội dung của Nghị quyết 48-

NQ/TW, có thể thấy một số yếu tố gián tiếp đƣợc đề cập trong Nghị quyết có thể xem 

nhƣ là cấu thành của Nguyên tắc pháp quyền, bao gồm: chất lượng của pháp luật, hiệu 

lực của pháp luật, bảo vệ quyền con người, giới hạn và kiểm soát quyền lực nhà nước. 

Nếu tiếp cận theo hƣớng này, quan niệm về Nguyên tắc pháp quyền ở Việt Nam tiệm 

cận với quan niệm về The Rule of Law theo nghĩa tổng quát, tức coi đây là một 

nguyên tắc và có thể coi các yếu tố tiêu chí do WJP và AMCI xác định chính là các 

thuộc tính cấu thành. 
                                                 
1
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2
 Đào Trí Öc (2015), Giáo trình Nhà nước pháp quyền, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.266-
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3
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Doctrines of the The Rule of Law and the Legal State (Rechtsstaat), Springer. 
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Tuy nhiên, khi đi vào chi tiết, nội hàm của Nguyên tắc pháp quyền cần tiếp tục 

đƣợc cụ thể hoá. Nếu tham chiếu với 9 yếu tố do WJP xác định, nhiều yếu tố chƣa 

đƣợc quan tâm đúng mức, thậm chí là chƣa bao giờ hay ít đƣợc gắn với nội hàm của 

Nguyên tắc pháp quyền và Nhà nƣớc pháp quyền theo quan niệm phổ biến ở Việt 

Nam, nhƣ: tư pháp không chính thức, chính quyền mở, không có tham nhũng. Các yếu 

tố khác về bản chất đã có những nội dung tƣơng ứng trong Nghị quyết 48 và trong một 

số văn kiện Đảng. Nhìn chung, xét trên phƣơng diện chính trị-pháp lý, các yếu tố do 

WJP xác định không xung đột với đƣờng lối, chính sách và pháp luật của Nhà nƣớc và 

Đảng, do đó, chúng có giá trị tham khảo trong việc xác định nội hàm của Nguyên tắc 

pháp quyền ở Việt Nam. 

Một số nghiên cứu gần đây ở Việt Nam cũng tiếp cận theo hƣớng này khi cho 

rằng The Rule of Law có thể đƣợc hiểu là một nguyên tắc hoặc một phạm trù (gồm 

nhiều nguyên tắc), trong đó các nguyên tắc/phạm trù là sự cụ thể hoá nội dung hay các 

thuộc tính cơ bản của pháp quyền theo nghĩa một nguyên tắc.
1
 Nói cách khác, The 

Rule of Law chính là Nguyên tắc pháp quyền, và đây là một trong số những nguyên 

tắc của Nhà nƣớc pháp quyền.
2
 Quan điểm nêu trên, trong khi đi đúng hƣớng khi cho 

rằng The Rule of Law là một nguyên tắc, thì việc xác định nội hàm của nó lại quá hẹp 

khi coi nội dung cốt lõi của The Rule of Law là “chính quyền thực thi quyền lực một 

cách hợp pháp theo Hiến pháp và theo các đạo luật đã được ban hành theo thủ tục”.
3
 

Ngoài ra, việc xem The Rule of Law là một nguyên tắc của Nhà nƣớc pháp quyền 

(rule-of-law state hoặc rule-of-law based state) cũng chƣa thực sự thuyết phục. 

Kết luận 

The Rule of Law hàm ý một xã hội thƣợng tôn pháp luật và đƣợc bảo đảm bởi 

một trật tự hiến định-khuôn khổ thể chế. The Rule of Law tập trung vào những vấn đề 

nhƣ: giới hạn và kiểm soát quyền lực nhà nƣớc, bảo vệ nhân quyền, bảo đảm pháp luật 

đƣợc xây dựng công bằng, hợp lý và đƣợc thực thi hiệu quả trong thực tế. Trên thế 

giới, the Rule of Law đƣợc hiểu nhƣ một nguyên tắc chi phối hoạt động của toàn bộ 

chủ thể trong xã hội, chứ không chỉ riêng bộ máy nhà nƣớc. Chính bởi vậy, từ cách 

tiếp cận của The Rule of Law, cần xây dựng một “xã hội pháp quyền” chứ không phải 

một “nhà nƣớc pháp quyền”. 

Từ những phân tích ở các mục trên, có thể thấy rằng, nhận thức của giới luật học 

ở Việt Nam về The Rule of Law hiện vẫn còn thiếu rõ ràng, chƣa thống nhất và có 

những điểm thiếu hợp lý, đặc biệt là xu hƣớng đồng nhất The Rule of Law với Nhà 
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nƣớc pháp quyền. Ở góc độ học thuật, The Rule of Law có những điểm chung, nhƣng 

không đồng nhất với quan niệm về Nhà nƣớc pháp quyền, và với cả quan niệm về 

“nguyên tắc pháp quyền” nhƣ ở Việt Nam hiện nay. Đây là vấn đề rất đáng lƣu ý vì sự 

đồng nhất về mặt thuật ngữ dẫn đến việc đồng nhất các yếu tố cấu thành của The Rule 

of Law với các yếu tố cấu thành của Nhà nƣớc nƣớc pháp quyền, hệ quả là làm hẹp đi 

đáng kể nội hàm của The Rule of Law và làm “hạ cấp” mục tiêu (đáng lẽ ra) xây dựng 

một “xã hội pháp quyền” xuống thành Nhà nƣớc pháp quyền. 

 Ở Việt Nam hiện nay, xét cả từ góc độ lý luận, thực tiễn và những yêu cầu trong 

nƣớc và quốc tế, cần xây dựng “xã hội pháp quyền” theo cách tiếp cận của The Rule of 

Law, chứ không nên chỉ giới hạn ở “nhà nƣớc pháp quyền” theo cách tiếp cận của các 

nhà nghiên cứu trong nƣớc mà đã đề cập ở trên. Để xây dựng một xã hội pháp quyền, 

cần bắt đầu với việc nhận thức đầy đủ hơn về The Rule of Law, đồng thời cần tiến 

hành những cải cách thể chế để bảo đảm tính tối thƣợng của pháp luật nhƣ: cải cách cơ 

chế tạo luật, trao quyền giải thích pháp luật cho thẩm phán, thiết lập cơ chế tài phán 

hiến pháp… 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Lý Ba (2012), “Luật là gì?”, “Pháp trị là gì?”, “Chủ nghĩa hợp hiến là gì?”, 

trong: Nguyễn Đăng Dung… [và nh.ng. khác] (đồng chủ biên), Về pháp quyền và chủ 

nghĩa hợp hiến: Một số tiểu luận của các học giả nước ngoài, Nxb. Lao động-xã hội, 

Hà Nội. 

2. Nguyễn Văn Bông (1969), Luật hiến pháp và chính trị học, Saigon. 

3. Katrin Blasek (2015), The The Rule of Law in China. A Comparative 

Approach, Springer. 

4. Allan R. Brewer-Carías (1989), Judicial Review in Comparative Law, 

Cambridge University Press. 

5. Lê Đình Chân (1975), Luật hiến pháp: khuôn mẫu dân chủ, cuốn thứ I, Saigon. 

6. A. V. Dicey (1979 [1885]), Introduction to the Study of the Law of the Constitution 

(A. V. Dicey with an introduction by E C S Wade), The MacMillan Press, London. 

7. Nguyễn Đăng Dung (2014), “Nhà nƣớc pháp quyền là tinh thần pháp luật hay 

là đúng quy trình?”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 1(2014). 

8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016), Nxb. Chính trị quốc gia-sự thật, Hà Nội. 

9. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ Đổi mới (Đại 

hội VI, VII, VIII, IX), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

10. Bùi Tiến Đạt (2017), “Học thuyết trình tự công bằng và việc kiểm soát quyền 

lực nhà nƣớc: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam”, trong: Đặng Minh Tuấn [và nh.ng. 

khác] (đồng chủ biên), Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trên thế giới 



319 

và ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội. 

11. Bùi Tiến Đạt (2015), “Học thuyết trình tự công bằng và việc bảo vệ quyền 

con ngƣời: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam”, Nghiên cứu Lập pháp 11(291). 

12. Vũ Công Giao (2019), “Các cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nƣớc trên thế 

giới và việc áp dụng ở Việt Nam”, trong: Đặng Minh Tuấn [và nh.ng. khác] (đồng chủ 

biên), Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trên thế giới và ở Việt Nam, 

Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội. 

13. Vũ Công Giao, Bùi Tiến Đạt (2019), “Nguyên tắc trình tự pháp luật công 

bằng (due process of law): Nhận thức và việc nghiên cứu, áp dụng ở Việt Nam”, trong: 

Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn (đồng chủ biên), Pháp quyền và chủ nghĩa hiến 

pháp: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội. 

14. Vũ Công Giao (2014), “Nhà nƣớc pháp quyền ở Việt Nam: Nhận thức, triển 

vọng và thách thức nhìn từ Hiến pháp năm 2013”, trong: Đào Trí Öc, Vũ Công Giao 

(đồng chủ biên), Bình luận khoa học Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, 

Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

15. John Gillespie (2010), “The Juridification of State Regulation in Vietnam”, 

trong: John Gillespie, Albert H.Y. Chen (edited), Legal Reforms in China and 

Vietnam. A Comparison of Asian Communist Regimes, Routledge. 

16. Ricardo Gosalbo-Bono (2010), “The Significane of the The Rule of Law and 

Its Implications for the European Union and the United States”, University of 

Pittsburgh Law Review, Vol. 72:229, tr.229-360. 

17. Bo Li (2000), “Constitutionalism and the The Rule of Law”, Perspectives, 

Vol.II No.1. 

18. Nguyễn Đức Minh (2018a), “Khái niệm, nội dung của nguyên tắc pháp 

quyền”, Nhà nước và Pháp luật 6. 

19. Nguyễn Đức Minh (2018b), “Một số quan niệm về pháp quyền trên thế giới”, 

Nhà nước và Pháp luật 10. 

20. Nguyễn Đức Minh (2019), “Nguyên tắc pháp quyền trong hệ thống các 

nguyên tắc của nhà nƣớc pháp quyền”, Nghiên cứu Lập pháp 9(385). 

21. OECD (2013), “The Rule of Law”, trong: Government at a Glance 2013, 

OECD Publishing, Paris, tại: https://doi.org/10.1787/gov_glance-2013-en, [truy cập: 

29/11/2020]. 

22. Nguyễn Văn Quân (2017), “Sự phổ biến của chủ nghĩa hợp hiến và nhà nƣớc 

pháp quyền nhƣ một chuẩn mực quốc tế”, Nghiên cứu Lập pháp 15(343). 

23. The Rule of Law, tại: https://www.lexico.com/en/definition/rule_of_law, 

[truy cập: 29/11/2020]. 

24. The Rule of Law Principles, tại: https://www.ruleoflaw.org.au/principles/, 

[truy cập: 30/11/2020]. 

https://doi.org/10.1787/gov_glance-2013-en
https://www.lexico.com/en/definition/rule_of_law
https://www.ruleoflaw.org.au/principles/


320 

25. James R. Silkenat et al. (edited) (2014), The Legal Doctrines of the The Rule 

of Law and the Legal State (Rechtsstaat), Springer. 

26. Brian Z. Tamanaha (2007), “A Concise Guide to the The Rule of Law”, St. 

John‟s Legal Studies Research Paper No. 07-0082, tại: 

https://ssrn.com/abstract=1012051, [truy cập: 29/11/2020]. 

27. Brian Tamanaha (2012), “The History and Elements of the The Rule of 

Law”, Singapore Journal of Legal Studies 2012 (Dec). 

28. The Principle of the The Rule of Law, Report of the Committee of Legal 

Affairs and Human Rights, tại: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-

ViewHTML.asp?FileID=11593&lang=EN, [truy cập: 30/11/2020]. 

29. The World Justice Project (2020), WJP The Rule of Law Index 2020, tại: 

https://worldjusticeproject.org/, [truy cập: 30/11/2020]. 

30. Cao Huy Thuần (2007), “Nhà nƣớc pháp quyền”, Tia Sáng Online ngày 

24/12/2007, tại: https://tiasang.com.vn/-dien-dan/nha-nuoc-phap-quyen-89, [truy cập: 

01/12/2020]. 

31. Nguyễn Minh Tuấn (2019), “Nội dung và thực tiễn thực hiện nguyên tắc 

“Rechtsstaat” ở Cộng hoà Liên bang Đức”, trong: Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn 

(đồng chủ biên), Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp: Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội. 

32. Nguyễn Xuân Tùng (2019), “Khái niệm, nội dung của nguyên tắc pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa”, trong: Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn (đồng chủ biên), 

Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị 

quốc gia-Sự thật, Hà Nội. 

33. Đào Trí Öc (2015), Giáo trình Nhà nước pháp quyền, Nxb. Đại học quốc gia 

Hà Nội, Hà Nội, tr.266-267. 

34. Đào Trí Öc (chủ biên) (2006), Mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Tƣ pháp, Hà Nội, tr.233-315. 

35. Inna Ulitsky (1993), “Legal and Constitutional Basis for the Development of 

the The Rule of Law in Russia”, Bulletin of the Australian Society of Legal 

Philosophy, (1993) 61. 

36. UNSC (2004), The The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and 

Post-conflict Societies: Report of the Secretary-General, đoạn 6, tại: 

http://www.refworld.org/docid/45069c434.html, [truy cập: 29/11/2020]. 

37. Jeremy Waldron (2016), “The The Rule of Law”, Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, tại: https://plato.stanford.edu/entries/rule-of-law/, [truy cập: 30/11/2020]. 

38. Danilo Zolo (2007), “The The Rule of Law: A Critical Reappraisal”, trong: 

Pietro Costa, Danilo Zolo (edited), The The Rule of Law: History, Theory and 

Criticism, Published by Springer, the Netherlands. 

https://ssrn.com/abstract=1012051
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11593&lang=EN
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11593&lang=EN
https://worldjusticeproject.org/
https://tiasang.com.vn/-dien-dan/nha-nuoc-phap-quyen-89
http://www.refworld.org/docid/45069c434.html
https://plato.stanford.edu/entries/rule-of-law/


321 

BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT HIỆN ĐẠI:  

QUAN NIỆM TRUYỀN THỐNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA
1
 

TS. Mai Văn Thắng 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Nhà nước và pháp luật là các hiện tượng kiến trúc thượng tầng và biến 

đổi cùng với sự biến đổi của đời sống kinh tế xã hội. Quan điểm Mác-xít này cho đến 

nay vẫn còn nguyên giá trị và thể hiện được tính đúng đắn của nó. Vì lẽ đó, cùng với 

sự thay đổi mạnh mẽ của đời sống xã hội, bản chất của nhà nước và pháp luật hiện đại 

cũng đã có nhiều thay đổi. Bài viết này phân tích các quan niệm truyền thống và được 

thừa nhận rộng rãi ở Việt Nam cho đến ngày nay và trên cơ sở triết học biện chứng 

duy vật, bài viết luận giải và chỉ ra những vấn đề của nhận thức đó và những biến 

chuyển về bản chất của nhà nước và pháp luật trong xã hội hiện đại.  

Từ khóa: Bản chất, nhà nước, pháp luật, truyền thống, hiện đại 
 

1. Dẫn nhập 

Sau khi nhà nƣớc Việt Nam hiện nay đƣợc thành lập, nhƣ một mối lƣơng duyên 

và sự lựa chọn của bối cảnh lịch sử, chúng ta đã tiếp nhận lý thuyết và mô hình tổ chức 

quyền lực nhà nƣớc kiểu Xô Viết. Triết học Mác-xít, tƣ tƣởng chính trị-pháp lý Xô 

Viết vì lẽ đó mà phổ biến, trở thành chính thống ở nƣớc ta cho đến ngày nay dù Liên 

bang Xô Viết nhƣ một thực thể, một nhà nƣớc đã không còn nữa và tƣ tƣởng chính trị-

pháp luật Xô Viết trên thực tiễn đã có nhiều biến đổi, thích ứng với điều kiện phát 

triển mới ở mỗi quốc gia tiếp nhận nó. 

Triết học Mác-xít, tƣ tƣởng nhà nƣớc và pháp luật của Mác luôn coi nhà nƣớc và 

pháp luật là hiện tƣợng của kiến trúc thƣợng tầng và vì vậy, sẽ thay đổi, vận động cùng 

với sự thay đổi của cơ sở hạ tầng – những điều kiện quy định nó.  

Vì tiếp nhận tƣ tƣởng này, ngay từ đầu những năm 1950, trong nhiều văn bản 

chính thức và tài liệu khoa học ở Việt Nam đã công bố nội dung về bản chất của nhà 

nƣớc và pháp luật. Theo đó, nhà nƣớc và pháp luật Việt Nam có hai thuộc tính gắn 

chặt vào nhau đó là: thuộc tính giai cấp và thuộc tính xã hội. Bản Hiến pháp thứ hai 

của nhà nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1959 đã long trọng tuyên bố trong Lời 

nói đầu và cả tinh thần của Hiến pháp “Nhà nước của ta là Nhà nước dân chủ nhân 

dân, dựa trên nền tảng liên minh công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo”.
2
 Điều 

                                                 
1
 Bài viết này mới chỉ là những ý tƣởng sơ khai, đƣợc nêu lên để phục vụ cho việc thảo luận trên Hội 

thảo khoa học vì vậy tác giả kính đề nghị chƣa trích dẫn nội dung bài viết, các ý tƣởng trong bài này 

vào trong những công trình khác. Trân trọng cám ơn. 
2
 Hiến pháp nƣớc Việt Nam DCCH 1959. Xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-1959-Viet-Nam-Dan-Chu-Cong-Hoa-36855.aspx
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này đã cho thấy sự khác biệt cơ bản với tinh thần của Hiến pháp 1946. Tại Điều 1 của 

bản Hiến pháp này tuyên bố: “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà. Tất cả 

quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, 

gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”.
1
 

Nhƣ vậy, rõ ràng, bản chất nhà nƣớc (bao gồm cả pháp luật) của nƣớc ta đã có 

những chuyển biến ở ngay giai đoạn lịch sử đó. Điều này gắn liền với sự tiếp nhận tƣ 

tƣởng Mác-Lê nin về nhà nƣớc và pháp luật vào Việt Nam.
2
 Ở đây không có gì là lạ, 

bởi đó là một học thuyết đang rất thịnh hành vào thời điểm lúc bấy giờ và Việt Nam 

tiếp nhận học thuyết, tƣ tƣởng đó một cách chính thống để bảo vệ, phát triển đất nƣớc. 

Nhƣng, vấn đề đặt ra là, sau đó ở rất nhiều công trình khoa học, học liệu viết về bản 

chất của nhà nƣớc nói chung đã khẳng định bản chất nhà nƣớc và pháp luật hiện đại 

với hai thuộc tính không thể tách rời: tính giai cấp và tính xã hội. Điều này hiện liệu có 

đúng cho mọi quốc gia hay không? 

Ở khía cạnh khác, từ phƣơng pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, 

những ngƣời Mác-xít giai đoạn hình thành, phát triển tƣ tƣởng này đã rất thành công 

trong việc luận giải, khái quát hóa đƣợc thành tƣ tƣởng về bản chất nhà nƣớc và pháp 

luật nói chung. Nhƣng, lịch sử đã có nhiều thay đổi, bối cảnh thế giới hiện đại khác 

nhiều thế giới tiền hiện đại trƣớc đó (thế giới cổ đại, trung đại và cận đại). 

Những điều này đặt ra một sự quan tâm lớn, là liệu bản chất nhà nƣớc và pháp 

luật hiện đại có thay đổi không khi thế giới và bối cảnh đã thay đổi toàn diện? Và nếu, 

hiện vẫn khẳng định bản chất giai cấp của nhà nƣớc và pháp luật thì sẽ gặp phải những 

trở lực gì từ góc độ lý luận, mô hình tổ chức quyền lực nhà nƣớc, quản trị quốc gia và 

đặc biệt, phát triển một nhà nƣớc của toàn dân, nhân quyền, pháp quyền và hội nhập 

quốc tế. Bài viết này, sẽ phân tích và nỗ lực làm rõ một phần những câu hỏi đó. 

Ngoài ra, trong khuôn khổ bài viết này, tác giả không bàn về các quan niệm 

truyền thống trƣớc Mác ở Việt Nam. Quan niệm truyền thống về bản chất nhà nƣớc và 

pháp luật trong bài viết này là quan niệm Mác-xít về nhà nƣớc và pháp luật. 

2. Quan niệm truyền thống về bản chất nhà nước và pháp luật 

2.1. Tư tưởng Mác-Lênin về bản chất nhà nước và pháp luật 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin bản chất của bất kỳ nhà nƣớc nào và 

kiểu pháp luật nào đều đƣợc thể hiện ở hai đặc tính cơ bản là tính giai cấp và tính xã hội. 

                                                                                                                                                         
chinh/Hien-phap-1959-Viet-Nam-Dan-Chu-Cong-Hoa-36855.aspx  
1
 Hiến pháp nƣớc Việt Nam DCCH 1946. Xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-

chinh/Hien-phap-1946-Viet-Nam-Dan-Chu-Cong-Hoa-36134.aspx 
2
 Xem thêm: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (KHoa Luật) năm 2016 do TS. Mai Văn Thắng làm 

chủ nhiệm “Sự ảnh hƣởng của tƣ tƣởng pháp luật Xô Viết lên hệ thống pháp luật Việt Nam (tiếp cận 

từ góc độ lịch sử pháp luật)” 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-1959-Viet-Nam-Dan-Chu-Cong-Hoa-36855.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-1946-Viet-Nam-Dan-Chu-Cong-Hoa-36134.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-1946-Viet-Nam-Dan-Chu-Cong-Hoa-36134.aspx
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Tính giai cấp của nhà nước và pháp luật 

Tính giai cấp của nhà nƣớc thể hiện ở chỗ nhà nƣớc là bộ máy đặc biệt do giai 

cấp thống trị tổ chức ra; quyền lực nhà nƣớc thuộc về giai cấp thống trị và mục đích 

chủ yếu là bảo vệ vị thế, lợi ích của giai cấp thống trị. 

Trong xã hội có đối kháng giai cấp, sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp 

khác đƣợc thể hiện dƣới ba hình thức: kinh tế, chính trị và tƣ tƣởng. Trong ba quyền 

lực đó, quyền lực kinh tế đóng vai trò chủ đạo và là cơ sở để đảm bảo cho sự thống trị 

giai cấp. Quyền lực kinh tế tạo ra cho chủ sở hữu khả năng bắt những ngƣời khác phụ 

thuộc vào mình về mặt kinh tế. Tuy nhiên, bản thân quyền lực kinh tế lại không có khả 

năng duy trì quan hệ bóc lột, vì thế để bảo đảm cho quan hệ bóc lột, giai cấp nắm 

quyền lực kinh tế phải thông qua quyền lực chính trị. 

Quyền lực chính trị xét về mặt bản chất là bạo lực có tổ chức của một giai cấp 

nhằm trấn áp các giai cấp khác trong xã hội. Thông qua nhà nƣớc, giai cấp thống trị về 

kinh tế đã trở thành chủ thể của quyền lực chính trị. Nhờ nắm trong tay nhà nƣớc, giai 

cấp thống trị đã tổ chức và thực hiện quyền lực chính trị của mình, hợp pháp hoá ý chí 

của giai cấp mình thành ý chí nhà nƣớc và nhƣ vậy buộc các giai cấp khác phải tuân 

theo trật tự phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị. Bằng cách đó giai cấp thống trị đã 

thực hiện sự chuyên chính của giai cấp mình đối với các giai cấp khác. Ph. Ăngghen 

viết: “Vì nhà nước xuất hiện từ nhu cầu phải kiềm chế sự đối lập giữa các giai cấp, vì 

Nhà nước đồng thời cũng xuất hiện trong cuộc đấu tranh giai cấp ấy, cho nên theo lệ 

thường, nó là Nhà nước của giai cấp có thế lực nhất, của giai cấp thống trị về mặt kinh 

tế, và nhờ có Nhà nước giai cấp này cũng trở thành giai cấp thống trị về mặt chính trị 

và do đó có thêm những thủ đoạn mới để đàn áp và bóc lột giai cấp bị áp bức”
1
. 

Để thực hiện sự chuyên chính giai cấp, giai cấp thống trị không đơn thuần chỉ sử 

dụng bạo lực cƣỡng chế mà còn thông qua sự tác động về tƣ tƣởng. Chính vì vậy, khi 

nắm trong tay quyền lực kinh tế và quyền lực chính trị, giai cấp thống trị còn thông 

qua nhà nƣớc xây dựng hệ tƣ tƣởng của giai cấp mình thành hệ tƣ tƣởng thống trị 

trong xã hội, buộc các giai cấp khác phải lệ thuộc vào mình về mặt tƣ tƣởng. Trong tác 

phẩm “Hệ tƣ tƣởng Đức”, C Mác và Ph. Ăngghen viết: “Trong mọi thời đại, những tư 

tưởng của giai cấp thống trị là những tư tưởng thống trị. Điều đó có nghĩa là giai cấp 

nào là lực lượng vật chất thống trị trong xã hội thì cũng là lực lượng tinh thần thống 

trị trong xã hội. Giai cấp nào chi phối những tư liệu sản xuất vật chất thì cũng chi 

phối luôn cả những tư liệu sản xuất, thành thử nói chung những tư tưởng của những 

người không có tư liệu sản xuất tinh thần cũng đồng thời bị giai cấp thống trị đó chi 

phối. Những tư tưởng thống trị không phải là cái gì khác mà chỉ là sự biểu hiện tinh 

                                                 
1
 Ph. Ăngghen, Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tƣ hữu và Nhà nƣớc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1972, tr. 285. 
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thần của những quan hệ vật chất thống trị, chúng là những quan hệ vật chất thống trị 

được biểu hiện dưới hình thức tư tưởng; do đó là sự biểu hiện của chính ngay của 

những quan hệ làm cho một giai cấp trở thành giai cấp thống trị; do đó, đó là những 

tư tưởng của sự thống trị của giai cấp ấy”.
1
 

Trên cơ sở quan điểm này và thực tế của lịch sử Ph. Ăngghen đã kết luận: “Nhà 

nước cổ đại trước hết là nhà nước của chủ nô dùng để đàn áp nô lệ, Nhà nước phong 

kiến là cơ quan của bọn quý tộc dùng để đàn áp nông nô và những nông dân bị phụ 

thuộc, còn Nhà nước đại nghị hiện đại (nhà nước tư sản) là công cụ của tư bản dùng 

để bóc lột lao động làm thuê”.
2
  

Phát triển tiếp tƣ tƣởng của C. Mác và Ph. Ăngghen, V.I.Lênin đã khẳng định: 

“Nhà nước là bộ máy để giai cấp này áp bức giai cấp khác, một bộ máy để duy trì 

dưới sự thống trị của một giai cấp tất cả các giai cấp bị lệ thuộc khác”.
3
 

Tuy nhiên, trên thực tế tính giai cấp của nhà nƣớc ở mỗi kiểu nhà nƣớc và ở mỗi 

thời điểm cũng có những điểm khác nhau, có những ngoại lệ nhất định. Đó là thời kỳ 

mà các giai cấp đấu tranh lẫn nhau đạt tới thế quân bình khiến cho Nhà nƣớc tạm thời 

có một mức độ độc lập nào đó với đôi bên và “tựa hồ như một kẻ trung gian đứng giữa 

các giai cấp ấy”. Ph. Ăngghen đƣa ra dẫn chứng chứng minh “Đó là chế độ quân chủ 

chuyên chế ở thế kỷ XVII và XVIII, chế độ đã giữ thăng bằng giữa bọn quý tộc và giai 

cấp từ sản; đó là chế độ Bô-na-pác-tơ của Đế chế đẹ nhất và đặc biệt là của Đế chế đệ 

nhị của Pháp, chế độ đã giai cấp vô sản chống lại gia cấp tư sản, rồi lại đẩy giai cấp 

tư sản chống lại giai cấp vô sản”.
4
  

Còn tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ pháp luật phản ánh ý chí của giai 

cấp thống trị. Nhờ nắm trong tay quyền lực Nhà nƣớc, giai cấp thống trị thể hiện ý chí 

của mình thông qua nhà nƣớc và đƣợc nhà nƣớc bảo vệ với các công cụ nhƣ quận đội, 

cảnh sát, nhà tù…. Khi nghiên cứu về pháp luật của nhà nƣớc tƣ sản C.Mác khẳng 

định: “Pháp luật tư sản chẳng qua là ý chí của giai cấp tư sản đề lên thành luật. Cái ý 

chí mà nội dung mà nội dung do những điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp tư 

sản quy định”.
5
 

Tuy nhiên, trên thực tế ở mỗi giai đoạn nhất định và ở mỗi kiểu nhà nƣớc mà tính 

giai cấp của pháp luật cũng đƣợc biểu hiện ở những mức độ khác nhau. Trong đó, 

pháp luật của nhà nƣớc tƣ sản ngày càng tiến bộ và tính xã hội ngày càng tăng. 

Tính xã hội của nhà nước và pháp luật 

                                                 
1
 Ph. Ăngghen, Sđd, tr. 285. 

2
 Ph. Ăngghen, Sđd, tr. 285. 

3
 V.I.Lênin (2005), Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội t. 33, tr. 87. 

4
 Ph. Ăngghen, Sđd, tr. 286. 

5
 C.Mác và Ph. Ăngghen, Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980, tập 1, tr. 253. 
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Nhà nƣớc, pháp luật “nảy sinh ra từ xã hội” nên tất yếu phải có tính xã hội và 

cũng là bản chất chung của mọi nhà nƣớc. 

Tính xã hội của nhà nƣớc thể hiện ở chỗ nhà nƣớc là tổ chức đại diện chinh thức 

của toàn xã hội và có trách nhiệm quản lý, bảo vệ các vấn đề, các lợi ích của xã hội 

gắn với chủ quyền của quốc gia. Chỉ có nhà nƣớc mới có khả năng huy động mọi 

nguồn lực của xã hội, quản lý xã hội, quản lý dân cƣ của mình và thực hiện các mục 

tiêu chung của quốc gia, quốc tế. 

Tính xã hội của pháp luật thể hiện ở chỗ là công cụ để quản lý xã hội, quản lý các 

vấn đề chung nhất của nhà nƣớc và con ngƣời. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các 

quan hệ chung của xã hội nhƣ: ăn ở, lao động, học tập, môi trƣờng… 

Tuy nhiên, tùy thuộc vào nhiều yếu tố, điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể mà 

tính xã hội của nhà nƣớc và pháp luật ở mỗi hình thái kinh tế - xã hội, mỗi kiểu nhà 

nƣớc đƣợc biểu hiện ở mức độ khác nhau. Trong đó, theo quy luật phát triển chung thì 

tính xã hội của nhà nƣớc và phát luật sau luôn cao hơn của nhà nƣớc trƣớc và ở phạm 

vi toàn cầu tính quốc tế cũng ngày càng trở nên đặc biệt quan trọng. 

2.2. Quan niệm truyền thống về bản chất nhà nước và pháp luật trong một số học 

liệu, công trình khoa học cơ bản ở Việt Nam 

Giáo trình Lý luận nhà nƣớc và pháp luật (2010) của Trƣờng Đại học Luật Hà 

Nội có viết: “…cách tiếp cận được thừa nhận rộng rãi là xem xét bản chất của nhà 

nước trên hai bình diện: tính giai cấp và tính xã hội, có đối là hai mặt của vấn đề 

trong tổng thế thống nhất, giữa chúng có mối quan hệ biện chứng và không thể tách 

rời nhau. Tính giai cấp của nhà nước thể hiệ ở ch  nhà nước là bộ máy đặc biệt do 

giai cấp cầm quyền tổ chức ra; quyền lực nhà nước thuộc về giai cấp cầm quyền và 

được sử dụng với mục đích trước hết là bảo vệ vị thế và lợi ích của giai cấp cầm 

quyền. Tính giai cấp là thuộc tính của bất kỳ nhà nước nào (bôi đậm - TG)
1
”. 

Trong cuốn giáo trình mới nhất, xuất bản năm 2019 của trƣờng Đại học Luật Hà 

Nội dù có một số những phân tích về bản chất của nhà nƣớc và pháp luật Việt Nam 

XHCN, nhƣng xét toàn diện, giáo trình này vẫn khẳng định nhà nƣớc và pháp luật có 

tính giai cấp và tính xã hội. Dù khác với các giáo trình trƣớc, tính xã hội đƣợc đặt lên 

trƣớc tiên nhƣ là một sự phát triển khách quan của thuộc tính này qua các kiểu nhà 

nƣớc. Nhà nƣớc và pháp luật Việt Nam hiện nay dù có rất nhiều đặc điểm mang tính 

bản chất, khẳng định bản chất xã hội to lớn, nhƣng tựu chung lại cũng có hai thuộc 

tính không thể tách rời là tính giai cấp và tính xã hội.
2
 

                                                 
1
 Giáo trình Lý luận nhà nƣớc và pháp luật (2010) Trƣờng Đại học Luật Hà Nội. NXB. Công an nhân 

dân, tr. 29. 
2
 Giáo trình Lý luận chung về nhà nƣớc và pháp luật. Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2019), NXB Tƣ 

pháp. Tr. 53-64 và tr.257-267. 
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Trong cuốn giáo trình Lý luận nhà nƣớc và pháp luật mới nhất của Khoa Luật, 

Đại học Quốc gia Hà Nội, về bản chất của nhà nƣớc và pháp luật có những tiếp cận 

tƣơng đối mở hơn. Cụ thể, theo giáo trình này: “Xét trên bình diện tổng thể, bản chất 

nhà nước là một chỉnh thể thống nhất bao gồm các phương diện: giai cấp, xã hội, dân 

tộc và nhân loại.”
1
 Tuy nhiên, sau đó, tác giả vẫn khẳng định, bản chất của nhà nƣớc 

có hai thuộc tính: tính giai cấp và tính xã hội. Tính giai cấp của nhà nƣớc đƣợc thể 

hiện: nhà nước đó do giai cấp nào tổ chức thành, quyền lực nhà nước nằm trong tay 

giai cấp nào, nhà nước bảo vệ lợi ích của giai cấp nào là chủ yếu.
2
  

Trƣớc đó, vào những năm 2000, Khoa Luật ĐHQGHN sử dụng cuốn Giáo trình 

lý luận chung về nhà nƣớc và pháp luật do PGS.TS. Nguyển Cửu Việt làm chủ biên. 

Trong đó khẳng định bản chất giai cấp và vai trò xã hội của nhà nƣớc. Giáo trình này 

không dùng từ thuộc tính xã hội mà chỉ dùng từ vai trò xã hội còn nói đến thuộc tính 

giai cấp các tác giả mới dùng từ “tính giai cấp”.
3
 

Cuốn giáo trình của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thì khẳng định bản 

chất nhà nƣớc chủ nghĩa mang bản chất giai cấp, bản chất xã hội và bản chất dân chủ; 

bản chất pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện tính giai cấp, tính xã hội và tính nhân dân 

(tính dân chủ).
4
 Cũng ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Nhà nƣớc và 

pháp luật có xuất bản Tập tài liệu học tập và nghiên cứu môn lý luận chung về nhà 

nƣớc và pháp luật, trong đó cũng ghi rõ bản chất nhà nƣớc, pháp luật thể hiện ở tính 

giai cấp và tính xã hội.
5
 

Nhƣ vậy, có thể khẳng định, đại đa số các giáo trình, học liệu của các cơ sở đào tạo 

luật ở Việt Nam hiện nay đều ở khía cạnh này hay khía cạnh khác đều thừa nhận tính giai 

cấp và tính xã hội của nhà nƣớc nhƣ là hai mặt của bản chất nhà nƣớc. Quan điểm phổ 

biến này đƣợc cho là tiếp nhận từ tƣ tƣởng của Chủ nghĩa Mác về nhà nƣớc và pháp luật. 

Đây có lẽ là những quan điểm không gây nhiều tranh cãi trong quá khứ và trong 

bối cảnh của một xã hội bất bình đẳng, có sự phân chia, đối kháng giai cấp sâu sắc. 

Nhƣng, trong xã hội hiện đại, quan điểm này có những vấn đề cần đƣợc thảo luận. 

3. Một số vấn đề đặt ra và một cách tiếp cận về bản chất nhà nước và pháp 

luật hiện đại 

Cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại và tới là thời kỳ hậu hiện đại – đây là các thời 

kỳ phát triển chính của nhân loại mà các nhà nghiên cứu lịch sử đã chỉ ra. Trong đó, 

                                                 
1
 GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế (Chủ biên), Giáo trình Lý luận nhà nƣớc và pháp luật (2016), NXB. 

ĐHQGHN, tr. 82.  
2
 GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế, Tlđd, tr. 82. 

3
 Nguyễn Cửu Việt. Giáo trình Lý luận chung về nhà nƣớc và pháp luật (2003). NXB. ĐHQGHN, 

tr.37-38. 
4
 Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Giáo trình cao cấp lý luận chính trị, Nhà nƣớc và pháp luật, Nxb. lý 

luận chính trị, Hà Nội, 2018, tr. 15-16; 38-39 
5
 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Nhà nƣớc và Pháp luật, Tài liệu học tập và nghiên 

cứu môn học Lý luận chung về nhà nƣớc và pháp luật, tập 1, Nxb. Lý luận chính trị, tr. 18, tr. 140 
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thời kỳ cổ đại, trung đại và cận đại (xã hội tiền hiện đại) có những đặc điểm rất chung, 

nhƣ: bất bình đẳng xã hội; không có xã hội công dân; tồn tại các giai cấp đối kháng và 

lợi ích giai cấp đối kháng với nhau; không có nhân quyền; thiếu nền tảng pháp quyền; 

quyền lực nhà nƣớc thuộc về giai cấp, nhóm nhỏ nắm giữ lực lƣợng sản xuất chủ yếu 

trong xã hội và chi phối toàn bộ xã hội… Trên nền tảng đó, xuất hiện và tồn tại nhà 

nƣớc và pháp luật với bản chất nhƣ những ngƣời Mác xít đã chỉ ra. Nhà nƣớc và pháp 

luật có thuộc tính giai cấp và thuộc tính xã hội. 

Nhƣng, cùng với sự biến chuyển căn bản của xã hội, nhân loại bƣớc sang kỷ 

nguyên mới –xã hội hiện đại với những đặc trƣng cơ bản nhƣ: sự bình đẳng xã hội; xã 

hội công dân; nhân quyền, pháp quyền, phân quyền và tự quản… Đó là các thuộc tính 

cơ bản của xã hội hiện đại.  

Rõ ràng, với bối cảnh khác nhau thì không thể có bản chất nhà nƣớc giống nhau 

đƣợc. Những ngƣời theo chủ nghĩa Mác đã khẳng định một kinh điển là nhà nƣớc và 

xã hội là các hiện tƣợng của kiến trúc thƣợng tầng và vì vậy phải thay đổi theo sự thay 

đổi của cơ sở hạ tầng. Xã hội nào thì nhà nƣớc và pháp luật đó, bao gồm cả bản chất 

nhà nƣớc và pháp luật.
1
 

Bản chất giai cấp của nhà nƣớc hiện đại rất khó xác định. Quyền lực nhà nƣớc 

không thuộc về một giai cấp cụ thể dù xã hội chia thành nhiều tầng lớp, nhóm xã hội, 

nhóm lợi ích khác nhau. Đặc thù xã hội hiện đại làm cho mỗi cá nhân có thể chuyển 

hóa từ nhóm này, tầng lớp này sang tầng lớp khác. Một ngƣời công nhân đơn giản hay 

một giáo viên cũng có thể mở các cửa hàng trên các trang thƣơng mại điện tử và thuê 

nhân công đóng gói, vận chuyển hàng hóa. Một ngƣời nông dân có thể trở thành tổng 

thống, thủ tƣớng, tỉnh trƣởng hoặc các chính trị gia nổi tiếng khác. Điều này đã trở nên 

phổ biến ở xã hội hiện đại. Quyền lực nhà nƣớc đƣợc phân chia thành các nhánh và 

kiềm chế, đối trọng với nhau. Quyền lực của Tổng thống, nhánh hành pháp có thể 

thuộc về nhóm chính trị này, nhƣng quyền lập pháp lại thuộc nhóm chính trị khác. 

Quyền lực của một số đảng chính trị ở trung ƣơng không đồng nghĩa với việc đảng đó 

cũng nắm quyền ở các cấp chính quyền địa phƣơng. Các chính quyền hiện đại đƣợc 

ngƣời dân lập ra thông qua các cơ chế hiến định. Những ngƣời có quyền lập ra chính 

quyền là bất kỳ ai có quyền công dân và quyền này là của bất kỳ ai không phụ thuộc 

tầng lớp, giai cấp, tôn giáo, xu hƣớng chính trị....  

Hầu hết các nhà nƣớc hiện đại đều tuyên bố quyền lực thuộc về dân không phân 

biệt giai cấp, tôn giáo, màu da, sắc tộc… Hiến pháp năm 1946 của Việt Nam cũng 

long trọng tuyên bố “Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt 

Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo.”
2
 

                                                 
1
 Xem thêm: Marchenko M.N. Lý luận nhà nƣớc và pháp luật. Mat-x-cơ-va, NXB. Zertsalo, 2013, 

tr.100-101 (tiếng Nga) 
2
 Điều 1, Hiến pháp Việt Nam DCCH 1946. 
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Pháp luật hiện đại là pháp luật dân chủ. Xã hội pháp quyền là xã hội mà ở đó 

pháp luật có vị trí tối thƣợng, là cơ sở cho việc tổ chức, vận hành của mọi thiết chế, thể 

chế và chuẩn mực cho mọi ứng xử xã hội. Nhà nƣớc cũng tổ chức và hoạt động theo 

hiến pháp và luật. Hiến pháp là hiện thân sinh động nhất của bản khế ƣớc xã hội và 

mang bản chất dân chủ. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất, cao hơn tất thảy mọi 

điều ƣớc quốc tế và nội luật khác bởi nó là hiện thân cao nhất của thỏa thuận và chủ 

quyền nhân dân. Vì lẽ đó, pháp luật không còn là công cụ của nhà nƣớc, phù hợp với 

bản chất của nhà nƣớc nữa. Pháp luật là cơ sở cho sự tồn tại và vận hành của nhà nƣớc. 

Nhân quyền là xu thế và là chuẩn mực của xã hội hiện đại, là tiêu chí đánh giá 

một thể chế, chính quyền. Nhân quyền về bản chất là bình đẳng, là giá trị và những 

yêu cầu chung, cơ bản của toàn thể nhân loại đối với mỗi xã hội, mỗi chế độ. Nhân 

quyền không phụ thuộc vào giai cấp. 

Trong một xã hội mà mỗi công dân bình đẳng với nhau, cùng nhau kiến tạo ra 

nhà nƣớc, cùng đƣợc tiếp cận quyền lực và công lý nhƣ nhau thì bản chất của nhà nƣớc 

không thể mang bản chất giai cấp, nhà nƣớc không và càng không thể là “bộ máy của 

giai cấp này trấn áp giai cấp khác”. Để bảo vệ quyền, tự do và lợi ích chính đáng của 

mình, công dân hiện đại còn có cả một xã hội công dân với các hiệp hội, nhóm xã hội 

và một nền kinh tế thị trƣờng độc lập với nhà nƣớc. Cơ sở kinh tế, cơ sở xã hội không 

còn thuộc về một giai cấp thống trị nào đó nữa. Nhà nƣớc hiện đại rõ ràng là không thể 

thống trị về mặt kinh tế, tƣ tƣởng và chính trị nữa. Khi tự quản lên ngôi và xã hội “lớn 

lên”, nhà nƣớc hiện đại cũng “nhỏ dần đi” và do đó không còn nhƣ trƣớc nữa. 

Trong bối cảnh đó, thuộc tính giai cấp, bản tính xã hội của nhà nƣớc nhƣ là hai 

mặt khắc họa nên của bản chất nhà nƣớc hiện đại rõ ràng là không phù hợp. Thế giới 

và xã hội hiện đại đã khác, bản chất nhà nƣớc không thể giống nhƣ những phát hiện 

của Mác và Ăngghen vào thế kỷ 19 dù rằng, những phát hiện đó là kinh điển, là vô 

cùng đúng đắn trong xã hội đó và trƣớc đó.  

Xã hội tiền hiện đại khác xã hội hiện đại và sẽ càng khác xã hội hậu hiện đại mà 

ở góc nào đó của thế giới, một số xã hội đang bƣớc tới. Vậy, nếu không phải bản chất 

giai cấp, thì nhà nƣớc và pháp luật hiện đại có bản chất nhƣ thế nào? 

Nhà nƣớc hiện đại không có bản chất giai cấp nhƣng vẫn là một nhà nƣớc. Về cơ 

bản, nhà nƣớc hiện đại vẫn mang thuộc tính là một thiết chế chính trị quyền lực công. 

Đây là một thuộc tính mang tính bản chất của mọi nhà nƣớc, nhƣng trong nhà nƣớc 

hiện đại, quyền lực này có đƣợc là do ngƣời dân chuyển giao bằng các hình thức dân 

chủ. Duy nhất nhà nƣớc có thuộc tính này và sử dụng quyền lực công này để tổ chức 

xã hội, nhân danh toàn bộ xã hội để thực hiện các chức năng nhiệm vụ mà ngƣời dân 

giao cho. Khác với các nhà nƣớc trong xã hội tiền hiện đại, quyền lực công của nhà 
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nƣớc đƣợc ngƣời dân chuyển giao từ chủ quyền nhân dân, nhân danh toàn bộ xã hội và 

hoạt động vì lợi ích của xã hội chứ không để cai trị, trấn áp giai cấp bị trị và vì lợi ích 

của giai cấp cầm quyền. Khả năng tiếp cận quyền lực công là bình đẳng và công bằng 

với tất cả mọi ngƣời tự do. Quyền lực công làm cho nhà nƣớc đặc biệt hơn các thiết 

chế chính trị, xã hội khác trong xã hội hiện đại.  

Bên cạnh quyền lực công, nhà nƣớc hiện đại còn mang bản chất dân chủ. Dân 

chủ là thuộc tính của nhà nƣớc hiện đại. Vì nhà nƣớc từ dân mà ra và hoạt động vì lợi 

ích của nhân dân. Nhân dân không kể giai cấp, tôn giáo, màu da, sắc tộc, giàu nghèo 

cùng kiến tạo ra nhà nƣớc để tổ chức, quản lý xã hội, để đại diện cho toàn xã hội, giải 

quyết các vấn đề chung, bảo đảm, bảo vệ lợi ích chung, giá trị chung cũng nhƣ bảo vệ 

quyền, tự do và nhân phẩm của mỗi con ngƣời. Nhà nƣớc hiện đại là biểu hiện tập 

trung nhất và rõ ràng nhất của ý chí và chủ quyền nhân dân.  

Bản chất nhà nƣớc là tổng thể những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ 

cơ bản bên trong, tƣơng đối ổn định và có tính quy định đối với sự ra đời, tồn tại, 

khuynh hƣớng phát triển của nhà nƣớc. Trong lịch sử và ở giai đoạn xã hội tiền hiện 

đại, nhà nƣớc và pháp luật là hai thuộc tính có mối liên hệ biện chứng với nhau và quy 

định sự ra đời tồn tại và phát triển của nhà nƣớc và pháp luật. Còn ở xã hội hiện đại, 

thuộc tính quyền lực công và thuộc tính dân chủ cũng là hai thuộc tính mang tính bản 

chất, liên chệ chặt chẽ với nhau và cũng quyết định sự ra đời, tồn tại và xu hƣớng phát 

triển của nhà nƣớc. Không có quyền lực công, nhà nƣớc không khác các tổ chức xã 

hội, nhƣng quyền lực công ấy không phải từ trên trời rơi xuống mà từ nhân dân, từ xã 

hội công dân mà ra. Đó là sự ủy thác, sự trao quyền để đáp ứng nhu cầu của nhân dân 

về một thiết chế quyền lực đủ năng lực quản lý, đủ thẩm quyền nhân danh toàn bộ xã 

hội và phụng sự xã hội. Nhƣng quyền lực ấy không hƣớng đến cai trị, đàn áp xã hội 

nhằm bảo vệ lợi ích trên hết và trƣớc hết của giai cấp cầm quyền nhƣ trong quá khứ 

mà là hƣớng tới tổ chức, quản lý xã hội, để đại diện cho toàn xã hội, giải quyết các vấn 

đề chung, bảo đảm, bảo vệ lợi ích chung, giá trị chung cũng nhƣ bảo vệ quyền, tự do 

và nhân phẩm của mỗi con ngƣời. Bản chất dân chủ xác định nguồn cội và tính chất 

của quyền lực công, quyền lực công là biểu hiện của ý chí chung của toàn xã hội. Dân 

chủ quyết định sự ra đời của nhà nƣớc hiện đại và quyết định xu hƣớng phát triển của 

nhà nƣớc hiện đại, còn tính chất, mức độ quyền lực công gắn chặt với thuộc tính dân 

chủ của nhà nƣớc và là sức mạnh của nhà nƣớc hiện đại. 

Pháp luật trong xã hội hiện đại chắc chắn cũng không có thuộc tính giai cấp. 

Pháp luật mang bản chất dân chủ và là chuẩn mực ứng xử chung của cộng đồng, xã 

hội. Pháp luật không chỉ có nguồn gốc nhà nƣớc mà pháp luật hiện đại là biểu hiện tập 

trung nhất ý chí, nguyện vọng và chuẩn mực ứng xử của xã hội. Pháp luật hiện đại đa 

nguồn. Những chuẩn mực ứng xử, các giải pháp pháp lý có thể có xuất xứ từ ý chí, chủ 



330 

quyền nhân dân (hiến pháp), của cơ quan lập pháp hay ủy quyền lập pháp, từ quan tòa, 

từ cộng đồng, địa phƣơng, từ các tổ chức, thiết chế quốc tế, từ các nhà nghiên cứu, từ 

tôn giáo hay từ những quan điểm, nhận thức chung của xã hội nhƣ lẽ công bằng. Pháp 

luật cao nhất đứng trên nhà nƣớc, là cơ sở để nhà nƣớc đƣợc tổ chức ra và vận hành. 

Nhà nƣớc là công cụ hữu hiệu để bảo đảm pháp luật đƣợc thực hiện công bằng và công 

lý đƣợc thực thi. Pháp luật vì lẽ đó mang thuộc tính dân chủ. 

Rõ ràng, nếu chỉ dựa vào lý thuyết Mác-xít mà trong các giáo trình, học liệu của 

Việt Nam khẳng định mọi nhà nƣớc và pháp luật hiện đại đều mang thuộc tính giai cấp 

là một sự chủ quan, duy ý chí. Nếu tiếp cận theo hƣớng đó thì sẽ có nhiều vấn đề đặt 

ra, nhiều sự mâu thuẫn cần đƣợc lý giải. Xã hội hiện đại đã khác xã hội tiền hiện đại và 

tới đây, xã hội hậu hiện đại còn khác nhiều hơn xã hội hiện đại mà chúng ta đang sống. 

Điều kiện, cơ sở xã hội rõ ràng khác nhau thì bản chất nhà nƣớc và pháp luật không 

thể nhƣ nhau. 

Nhƣng, điều này không có nghĩa là mọi nhà nƣớc và nền pháp luật đang hiện hữu 

ở giai đoạn hiện đại là nhà nƣớc và pháp luật hiện đại. Có những thể chế hiện nay 

nhƣng mang bản chất của thần quyền, bản chất bóc lột nặng nề. Có những thể chế 

đang từng bƣớc chuyển đổi từ trạng thái tiền hiện đại sang nhà nƣớc và pháp luật hiện 

đại mà biểu hiện rõ nét nhất là sự chuyển dịch sang một xã hội dân chủ hiện đại. Sự 

hiện diện của các yếu tố ban đầu của nền dân chủ, chủ quyền nhân dân; tôn trọng, thúc 

đẩy, ghi nhận, bảo vệ và bảo đảm quyền con ngƣời; pháp quyền; phân quyền…là 

những dấu hiệu cho thấy một sự chuyển dịch từ nhà nƣớc và pháp luật có bản chất tiền 

hiện đại sang một nhà nƣớc và pháp luật hiện đại. 

4. Thay lời kết 

Nhà nƣớc và pháp luật là hiện tƣợng thƣợng tầng và vì vậy không thể không biến 

đổi cùng xã hội. Bản chất nhà nƣớc và pháp luật cũng vậy. Ở xã hội tiền hiện đại, nhà 

nƣớc và pháp luật có hai thuộc tính không thể tách rời nhau là thuộc tính giai cấp và 

thuộc tính xã hội, nhƣng ở nhà nƣớc hiện đại không hẳn là nhƣ vậy. Thuộc tính dân 

chủ và quyền lực công gắn với nhà nƣớc hiện đại, còn pháp luật mang bản chất của các 

chuẩn mực ứng xử xã hội mang bản chất dân chủ. Nhƣng, không phải mọi chế độ nhà 

nƣớc và pháp luật tồn tại trong xã hội hiện đại đều có bản chất hiện đại. Đó còn là 

trình độ phát triển, điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội ...những yếu tố xác định nên bản 

chất của nhà nƣớc và xã hội. Xã hội hiện đại không chỉ là thời gian mà còn là thuật 

ngữ thể hiện trình độ phát triển xã hội. Xã hội, nhà nƣớc và pháp luật của chúng ta 

đang chuyển đổi mạnh mẽ và vì vậy bản chất của nhà nƣớc và pháp luật cũng đang có 

những chuyển đổi. Đó là sự phát triển khách quan và là một xu hƣớng phát triển tiến 

bộ trong một xã hội hiện đại ngày nay mà chúng ta đang hƣớng tới./. 
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LÝ THUYẾT ÁN LỆ, ÁP DỤNG ÁN LỆ TRÊN THẾ GIỚI 

VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM HIỆN NAY 

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Lê Minh Thúy 

Trường Đại học Hồng Đức 

Tóm tắt: Ở Việt Nam, án lệ đã được xác định là nguồn pháp luật được 05 năm 

(2015-2020) và nhiều án lệ đã được công bố. Tuy nhiên, thực tiễn thời gian qua cho 

thấy nhận thức về án lệ còn có những cách hiểu khác nhau và việc áp dụng án lệ còn 

có nhiều bất cập, thiếu rõ ràng. Với mục đích tìm ra những nhận thức đầy đủ, toàn 

diện về án lệ, cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả của hoạt động áp dụng án lệ ở Việt Nam, trong bài viết này, các tác giả tập 

trung tìm hiểu về lý thuyết án lệ, thực tiễn áp dụng án lệ ở các nước phát triển hiện 

nay như Anh, Mỹ, Pháp, Đức. Tiếp đó, các tác giả cũng liên hệ với thực tiễn ở Việt 

Nam, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế, bất cập trong nhận thức về án lệ cũng như 

trong thực tiễn áp dụng án lệ. Trên cơ sở đó, các tác giả đưa ra một số giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng án lệ ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây 

dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.  

Từ khóa: Án lệ, Áp dụng án lệ, Vụ việc tương tự, Giải thích pháp luật, Stare 

decisis, Ratio decidendi, Obiter Dictum 
 

I. LÝ THUYẾT VỀ ÁN LỆ, ÁP DỤNG ÁN LỆ Ở MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ 

GIỚI HIỆN NAY  

1. Lý thuyết về án lệ, áp dụng án lệ ở Anh và Mỹ 

1.1. Án lệ ở Anh 

Xét về lịch sử, học thuyết “stare decisis”
1
 ra đời gắn với công lao của Hoàng đế 

Henry II (1154-1189). Ông đã cử các thẩm phán từ Tòa án Hoàng gia tại Westminster đi 

giải quyết các tranh chấp ở địa phƣơng. Sau mỗi vụ xét xử, các thẩm phán quay trở về 

Westminster và cùng nhau thảo luận về những vụ án mà họ đã xét xử. Các phán quyết 

này đƣợc hệ thống hóa, sau này các thẩm phán bị ràng buộc bởi những phán quyết có 

liên quan của các thẩm phán khác trong quá khứ. Từ đó hình thành nên nguyên tắc hai 

vụ việc với các tình tiết chính tƣơng tự nhƣ nhau sẽ đƣợc xét xử nhƣ nhau.
2
  

                                                 
1
 Stare decicis là một học thuyết (the doctrine), một nguyên tắc pháp lý (legal principle) Tiếng la tinh 

có nghĩa là Thẩm phán bị ràng buộc bởi những phán quyết đã có trƣớc đó (to stand in the-things-that-

have-been-decided). 
2
 Douglas E. Edlin, Common law theory, Cambridge University Press, 2007, p. 3. 
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Án lệ do Tòa án tạo ra trong quá trình xét xử, nên án lệ có mối liên hệ mật thiết 

với Thẩm phán. Án lệ đƣợc tạo ra trong những tình huống bất thƣờng và phải mang 

tính mới, tức là quy tắc đƣợc xác lập trong án lệ chƣa tồn tại trƣớc đó. Ngoài ra án lệ 

còn có tính lặp lại, tính bắt buộc khi trở thành khuôn mẫu để giải quyết các vụ việc 

tƣơng tự. 
1
  

Án lệ ở Anh đƣợc phát triển trên cơ sở so sánh với tiền lệ (Analogy in case law) 

là việc so sánh với phán quyết đã đƣợc áp dụng trƣớc đó. Thẩm phán ra phán quyết khi 

nhận thấy rằng những tình tiết của vụ việc này tƣơng tự những tình tiết của vụ việc đã 

đƣợc giải quyết trƣớc đó đang có hiệu lực. Quy tắc pháp lý của vụ việc đã giải quyết 

có thể đƣợc áp dụng cho vụ việc đang đƣợc giải quyết.  

So sánh với tiền lệ không chỉ bao hàm việc so sánh sự giống nhau, mà còn cả 

việc chỉ ra sự khác nhau. Thẩm phán sẽ tìm ra những tiêu chí khẳng định sự khác biệt 

giữa vụ việc đã đƣợc giải quyết trƣớc đó với vụ việc hiện tại. Trên cơ sở đó thẩm phán 

có thể từ chối áp dụng quy tắc pháp lý của vụ việc trƣớc đó với vụ việc hiện tại.  

Theo học thuyết stare decisis, ở Anh có hai cách tiếp cận khác nhau về án lệ đó là 

tiếp cận theo chiều dọc và tiếp cận theo chiều ngang.
2
  

Tiếp cận án lệ theo chiều dọc (vertical precedent) có nghĩa là các Toà án cấp dƣới 

phải tuân thủ các phán quyết của Toà án cấp trên trong việc ra phán quyết của mình. 

Tiếp cận án lệ theo chiều dọc không chỉ là tiếp cận theo khía cạnh thẩm quyền, mà còn 

là sự tiếp cận theo khía cạnh thời gian giữa cái cũ và cái mới, cái có trƣớc và cái có sau.
3
 

Tiếp cận án lệ theo chiều ngang (horizontal precedent) có nghĩa là chính Toà án 

phải tuân theo những phán quyết trƣớc đó của mình. Toà án phải ra phán quyết phù 

hợp với những phán quyết mà Toà án này đã quyết định trong quá khứ, cho dù thẩm 

phán của Toà án đó đã thay đổi qua nhiều thời kỳ hoặc thậm chí cùng là thành viên của 

Toà án đó đã thay đổi tƣ duy. Toà án phải tuân theo những phán quyết đã có từ trƣớc, 

phải đƣa ra câu trả lời tƣơng tự đối với các câu hỏi pháp lý mà toà án cấp cao hơn hoặc 

chính toà án đó đã đƣa ra trong quá khứ.
4
  

Theo tƣ duy của thẩm phán common law, án lệ là nguồn luật quan trọng nhất 

(Precedents are the best evidence of the law). Tuy nhiên việc áp dụng nguồn án lệ cần 

dựa trên hai yếu tố: Phân tích bối cảnh của án lệ so với vụ việc cần giải quyết và việc 

tìm kiếm lý do để quyết định. Khi áp dụng án lệ cần căn cứ vào bộ phận holding/Ratio 

decidendi tức là bộ phận “căn cứ”, “căn cứ của phán quyết” (“the reason”, “the 

                                                 
1
 Thomas Lundmark, Charting the Divide Between Common and Civil Law, Oxford University Press, 

2012, p. 181.  
2
 Paul Brand, Joshua Getzler, Judges and Judging in the History of the Common Law and Civil Law, 

Cambridge University Press, 2012, p.151. 
3
 Kmiec Keenan, The Origin and Current Meanings of "Judicial Activism", California Law Review (2004). 

4
 Douglas E. Edlin, Common law theory, Cambridge University Press, 2007, p.73-74. 
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rationale for the decision”), là những nhận định, những câu, đoạn trong phán quyết là 

căn cứ quan trọng để đi đến kết luận, chứ không phải bộ phận Obiter dictum tức là 

phần bình luận của thẩm phán, những phần không có ý nghĩa quan trọng trong lập luận 

của cơ quan tài phán.  

Cùng với common law, equity law (Luật công bình) là hệ thống các học thuyết, 

các thủ tục pháp lý ra đời và phát triển từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX, song song với 

common law và luật thành văn ở Anh. Equity law đƣợc sử dụng ban đầu là ở Văn 

phòng Đại pháp quan, sau đƣợc phát triển ở Tòa đại pháp nhằm khắc phục những hạn 

chế, bất cập, thiếu sót của Common law. Quá trình tố tụng ở Tòa đại pháp không phải 

bằng trát nhƣ ở Tòa án Hoàng gia mà bằng đơn thỉnh cầu (petition). Nếu thấy bên khởi 

kiện cần phải đƣợc bảo vệ, Tòa đại pháp sẽ phát hành trát triệu tập yêu cầu bên bị đơn 

có mặt tại Tòa.
1
  

Đến thế kỷ XIX, đặc biệt là khi hai đạo luật quan trọng ra đời là Luật Tòa án tối 

cao năm 1873 và Luật thẩm quyền xét xử phúc thẩm năm 1876, nhiều Tòa án độc lập đã 

đƣợc hợp nhất thành hai bộ phận cấu thành là Tòa án cấp cao và Tòa phúc thẩm của Tòa 

án tối cao duy nhất (Supreme Court). Tất cả các tòa chuyên trách trong Tòa án cấp cao 

và Tòa phúc thẩm đều phải áp dụng các quy tắc chung, không phân biệt là chúng đƣợc 

hình thành từ Common law bởi Tòa án hoàng gia hay Equity law từ Tòa đại pháp.
2
  

Hiện nay ở Anh, án lệ theo truyền thống vẫn là nguồn luật chủ yếu, tồn tại bên 

cạnh luật thành văn và các nguồn luật khác. Về pháp lý (de jure), luật thành văn đƣợc 

ƣu tiên áp dụng khi có sự mâu thuẫn giữa án lệ và luật thành văn, nhƣng xét trên 

phƣơng diện thực tế (de facto), các Thẩm phán Anh luôn tìm cách để áp dụng án lệ. 

Bên cạnh đó, nếu so sánh với chính lịch sử của nƣớc Anh, nghĩa vụ tuân theo án lệ 

hiện nay cũng mềm dẻo, linh hoạt hơn nhiều, nhằm đạt đƣợc mục tiêu quan trọng nhất 

là bảo vệ công lý. Theo Tuyên bố ngày 26/7/1966, Thƣợng nghị viện khẳng định việc 

từ chối tuân theo án lệ có thể đƣợc tiến hành nếu “việc tuân theo các án lệ một cách 

cứng nhắc có thể duy trì những bất công trong một vụ việc cụ thể và có thể cản trở sự 

phát triển thích đáng của pháp luật.”
3
 

1.2. Án lệ ở Mỹ 

Mỹ là một quốc gia liên bang, có Hiến pháp thành văn, do vậy hệ thống pháp 

luật, hệ thống Tòa án cũng có nhiều điểm khác biệt với nƣớc Anh. Vai trò của nguyên 
                                                 
1
 Thomas Lundmark, Charting the Divide Between Common and Civil Law, Oxford University Press, 

2012, p. 180-182.  
2
 Samanth Hepburn, Samantha Hepburn, Principles of Equity and Trusts Law, 2nd edition, 2001, pp. 

18-20. 
3
 Nguyên văn Tiếng Anh: “Their Lordships nevertheless recognise that too rigid adherence to 

precedent may lead to injustice in a particular case and also unduly restrict the proper development of 

the law. They propose therefore, to modify their present practice and, while treating former decisions 

of this house as normally binding, to depart from a previous decision when it appears right to do so.” 
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tắc stare decisis ở Anh khắt khe hơn ở Mỹ. Ở Mỹ kết quả xét xử một vụ việc có thể 

dựa trên chính sách chung nhiều hơn là dựa vào án lệ. Triết lý xét xử của Tòa án thay 

đổi theo quan điểm cá nhân của ngƣời thẩm phán về vấn đề đang giải quyết và ở thời 

điểm giải quyết vụ việc.
1
  

Ở Mỹ có 02 loại án lệ, án lệ ràng buộc và án lệ thuyết phục, trong đó án lệ thuyết 

phục cũng chiếm một khối lƣợng khá lớn. Án lệ đƣợc tạo ra bởi hoạt động giải thích 

luật thành văn, vì vậy, án lệ giải thích ở Hoa Kỳ có giá trị ràng buộc cao. Án lệ của Mỹ 

thƣờng đƣợc coi nhƣ một phƣơng pháp, cách thức giải thích luật. Điều này có nghĩa là 

những quy phạm pháp luật do cơ quan lập pháp ban hành chƣa thể coi là những quy 

phạm thực sự nếu chúng chƣa đƣợc các tòa án áp dụng và lý giải nhiều lần và lúc đó 

ngƣời ta sẽ tìm đến những quyết định của tòa án đã áp dụng chúng, chứ không phải 

bản thân các quy phạm đó. 

Điều này đảm bảo luật sẽ thay đổi liên tục mà sẽ phát triển theo cách có nguyên 

tắc và thông thái, hƣớng tới tính pháp quyền (Rule of law). Phát triển án lệ sẽ gia tăng 

tính ổn định, tính chắc chắn, tính có thể tiên liệu, tính chặt chẽ và tính thống nhất trong 

việc áp dụng luật.  

Trong vụ Vasquez kiện. Hillery (Vasquez vs. Hillery) năm 1986, Tòa án tối cao 

đã đƣa ra quan điểm của mình về nguyên tắc stare decisis nhƣ sau: “Nguyên tắc stare 

decisis tạo ra sự chính trực của chính quyền hợp hiến của chúng ta, cả trên phương 

diện hình thức và phương diện thực chất”.
2
 

Án lệ giúp cho Tòa án rất nhiều, bởi lẽ các Tòa án khi phải giải quyết các vụ việc 

sau sẽ không phải mất nhiều thời gian đi tìm kiếm những cơ sở pháp lý liên quan đến 

vụ việc tƣơng tự. Không những thế, các án lệ cũng giúp cho các bên có thể tìm đƣợc 

cách thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án trên cơ sở thƣơng lƣợng với nhau, giảm 

gánh nặng xét xử lên Tòa án.
3
  

Trong vụ Tổ chức bảo vệ công dân Hoa Kỳ (một tổ chức phi lợi nhuận) kiện Ủy 

ban bầu cử liên bang (FEC), Tòa án tối cao liên bang đã nhận định rằng mục đích lớn 

nhất của án lệ là phục vụ lý tƣởng hiến pháp - pháp quyền. Trong trƣờng hợp bất 

thƣờng khi việc trung thành với bất kỳ tiền lệ cụ thể nào mà gây thiệt hại nhiều hơn 

thúc đẩy cho lý tƣởng hiến pháp thì chúng ta phải sẵn sàng bãi bỏ hoặc không áp dụng 

án lệ đó. Tòa án tối cao giải thích: Khi mà nhận thấy rằng án lệ có vấn đề sai sót hoặc 

                                                 
1
 Nguyễn Quốc Hoàn (Chủ biên), Giáo trình Luật so sánh, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà nội, 

2015, tr. 298.  
2
 Vasquez vs. Hillery, 474 U.S. 254 (1986), at 266. 

3
 Trong vụ việc Hilton v. South Carolina Public. Railway Commission, 502 U.S. 197, at 202 (1991): 

Tuân theo án lệ thúc đẩy sự bền vững, tính có thể tiên liệu và tôn trọng thẩm quyền xét xử của Tòa án. 

(Nguyên văn: "Adherence to precedent promotes stability, predictability, and respect for judicial 

authority."). 
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không còn phù hợp với thực tế, Tòa án sẽ dừng việc tuân theo án lệ.
1
 Qua thời gian, có 

thể thấy rằng các phán quyết liên quan đến Hiến pháp so với phán quyết của Tòa trong 

những lĩnh vực khác ít tuân theo các án lệ nhất. 

Nếu nhƣ ở Anh xuất hiện Equity law, thì ở Mỹ xuất hiện chủ nghĩa hiện thực 

(Realism) để giải quyết những trƣờng hợp mà Common law bất lực, không đƣa ra 

đƣợc phƣơng án giải quyết thuyết phục cho những vấn đề pháp lý mới phát sinh. Năm 

1881, Oliver Wendell Homes (1841-1935), ngƣời từng giữ vị trí Chánh án Tòa án tối 

cao Hoa Kỳ, đã nói rằng đời sống của luật không phải là logic, mà là kinh nghiệm
2
 và 

các nguyên tắc chung không quyết định các vụ việc cụ thể.
3
 Homes cho rằng sự thay 

đổi thông luật là một quá trình khám phá, phát hiện (discovery), hơn là sự sáng tạo 

(creation). Thẩm phán không làm luật, mà chỉ tuyên bố cái gì là luật.
4
 Oliver Wendell 

Homes cho rằng trong việc tranh biện trƣớc Toà thì điều quan trọng không phải là 

logic mà “cái gì ảnh hƣởng đến thế giới quan của thẩm phán”,
5
 là “những gì Toà án có 

thể sẽ thực thi trên thực tế” (courts are likely to do in fact).
 6

 Holmes cho rằng luật 

không lơ lửng trên bầu trời, mà nó phải đƣợc xác định bằng cách quy chiếu tới những 

gì mà các Toà án thật sự nói rằng nó là nhƣ thế.
7
  

Theo chủ nghĩa hiện thực, luật phản ánh các yếu tố lịch sử, xã hội, văn hoá, chính 

trị, kinh tế, tâm lý và đặc biệt là hành vi của cá nhân ngƣời thẩm phán. Chính điều này 

dẫn đến việc các thẩm phán khác nhau với mục đích, nền tảng kiến thức khác nhau, 

nhân sinh quan khác nhau sẽ quyết định các vụ việc một cách khác nhau và sự khác 

nhau đó không có nghĩa rằng thẩm phán này là đúng, còn thẩm phán kia thì sai.  

Roscoe Pound (1870-1964) với tác phẩm Xã hội học pháp luật xuất bản năm 

1912 lần đầu tiên đƣa ra quan điểm rằng “luật có tính hiện thực của nó, tức là luật đi từ 

đời sống và quay trở lại phục vụ đời sống”.
8
 Trong việc giải quyết các tình huống thực 

tế, các phƣơng pháp chủ yếu của chủ nghĩa hiện thực này có tính thực tế và mở, cụ thể 

đó là những đòi hỏi nhƣ 1) phải luôn xem xét mục tiêu của luật có phù hợp với đời 

sống xã hội [nền tảng chính trị, kinh tế, xã hội] hay không? Có phù hợp với lợi ích của 

các bên liên quan hay không? và 3) có hƣớng tới công bằng, bình đẳng hay không? 

Khi xem xét một vụ việc pháp lý cụ thể phát sinh trên thực tế, ngƣời thẩm phán sẽ xem 

xét dƣới nhiều góc độ khác nhau trong đó có chính sách xét xử của Toà án, lợi ích của 

                                                 
1
 Xem: Citizens United v. FEC, 558 U.S.310, at 378 (2010)).  

2
 Holmes, O.W. (1881), The Common Law, Boston, p.1. 

3
 Lochner vs. New York, 1905, 198 U.S. 45. 

4
 R.W.M Dias (1985), Jurisprudence, p.151. 

5
 Holmes, O.W. (1897), The Path of the law, Havard Law Review, 10, 457-478. 

6
 Holmes, O.W. (1897), The Path of the law, Havard Law Review, 10, 461. 

7
 Raymond Wacks, Triết học pháp luật (Phạm Kiều Tùng dịch), Nhà xuất bản Tri Thức, Hà nội, 2006, 

tr. 170. 
8
 Pound, R. (1909), Liberty of contract, The Yale Law Journal, 18, 454-487. 
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các bên liên quan, lợi ích xã hội, lợi ích kinh tế, đạo đức xã hội v.v…Sau khi xem xét 

một cách toàn diện những hƣớng tiếp cận này, thẩm phán sẽ cân nhắc đƣa ra phán 

quyết. Phán quyết này có giá trị nhƣ một quy tắc pháp lý mới (a new rule), tạo ra tiền 

lệ tốt cho xã hội.  

Ví dụ: 
 

Vào năm 1896, Toà án Tối cao Hoa Kỳ trong phán quyết Plessy vs. Ferguson nêu 

chừng nào các điều kiện, cơ sở vật chất dành cho ngƣời da đen và ngƣời da trắng nhƣ nhau 

thì điều đó là bình đẳng, không có sự phân biệt đối xử. Phán quyết này thiết lập nguyên tắc 

“chia tách nhƣng bình đẳng” (seperate but equal), ý muốn nói khi có sự chia tách giữa ngƣời 

da màu và da trắng nhƣng nếu đảm bảo mọi điều kiện cơ sở vật chất nhƣ nhau thì vẫn là 

bình đẳng. Vào cuối những năm 1950, Hiệp hội vì sự tiến bộ của ngƣời da màu đã đấu 

tranh cho quyền bình đẳng của những ngƣời da màu khi theo đuổi, ủng hộ vụ kiện nổi 

tiếng Oliver Brown vs. Hội đồng giáo dục Topeka, Kansas. Vào năm 1951, phán quyết này 

trở thành phán quyết làm thay đổi nguyên tắc chia tách nhƣng bình đẳng. Khi con gái của 

Oliver Brown bị từ chối đăng ký vào trƣờng tiểu học của Topeka, nơi chỉ gồm có những học 

sinh da trắng. Oliver Brown đã khởi kiện Hội đồng giáo dục Topeka vì đã có sự phân biệt 

đối xử. Brown đã phân tích việc chia tách thành các trƣờng dành cho trẻ em da đen và các 

trƣờng dành cho trẻ em da màu là không bình đẳng, và sự chia tách này vi phạm Tu chính 

thứ 14 trong Hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó nêu rõ không một tiểu bang nào có thể tử chối đối 

với bất kỳ ngƣời nào sự bảo vệ bình đẳng của luật pháp trong các phán quyết của Toà án. 

Trong phán quyết ngày 17/5/1954, thẩm phán Warren đã tuyên bố trong lĩnh vực giáo dục 

thì nguyên tắc “chia tách nhƣng bình đẳng” không có cơ sở để áp dụng. Các nguyên đơn 

trong trƣờng hợp này đã bị tƣớc đoạt quyền đƣợc bảo vệ bình đẳng theo Tu chính thứ 14 

Hiến pháp Hoa Kỳ.1 Từ đây ta có thể thấy phán quyết của Toà án chịu sự tác động, ảnh 

hƣởng lớn từ phía xã hội. Trong nhiều trƣờng hợp, phán quyết đó có thể làm thay đổi cả 

những nhận thức đã cũ, đã lỗi thời, không còn phù hợp với bối cảnh xã hội hiện tại.  

2. Lý thuyết về án lệ và áp dụng án lệ ở Pháp và Đức 

Khác với Anh, Mỹ là những quốc gia thuộc hệ thống pháp luật Common law sử 

dụng học thuyết stare decisis, Pháp và Đức là hai quốc gia thuộc hệ thống pháp luật 

Civil law. Nhìn chung đến nay án lệ ở Pháp và Đức vẫn không đƣợc coi là nguồn cơ 

bản, thậm chí không đƣợc chính thức hóa coi là nguồn pháp luật ở bất kỳ văn bản pháp 

luật nào, mà chỉ đƣợc áp dụng khi thẩm phán thấy phù hợp với vụ án đang giải quyết. 

Sở dĩ nhƣ vậy vì những quốc gia này chịu ảnh hƣởng bởi truyền thống thực chứng 

pháp lý (legal positivism) ở đó thực tiễn xét xử của Tòa án không bị ràng buộc bởi 

những quy phạm do chính Tòa án tạo ra. Theo học thuyết về sự ổn định pháp lý (the 

                                                 
1
 347 U.S. 483 (1954). 
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doctrine of jurisprudence constante), chỉ cơ quan lập pháp mới có quyền làm luật, về 

lý thuyết cơ quan xét xử cấp dƣới không bị ràng buộc bởi phán quyết của cơ quan xét 

xử cấp trên và phán quyết của chính mình.
1
 Đó là cách tiếp cận truyền thống. Cách 

hiểu này về án lệ và áp dụng án lệ cũng đã và đang có nhiều thay đổi nếu xét từ góc độ 

thực tiễn áp dụng (de facto). Nhiều quốc gia Châu Âu, trong đó có Pháp và Đức đã 

công khai những án lệ trên mạng Internet, án lệ đang dần giữ một vị trí, vai trò rất 

quan trọng trong hệ thống pháp luật ở quốc gia này.  

2.1. Án lệ ở Pháp 

Điều 5 Bộ luật dân sự Pháp 1804 quy định: “Cấm Thẩm phán ban hành các quy 

định mang tính lập pháp hay lập quy có hiệu lực áp dụng chung cho các vụ việc mà 

mình xét xử”. Phát triển nội dung quy định tại Điều 5, Điều 1351, quy định thêm: “Bản 

án, quyết định của Toà án chỉ có hiệu lực áp dụng đối với vụ việc mà nó giải quyết và 

các bên trong vụ việc đó”. Tuy nhiên, cũng trong Bộ luật này, Theo quy định tại Điều 

41, Thẩm phán có nghĩa vụ phải xét xử kể cả trong trƣờng hợp pháp luật không quy 

định hoặc quy định không rõ ràng về vấn đề mà mình đang thụ lý. Để lấp lỗ hổng pháp 

luật và tuân theo Điều 41 này, án lệ đã vô tình trở thành một trong những nguồn của 

pháp luật của Pháp. 

Pháp luật hành chính của Cộng hoà Pháp là một ví dụ điển hình cho thấy án lệ có 

một vai trò rất lớn trong việc khắc phục sự khiếm khuyết của pháp luật. Có thể nói 

rằng án lệ hành chính là nguồn quy phạm chủ yếu của pháp luật hành chính của Cộng 

hoà Pháp. Rất nhiều chế định quan trọng trong pháp luật hành chính hiện nay của 

Cộng hoà Pháp có nguồn gốc từ án lệ, ví dụ nhƣ các chế định về trách nhiệm của cơ 

quan hành chính, chế định về hợp đồng hành chính, chế định về khai thác, quản lý 

công sản, chế định về khiếu kiện hành chính… Các chế định này hiện nay vẫn đang có 

hiệu lực áp dụng. 

Tƣ duy pháp lý của Pháp hiện nay cũng không chỉ là giải thích văn bản và diễn 

dịch. Ngày nay các Thẩm phán của Pháp tƣ duy hoàn toàn giống cách tƣ duy của các 

thẩm phán Anh, Mỹ.
2
  

Ví dụ:  
 

“Toà áp dụng Điều 544 bộ luật Dân sự Napoleon: 

Trong nhiều vụ việc, các thẩm phán Pháp đã sử dụng một quy tắc đạo đức để tránh 

việc phải áp dụng một quy định luật quá cứng nhắc. Điều 544 Bộ luật Napoleon định 

nghĩa về quyền tài sản một cách tuyệt đối: “Chủ sở hữu có quyền thụ hƣởng và sử dụng 

                                                 
1
 Xem: Thomas Lundmark, Charting the Divide Between Common and Civil Law, Oxford University 

Press, 2012.  
2
 Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh, Giáo trình Tƣ duy pháp lý, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 

Hà nội, 2020, tr. 315. 



338 

vật một cách tuyệt đối nhất, miễn là không vi phạm các điều cấm của luật hoặc của các 

văn bản pháp quy”. Trên thực tế thì nhiều chủ sở hữu đã vận dụng quy định này một cách 

tuyệt đối nhƣng với mục tiêu xấu, ví dụ: sơn tƣờng của mình màu đen để ngăn ánh sáng 

vào nhà hàng xóm; dựng ống khói giả rất to nhằm hứng hết nguồn nƣớc không cho hàng 

xóm sử dụng.v.v. tóm lại là hành vi không nhằm mang lại lợi ích nào cho mình mà chỉ 

nhằm thoả mãn việc chơi xấu hàng xóm; và trên thực tế đã làm phiền đến hàng xóm. 

Các hành vi này nếu căn cứ vào quy định Điều 544 Bộ luật dân sự thì hoàn toàn 

đƣợc phép. Nhƣng dƣới Tƣ duy pháp lý của thẩm phán thì việc áp dụng điều luật này một 

cách thuần tuý sẽ dẫn đến những hậu quả thiếu công bằng. Bởi vậy lý thuyết về lạm quyền 

đã ra đời. Lý thuyết này dƣờng nhƣ chứa đựng mâu thuẫn: một mặt cho rằng một ngƣời có 

quyền nhƣng mặt khác lại cũng cho rằng họ không có quyền đó. Cũng nhƣ thế việc áp 

dụng lý thuyết này dẫn đến suy luận rằng thẩm phán đã căn cứ vào các quy tắc đạo đức, 

coi trọng quy tắc đạo đức hơn là điều luật. Trong thế kỷ XX, áp dụng nguyên tắc lạm 

quyền đã trở nên rất phổ biến ở các toà án. Nguyên tắc này thậm chí còn đƣợc mở rộng: 

căn cứ áp dụng nó không chỉ dựa trên lập luận là hành vi không mang lại lợi ích gì cho 

chủ sở hữu hay việc làm tổn hại đến hàng xóm ; mà hiện nay thậm chí toà còn cân nhắc 

đến việc chủ sở hữu có đạt đƣợc mục tiêu hợp pháp với ít tổn hại cho láng giềng không; 

hoặc so sánh sự tƣơng xứng giữa lợi ích của chủ sở hữu và sự bất lợi cho các đối tƣợng 

liên quan. 

Trong ví dụ trên, có thể thấy rõ rằng các thẩm phán Civil law đã đƣa ra lập luận từ 

bản chất chính sự việc, chứ không phải dựa trên câu chữ điều luật. Nói cách khác, từ sự 

việc đã tạo nên pháp luật – giống nhƣ quy tắc của Common law.” 1 

2.2. Án lệ ở Đức 

Điều 31 Khoản 1 của Luật Toà án Hiến pháp Đức quy định “Các quyết định của 

Toà án Hiến pháp CHLB Đức có hiệu lực bắt buộc với các cơ quan của chính quyền 

liên bang và các tiểu bang cũng như tất cả những toà án và các cơ quan nhà nước khác”. 

Toà án Hiến pháp CHLB Đức có vị trí rất đặc biệt . Các quyết định của Tòa án Hiến 

pháp liên bang có hiệu lực cao hơn luật liên bang, trừ Hiến pháp. Đây là một đặc trƣng 

cơ bản khi đề cập tới vai trò của án lệ trong hệ thống pháp luật nƣớc Đức hiện nay. 

Cũng giống nhƣ ở Pháp, ở Đức không có bất kỳ quy định nào trong Luật cơ bản 

hay văn bản pháp luật cụ thể thừa nhận án lệ là nguồn pháp luật.
2
 Tuy nhiên, ở Đức có 

một thuật ngữ pháp lý đƣợc sử dụng phổ biến là Rechtsfortbildung, có nghĩa là sự phát 

triển pháp luật của Tòa án.
1
 Phán quyết của Tòa án (Gerichtsentscheidungen) đƣợc sử 

                                                 
1
 Xem: Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh, Sđd, tr. 315-316. 

2
 Beaucamp/Treder, Methoden und Technik der Rechtsanwendung, 3. Auflage, 2015, Rn. 266 

1
 Hans-Rudolf Horn: Richter versus Gesetzgeber. Entwicklungslinien richterlicher 

Verfassungskontrolle in unterschiedlichen Rechtssystemen. In: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der 

Gegenwart. NF 55, 2007, S. 275–302. 
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dụng trƣớc tiên để giải thích một thuật ngữ hay quy phạm mà còn có nhiều cách hiểu 

khác nhau, chƣa thống nhất.
1
 Ngoài ra, Tòa án còn đƣợc trao quyền xử lý tình huống 

không có luật điều chỉnh (ohne eine gesetzliche Grundlage/praeter legem) hoặc phát 

triển một quy tắc pháp lý mới đi ngƣợc lại câu, chữ của luật về mặt hình thức (gegen den 

Gesetzeswortlaut/contra legem) do bối cảnh thực tiễn xã hội đã thay đổi. Ngoài ra sự 

phát triển pháp luật của Tòa án còn bao gồm cả trƣờng hợp Tòa án thiết lập một nguyên 

tắc pháp luật mới (eine neue Rechtsgegel) phù hợp với nhiệm vụ, định hƣớng xét xử của 

Tòa án.
2
 Sự phát triển pháp luật của Tòa án này không mâu thuẫn với nguyên tắc nhánh 

Tòa án phải chịu ràng buộc bởi Hiến pháp và luật tại Điều 1 Luật cơ bản Đức.  

 

Ví dụ 1: Tòa án xử lý tình huống không có luật điều chỉnh (ohne eine gesetzliche 

Grundlage/praeter legem) 

Bộ luật dân sự Đức quy định nghĩa vụ của bất kỳ ai phải bồi thƣờng, nếu ngƣời đó 

làm hỏng tài sản của ngƣời khác (Điều 823 Khoản 1 BGB). Tuy nhiên phạm vi bồi thƣờng 

(Từ điều 249 đến 252 BGB) lại không chứa đựng quy định cho trƣờng hợp: Liệu một 

ngƣời có thể khởi kiện yêu cầu bồi thƣờng cho vật, khi mà ngƣời đó không sử dụng vật 

đang bị hỏng trong thời gian sửa chữa hay không? 

Tòa án Tối cao liên bang đã thiết lập một nguyên tắc: Do khả năng sử dụng của vật 

bị mất đi, do vậy phải bồi thƣờng, nếu khả năng sử dụng này đƣợc dùng vào việc thƣơng 

mại hóa (kommerzialisiert), ngƣời chiếm hữu đã xem vật này là công cụ để giao dịch. 

Chẳng hạn, việc bồi thƣờng có thể đƣợc áp dụng đối với chiếc xe ô tô trong thời gian sửa 

chữa, nếu ngƣời sửa chữa xe này dùng nó vào mục đích thƣơng mại, không đƣợc sự đồng 

ý của chủ xe. Tuy nhiên quy tắc này sẽ không đƣợc áp dụng đối với trƣờng hợp sửa chữa 

một chiếc áo.3 

Ví dụ 2: Tòa án phát triển một quy tắc pháp lý mới đi ngược lại câu, chữ của luật về 

mặt hình thức (gegen den Gesetzeswortlaut/contra legem) do bối cảnh thực tiễn xã hội đã 

thay đổi 

Tại Điều 253 Khoản 1 BLDS Đức đã loại trừ việc bồi thƣờng thiệt hại do những thiệt 

hại mà không phải là thiệt hại về tài sản (Vermoegensschaeden). Tòa án Tối cao đã quyết 

định rằng chủ thể mà gây thiệt hại nặng về quyền nhân thân của ngƣời khác thì phải bồi 

thƣờng, ví dụ chủ thể khai thác một cách trái pháp luật hình ảnh, nhật ký riêng tƣ của ngƣời 

khác, không đƣợc sự đồng ý của ngƣời đó, thì phải bồi thƣờng vật chất cho ngƣời đó.  

Rõ ràng trong trƣờng hợp này, từ ngữ trong luật là: không bồi thƣờng đối với trƣờng 

hợp không phải là thiệt hại về tài sản (Vermoegensschaeden). Tòa án phát triển một quy 

                                                 
1
 Karl Larenz: Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6., neu bearb. Auflage, Berlin/Heidelberg 1991, 

S. 367 ff. 
2
 Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre, 11. Auflage 2012, §§ 11 II; 12 I c. 

3
 Simon/Funk-Baker, Deutsche Rechtssprache, Ein Studien- und Arbeitsbuch mit Einfuehrung in das 

deutsche Recht, 6. Aufl., C.H.Beck, 2017, S. 24. 
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tắc pháp lý mới đi ngƣợc lại câu, chữ của luật về mặt hình thức (gegen den 

Gesetzeswortlaut/contra legem) của luật, do bối cảnh thực tiễn xã hội đã thay đổi, cần phải 

bảo vệ quyền nhân thân của chủ thể bị vi phạm.1  

Ví dụ 3: Tòa án thiết lập một nguyên tắc pháp luật mới (eine neue Rechtsgegel) phù 

hợp với nhiệm vụ, định hướng xét xử của Tòa án 

Theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp liên bang BverfG, NJW, 1990, 563: Việc 

công quyền can thiệp vào lĩnh vực, đời sống riêng tƣ căn bản (innersten Bereich privater 

Lebensgestaltung), đồng thời hạn chế những quyền này, nếu chỉ dựa vào việc cho rằng để 

bảo vệ lợi ích công cộng là chƣa đủ. Hay nói cách khác, công quyền không đƣợc áp dụng 

nguyên tắc tƣơng xứng trong lĩnh vực, đời sống riêng tƣ căn bản.
2
  

Nguyên tắc bình đẳng đƣợc Tòa án Đức xem xét nhƣ là nguyên tắc căn bản khi 

phát triển pháp luật.
3
 Khác với Common law, phát triển án lệ bằng phƣơng pháp tƣ 

duy pháp lý Analogy (so sánh tƣơng đồng), Tòa án Đức nói riêng và Tòa án các nƣớc 

châu Âu lục địa nói chung tuân thủ nguyên tắc phân quyền, trong đó coi trọng sự bình 

đẳng giữa các chủ thể pháp lý. Phƣơng pháp diễn dịch pháp lý (Subsumtion)
4
 để giải 

quyết vấn đề phát sinh trên cơ sở luật đƣợc áp dụng phổ biến.
5
  

Nhận xét chung 

Thứ nhất, Hiến pháp và các đạo luật do cơ quan lập pháp ban hành về nguyên 

tắc có vị trí tối cao trong hệ thống pháp luật ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, 

những văn bản này có hai đặc tính đó là: tính khái quát hóa cao và tính không thể dự 

đoán hết những tình huống đa dạng, phức tạp sẽ xảy ra trong tương lai. Để khắc phục 

đặc tính thứ nhất là tính khái quát hóa cao thì cần cơ chế giải thích pháp luật thống 

nhất. Để khắc phục đặc tính thứ hai là tính không thể dự đoán hết các tình huống sẽ 

xảy ra trong tƣơng lai thì cần cơ hế sáng tạo, linh hoạt trong vận dụng pháp luật để giải 

quyết các vấn đề thực tiễn mới. Án lệ ra đời và phát triển suy cho cùng là để khắc phục 

những điểm yếu cố hữu này.  

Thứ hai, án lệ không phải toàn bộ bản án. Mỗi án lệ có hai phần là “Ratio 

decidendi” (phần lý do để đƣa ra quyết định, phần có ý nghĩa bắt buộc) và “Obiter 

                                                 
1
 Simon/Funk-Baker, Deutsche Rechtssprache, Ein Studien- und Arbeitsbuch mit Einfuehrung in das 

deutsche Recht, 6. Aufl., C.H.Beck, 2017, S. 25. 
2
 BverfG, NJW, 1990, 563. 

3
 Reinhold Zippelius: Rechtsphilosophie, 6. Auflage, § 18 II. 

4
 Phƣơng pháp diễn dịch pháp lý (Subsumtion) hay còn gọi là phƣơng pháp NSSS gồm 4 giai đoạn: 1) 

tìm ra quy phạm áp dụng (Norm), 2) nghiên cứu tình huống pháp lý (Sachverhalt), 3) phân tích mối 

quan hệ giữa quy phạm và tình huống pháp lý (Subsumsion), 4) kết luận (Schluss). Phƣơng pháp này 

cơ bản giống với phƣơng pháp IRAC (Issue – Rule – Analysis – Conclusion) đƣợc áp dụng phổ biến ở 

các nƣớc Anh, Mỹ. 
5
 Reinhold Zippelius: Recht und Gerechtigkeit in der offenen Gesellschaft, 2. Auflage, 1996, S. 327. 
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dicta” (phần giải thích thêm, phần có ý nghĩa tham khảo). Phần căn cứ đƣa ra lý do của 

phán quyết (Ratio Decidendi) tức là “những lập luận để đƣa ra phán quyết” mới là 

phần quan trọng nhất. Ngày nay, án lệ ở các nƣớc nhƣ Đức, Pháp, nhìn chung trên 

thực tế cũng rất phát triển. Án lệ đƣợc xây dựng và phát triển khi xử lý những tình 

huống bất thƣờng. Bất thƣờng ở đây đƣợc hiểu: hoặc là sự việc đó xảy ra nhƣng chƣa 

có luật điều chỉnh, chƣa có tiền lệ hoặc là có luật điều chỉnh nhƣng luật đó thiếu cụ 

thể, rõ ràng, cần phải giải thích, làm rõ. 

Thứ ba, do lịch sử hình thành và phát triển khác nhau nên cách hiểu về án lệ, áp 

dụng án lệ ở mỗi quốc gia cũng không hoàn toàn giống nhau. Án lệ ở Anh đƣợc coi là 

nguồn pháp luật cơ bản, quan trọng nhất, trong khi đó ở Mỹ - một quốc gia liên bang, 

coi trọng Hiến pháp thành văn - án lệ đƣợc áp dụng ít khắt khe hơn án lệ ở Anh. Ở 

Đức và Pháp, án lệ không đƣợc coi là nguồn pháp luật cơ bản, nhƣng càng ngày lại 

càng chứng tỏ vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật. Thực tiễn cũng cho thấy 

cách hiểu về án lệ và áp dụng án lệ trên thế giới đang có xu hƣớng xích lại gần nhau. 

Thẩm phán ở đâu cũng có thể dùng tƣ duy diễn dịch và tƣ duy quy nạp, thẩm phán ở 

đâu cũng phải giải quyết vấn đề thực tiễn vụ việc và luật áp dụng. Thẩm phán Anh, 

Mỹ khi đƣa ra phán quyết cũng xuất phát từ luật thành văn, có kết hợp với sự kiện. Ở 

Pháp hay Đức ngày nay thẩm phán đƣa ra phán quyết dựa trên bản chất sự việc, chứ 

không chỉ giản đơn dựa trên câu chữ của luật thành văn. Các thẩm phán ở Pháp, Đức 

tƣ duy hầu nhƣ không có sự khác biệt lớn với cách tƣ duy của các thẩm phán ở Anh 

hay Mỹ.  

Thứ tư, về mối quan hệ giữa tƣ pháp và lập pháp trên thực tế cũng có sự thay đổi 

linh hoạt hơn, với xu hƣớng tăng sự kiểm soát và cân bằng quyền lực (checks and 

balances). Việc lập ra các Toà án hiến pháp ở Đức hay Hội đồng bảo hiến ở Pháp, 

cũng nhƣ việc lập ra các Toà án của Liên minh châu Âu đã làm thay đổi mối quan hệ 

này. Bằng chứng là Toà hiến pháp ở Đức có thể huỷ các đạo luật bị coi là vi hiến. Toà 

hành chính có thể phán quyết về cách hành xử của cơ quan hành chính, thông qua đó 

điều chỉnh cả các hành vi chính trị. Hoặc Toà án châu Âu cũng có quyền yêu cầu về 

tính tƣơng thích giữa luật quốc gia với các quy định của Liên minh châu Âu và các 

tiêu chuẩn về quyền con ngƣời.  

Thứ năm, sự sáng tạo pháp luật ở Đức nói riêng và ở nhiều nƣớc Civil law thời 

gian qua cho thấy sự phát triển án lệ đã đƣợc mở rộng. Tòa án ngày nay ở Civil law xử 

lý cả những tình huống không có luật điều chỉnh; Tòa án có thể phát triển một quy tắc 

pháp lý mới đi ngƣợc lại câu, chữ của luật về mặt hình thức do bối cảnh thực tiễn xã 

hội đã thay đổi hoặc Tòa án có thể thiết lập một nguyên tắc pháp luật mới phù hợp với 

nhiệm vụ, định hƣớng xét xử của Tòa, đảm bảo công lý. 
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II. NHỮNG ƢU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ, BẤT CẬP TRONG NHẬN THỨC VỀ 

ÁN LỆ VÀ TRONG THỰC TIỄN ÁP DỤNG ÁN LỆ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

1. Nhận thức về án lệ ở Việt Nam 

 Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lƣợc cải cách 

tƣ pháp đến năm 2010, xác định: “Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ tổng kết kinh 

nghiệm xét xử, hƣớng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ và xét xử giám 

đốc thẩm, tái thẩm”. Khoản 3 Điều 104 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Tòa án nhân 

dân tối cao thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp 

luật trong xét xử.” Quy định về nhiệm vụ của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao, tại Điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Tổ chức TAND năm 2014 ghi rõ: “Lựa chọn 

quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, bản án, 

quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực của các Tòa án, tổng kết phát 

triển thành án lệ và công bố án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử” 

Án lệ ở Việt Nam không phải là toàn bộ bản án, quyết định của Toà án mà chỉ là 

“những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của 

Tòa án”, đó là những nội dung trong bản án quyết định của Toà án chứa đựng những 

lập luận để giải thích những vấn đề, sự kiện pháp lý, chỉ ra nguyên tắc hoặc quy phạm 

pháp luật cần áp dụng hoặc thể hiện lẽ công bằng đối với những vấn đề chƣa có điều 

luật quy định cụ thể. Theo tên gọi tiếng La tinh, tƣơng ứng mỗi án lệ có hai phần là 

“Ratio decidendi” (phần lý do để đƣa ra quyết định, phần có ý nghĩa bắt buộc) và 

“Obiter dicta” (phần giải thích thêm, phần có ý nghĩa tham khảo). Điều này có nghĩa là 

thẩm phán khi áp dụng án lệ cần tuân thủ phần “Ratio decidendi”, chứ không phải là 

toàn bộ bản án, quyết định.
1
 Ngoài ra, án lệ phải đƣợc Hội đồng thẩm phán Toà án 

nhân dân tối cao lựa chọn và đƣợc Chánh án Toà án nhân dân tối cao công bố là án lệ. 

Nội hàm khái niệm án lệ ở Việt Nam đƣợc tiếp cận theo nghĩa án lệ có giá trị giải 

thích pháp luật (làm rõ quy định của pháp luật còn có cách hiểu khác nhau) và đƣa ra 

giải pháp pháp luật (phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp lý và chỉ ra nguyên 

tắc, đƣờng lối xử lý, quy phạm pháp luật cần áp dụng trong một vụ việc cụ thể).
2
  

Ở Việt Nam, bản án, quyết định của bất kỳ Toà án nào cũng có thể trở thành án lệ 

khi nó thoả mãn đƣợc tất cả những tiêu chí cũng nhƣ đƣợc lựa chọn, công bố theo 

đúng trình tự, thủ tục luật định. Án lệ đƣợc nghiên cứu, áp dụng trong xét xử sau 30 

ngày kể từ ngày công bố. Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng 

án lệ, bảo đảm những vụ việc có tình huống pháp lý tƣơng tự thì phải đƣợc giải quyết 

                                                 
1
 Nguyễn Bá Bình (Chủ biên), Án lệ và sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay (Sách 

chuyên khảo), Nhà xuất bản Tƣ pháp, Hà nội, 2019, tr. 14-19. 
2
 Học viện Toà án, Giáo trình Án lệ và thực tiễn xét xử, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, năm 

2019, tr. 27. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Toa-an-nhan-dan-2014-259724.aspx
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nhƣ nhau. Trƣờng hợp vụ việc có tình huống pháp lý tƣơng tự nhƣng Tòa án không áp 

dụng án lệ thì phải nêu rõ lý do trong bản án, quyết định của Tòa án. Trƣờng hợp Tòa 

án áp dụng án lệ để giải quyết vụ việc thì số, tên án lệ, tình huống pháp lý, giải pháp 

pháp lý trong án lệ và tình huống pháp lý của vụ việc đang đƣợc giải quyết phải đƣợc 

viện dẫn, phân tích trong phần “Nhận định của Tòa án”; tùy từng trƣờng hợp cụ thể có 

thể trích dẫn toàn bộ hoặc một phần nội dung của án lệ để làm rõ quan điểm của Tòa 

án trong việc xét xử, giải quyết vụ việc tƣơng tự (Điều 8 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP).  

Phát triển án lệ không xâm phạm vào hoạt động lập pháp và không làm thay chức 

năng lập pháp, bởi lẽ trong hệ thống pháp luật Việt Nam các văn bản quy phạm pháp 

luật đƣợc ƣu tiên áp dụng đầu tiên. Khi văn bản quy phạm pháp luật chƣa có quy định 

thì sẽ áp dụng tập quán, tƣơng tự pháp luật, các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật dân sự, 

án lệ, lẽ công bằng. Nhƣ vậy án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam có vai trò bổ trợ 

chứ không xâm phạm, làm thay các văn bản quy phạm pháp luật nói chung và Nghị 

quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao nói riêng.  

Án lệ ở Việt Nam có tính chất ràng buộc đối với Thẩm phán. Theo Khoản 2, 

Điều 8 Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP khẳng định: Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm 

phải nghiên cứu, áp dụng án lệ để giải quyết các vụ việc tƣơng tự, bảo đảm những vụ 

việc có tình tiết, sự kiện pháp lý giống nhau phải đƣợc giải quyết nhƣ nhau.
 1

  

Tóm lại, nếu so sánh với lý thuyết về án lệ, áp dụng án lệ ở một số nƣớc trên thế 

giới đã phân tích ở trên có thể thấy rằng nhận thức về án lệ ở Việt Nam có những bất 

cập, hạn chế cơ bản sau: 

Thứ nhất, điểm khác với hầu hết các nƣớc là án lệ ở Việt Nam đƣợc ra đời sau 

một quy trình lựa chọn mà quy trình ấy đƣợc thực hiện bởi Hội đồng Thẩm phán Toà 

án nhân dân tối cao. Hoạt động tạo lập án lệ của Toà án ở nƣớc ngoài không tách khỏi 

hoạt động xét xử. Việc công bố án lệ chủ yếu là nhằm đƣa nội dung án lệ đến công 

chúng chứ không nhằm mục đích thừa nhận hiệu lực pháp lý của án lệ giống nhƣ ở 

Việt Nam.  

Thứ hai, cũng có quan điểm cho rằng, cùng với việc thừa nhận án lệ, nhà nƣớc ta 

đã “chính thức thừa nhận quyền giải thích pháp luật của Tòa án và các cơ quan áp 

dụng pháp luật”
2
. Câu hỏi đặt ra là cơ sở nào để khẳng định chính thức thừa nhận 

quyền giải thích pháp luật? Thực tế, đến nay chƣa có bất kỳ quy định nào trong Hiến 

pháp trao quyền cho Tòa án giải thích pháp luật một cách chính thức. Theo quy định 

của Hiến pháp năm 2013, chủ thể giải thích Hiến pháp và giải thích pháp luật chính 

thức ở Việt Nam là Ủy ban thƣờng vụ quốc hội (Khoản 2 Điều 74 Hiến pháp 2013). 

                                                 
1
 Học viện Toà án, Giáo trình Án lệ và thực tiễn xét xử, Sđd, tr.103. 

2
 Xem: Võ Trí Hảo, Vai trò giải thích pháp luật của tòa án, Tạp chí khoa học pháp lý, số 3/2003. 
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Thực tế, ai cũng “ngầm hiểu” rằng Tòa án đã và đang giải thích pháp luật, nhƣng thẩm 

quyền này chƣa đƣợc Hiến định, đƣợc chính thức hóa. 

Thứ ba, ở Việt Nam hiện nay không tồn tại một hệ thống các nguyên tắc, một hệ 

thống các phƣơng pháp giải thích pháp luật một cách chính thức, nhất quán đƣợc sử 

dụng trong đào tạo luật và hành nghề luật. Ngoài ra, khi có sự xung đột, mâu thuẫn 

giữa các kết quả giải thích pháp luật (bao gồm: Giải thích ngữ nghĩa, giải thích lịch sử, 

giải thích hệ thống, giải thích mục đích) cũng chƣa có những hƣớng dẫn cụ thể cần 

phải xử lý ra sao. Chính vì vậy, cách hiểu về giải thích pháp luật và vận dụng nó trong 

thực tế ở Việt Nam đang là vấn đề cần tiếp tục đƣợc bàn thảo để đi đến sự thống nhất.  

2. Những ưu điểm trong áp dụng án lệ ở Việt Nam 

Ở Việt Nam hiện nay, án lệ mới đƣợc chính thức thừa nhận là khuôn mẫu hoặc 

làm cơ sở để Tòa án dựa vào đó để phán quyết hoặc lập luận cho phán quyết của mình 

khi giải quyết vụ việc khác xảy ra về sau khi có các tình huống pháp lý tƣơng tự.  

Sau một thời gian áp dụng án lệ, có thể thấy sự ra đời của án lệ ở Việt Nam có 

những ƣu điểm chính sau đây: 

Thứ nhất, án lệ giúp khắc phục những nhƣợc điểm của hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành. “Sự thừa nhận và áp dụng án lệ sẽ góp phần làm cho pháp 

luật đƣợc áp dụng thống nhất trong cả nƣớc”.
1
 Thực tế cho thấy, luật thành văn dù 

đƣợc xây dựng cẩn thận và kĩ lƣỡng đến đâu cũng không thể dự đoán đƣợc hết những 

tình huống sẽ xảy ra trong tƣơng lai và chắc chắn pháp luật, dù cố gắng đến mấy, vẫn 

luôn có những khoảng trống và lỗ hổng, điều này càng đặc biệt chính xác đối với pháp 

luật điều chỉnh các tranh chấp dân sự. Ngoài ra, trong một số trƣờng hợp luật thành 

văn cũng không rõ ràng và khó hiểu nếu nhƣ thiếu các văn bản hƣớng dẫn. Nếu trao 

cho Thẩm phán quyền đƣợc ra phán quyết ngay cả khi chƣa có luật điều chỉnh, tức là 

tạo ra quy phạm luật mà có thể trở thành án lệ sau này thì sẽ hạn chế đƣợc tình huống 

trên. Nhƣ vậy, án lệ đã bổ sung giúp cho luật thành văn trở nên gắn liền với thực tiễn 

hơn bao giờ hết. 

Thứ hai, án lệ có vai trò quan trọng trong hoạt động phát triển pháp luật. Trong 

trƣờng hợp luật không có quy định cụ thể, thẩm phán phải xây dựng án lệ. Án lệ là sản 

phẩm của hoạt động xét xử, do toà án tạo lập trong quá trình giải quyết các vụ việc cụ 

thể, đƣợc nhà nƣớc thừa nhận nhƣ khuôn mẫu để giải quyết những vụ việc tƣơng tự về sau. 

Thứ ba, án lệ góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ tốt nhất quyền con ngƣời, quyền 

công dân và góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tòa án 

không được từ chối giải quyết vụ án dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng. 

                                                 
1
 Nguyễn Văn Nam, Lý luận và thực tiễn về án lệ trong hệ thống pháp luật của các nƣớc Anh, Mỹ, 

Pháp, Đức và những kiến nghị đối với Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, H.2012, tr.454 
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Với quy định này, công dân sẽ không phải gánh chịu bất lợi hay lo sợ vì không có 

quy phạm pháp luật điều chỉnh khi tham gia vào bất kỳ quan hệ dân sự hợp pháp 

nào. Xây dựng án lệ còn là hoạt động nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt 

Nam, mà hoàn thiện hệ thống pháp luật đang là một trong những tiêu chí quan 

trọng cho việc hướng tới xây dựng thành công nhà nước pháp quyền XHCN Việt 

Nam. Đây là đóng góp to lớn trong việc xây dựng một nhà nước pháp quyền với 

quan điểm tất cả vì con người và hướng tới con người. 

2. Những bất cập còn tồn tại trong áp dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay 

Mặc dù việc áp dụng án lệ ở Việt Nam đã có nhiều ƣu điểm nhƣ phân tích ở trên, 

tuy nhiên thực tế áp dụng án lệ thời gian qua cho thấy áp dụng án lệ ở Việt Nam vẫn 

có những hạn chế, bất cập nhƣ sau: 

Thứ nhất, số lƣợng án lệ ở Việt Nam chƣa nhiều, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu 

của thực tiễn xét xử. Hiện nay, chúng ta chỉ có 39 án lệ đã đƣợc công bố
1
, con số này 

còn quá khiêm tốn so với số lƣợng bản án, quyết định hàng năm của TAND các cấp. 

Trong khi hiện nay, số lƣợng án thụ lý mới ở mỗi cấp Tòa án năm sau luôn cao hơn 

năm trƣớc. Số lƣợng án lệ quá ít là khó khăn không nhỏ trong việc giải quyết vụ án 

dân sự trong trƣờng hợp chƣa có điều luật để áp dụng. 

Thứ hai, hiện nay cách thức viện dẫn án lệ trong các bản án, quyết định của Toà 

án chƣa đƣợc thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nƣớc. Đa số các thẩm phán viện 

dẫn án lệ trong phần nhận định của bản án, quyết định. Tuy nhiên một số Thẩm phán 

còn viện dẫn án lệ trong phần quyết định của bản án, quyết định. Có tình trạng thẩm 

phán giải quyết vụ án theo đƣờng lối xét xử trong án lệ nhƣng không viện dẫn đến án 

lệ trong bản án, quyết định của mình.
2
 

Thứ ba, án lệ ở Việt Nam phải đƣợc Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối 

cao lựa chọn và đƣợc Chánh án Toà án nhân dân tối cao công bố là án lệ. Vì mới đƣợc 

quy định, do đó một số Tòa án chƣa quan tâm đúng mức đến việc rà soát, phát hiện các 

bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật để đề xuất phát triển thành án lệ nên còn chậm 

trong việc gửi báo cáo kết quả về TANDTC rà soát, phát hiện các bản án, quyết định 

có hiệu lực pháp luật để phát triển thành án lệ. 

Thứ tư, hƣớng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP vẫn còn chƣa rõ 

ràng, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc áp dụng. 

Theo hƣớng dẫn tại khoản 2 Điều 8 quy định: “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm 

phải nghiên cứu, áp dụng án lệ, bảo đảm những vụ việc có tình huống pháp lý tương 

                                                 
1
 Truy cập gần nhất ngày 02/12/2020 trên website Thông tin điện tử về án lệ của Tòa án nhân dân tối 

cao: https://anle.toaan.gov.vn/webcenter/portal/anle/anle 
2
 Học viện Toà án (2018), Giáo trình Những vấn đề chung về nghề thẩm phán, Nxb Tƣ pháp, Hà Nội, 

tr. 352. 
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tự thì phải được giải quyết như nhau”. Điều khoản này không có hƣớng dẫn cụ thể 

thuật ngữ “tình huống pháp lý tƣơng tự” đƣợc hiểu ra sao? Vì chƣa có sự hƣớng dẫn rõ 

ràng nên các thẩm phán còn lúng túng khi vận dụng. Việc áp dụng “tình huống pháp lý 

tƣơng tự” còn mang nhiều ý chí chủ quan của thẩm phán. 

Cũng tại khoản 2 Điều 8 quy định về “Trường hợp vụ việc có tình huống pháp lý 

tương tự nhưng Tòa án không áp dụng án lệ thì phải nêu rõ lý do trong bản án, quyết 

định của Tòa án” còn chung chung, chƣa thể hiện rõ: trƣờng hợp nào thì phải áp dụng 

án lệ, trƣờng hợp nào thì không áp dụng án lệ? trƣờng hợp Thẩm phán đã viện dẫn cụ 

thể các quy định của pháp luật là căn cứ để giải quyết vụ án thì có nhất thiết phải áp 

dụng, viện dẫn án lệ không? 

Thứ năm, hiện nay còn có sự thiếu rõ ràng trong việc xác định giá trị của án lệ so 

với các loại nguồn luật khác trong giải quyết các tranh chấp dân sự. Về nguyên tắc, án 

lệ đƣợc áp dụng khi không có văn bản quy phạm pháp luật, không có tập quán và 

không thể áp dụng tƣơng tự pháp luật. Tuy nhiên, Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP 

thì Thẩm phán, Hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ để giải quyết các vụ việc 

tƣơng tự. Trƣờng hợp không áp dụng án lệ thì phải nêu rõ lý do trong bản án, quyết 

định của Tòa án. Câu hỏi đặt ra là trong trƣờng hợp vụ án vừa có tập quán, vừa có án 

lệ thì Hội đồng xét xử có bắt buộc phải viện dẫn án lệ hay không? Mặt khác, xét thứ tự 

thì án lệ đƣợc xếp sau áp dụng tƣơng tự pháp luật nhƣng khi một vụ việc đã có án lệ 

nghĩa là đã có giải pháp pháp lý rõ ràng thì có cần thiết phải áp dụng tƣơng tự pháp 

luật hay không? Nếu áp dụng tƣơng tự pháp luật thì án lệ sẽ mất đi vai trò và giá trị 

của nó. Đây cũng là khó khăn trong thực tiễn áp dụng pháp luật.
1
 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG 

ÁN LỆ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN VÀ HỘI 

NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

Trong giai đoạn hội nhập quốc tế, xây dựng nhà nƣớc pháp quyền ở Việt Nam 

hiện nay, việc xây dựng, phát triển án lệ một cách đồng bộ, hệ thống, khoa học có một 

ý nghĩa rất quan trọng. Xuất phát từ những bất cập trong thực tiễn nhận thức, áp dụng 

án lệ và kinh nghiệm xây dựng, phát triển án lệ ở một số quốc gia trên thế giới nhƣ 

phân tích ở trên có thể đƣa ra một số giải pháp quan trọng nhƣ sau: 

Thứ nhất, cần thống nhất cách hiểu về “án lệ” và “tình huống pháp lý tương tự” 

Án lệ ra đời để khắc phục tính khái quát hóa cao và tính không thể dự đoán hết 

các tình huống sẽ xảy ra trong tƣơng lai của luật thành văn. Điều đó có nghĩa là án lệ 

đƣợc xây dựng và phát triển khi xử lý những tình huống bất thƣờng, chƣa có luật điều 

                                                 
1
 Xem thêm: Áp dụng án lệ trong xét xử các vụ án dân sự từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai, nguồn: https://tapchitoaan.vn, truy cập ngày 19/11/2020. 

https://tapchitoaan.vn/bai-viet/binh-luan-trao-doi-gop-y/ap-dung-an-le-trong-xet-xu-cac-vu-an-dan-su-tu-thuc-tien-xet-xu-cua-toa-an-nhan-dan-tinh-dong-nai
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chỉnh hoặc có luật nhƣng thiếu cụ thể, rõ ràng, cần phải giải thích, làm rõ. Chính vì 

vậy, để án lệ có thể phát triển đƣợc trong tƣơng lai pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu hội nhập và xây dựng nhà nƣớc pháp quyền cần phải trao cho Tòa án quyền giải 

thích Hiến pháp và luật một cách chính thức, đồng thời cho phép Tòa án có thể phát 

triển những quy tắc pháp lý mới, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực 

tiễn cuộc sống đặt ra. Tòa án cần phải đƣợc trao quyền để xử lý cả những tình huống 

không có luật điều chỉnh, đƣợc phát triển một quy tắc pháp lý mới đi ngƣợc lại câu, 

chữ của luật về mặt hình thức do bối cảnh thực tiễn xã hội đã thay đổi và đƣợc thiết 

lập một nguyên tắc pháp luật mới phù hợp với nhiệm vụ, định hƣớng xét xử của Tòa 

với mục tiêu cao nhất của Tòa án là bảo vệ công lý. 

Ngoài ra, để đảm bảo tính khách quan, khoa học, việc xác định “tình huống pháp 

lý tương tự” cần đƣợc áp dụng một cách cụ thể, chặt chẽ và có sự hƣớng dẫn cần thiết. 

Đê áp dụng đƣợc nguyên tắc này, thẩm phán phải xác định đƣợc đâu là “tình tiết 

chính” và thế nào là “tương tự”. Để giải quyết đƣợc vấn đề này, Tòa án cần có sự giải 

thích hợp lý bằng những văn bản có giá trị nguyên tắc, là kim chỉ nam cho hoạt động 

áp dụng chung của thẩm phán. 

Thứ hai, việc xây dựng án lệ cần đảm bảo tính hệ thống 

Trong những năm gần đây, án lệ nhận đƣợc sự quan tâm không nhỏ, do vậy số 

lƣợng án lệ cũng đƣợc tăng lên nhanh. Qua quá trình xét xử, số lƣợng án lệ sẽ ngày 

càng gia tăng, để dễ dàng cho việc tìm kiếm thì ngay từ đầu phải có sự sắp xếp và lƣu 

trữ một cách khoa học các bản án. Có rất nhiều cách để hệ thống lại các bản án lệ lƣu 

trữ theo thời gian xét xử, theo cấp toà, theo loại vụ việc. Tuy nhiên, tác giả đề xuất 

việc xây dựng án lệ nên phát triển theo giá trị của án lệ thành: Án lệ để áp dụng, án lệ 

để giải thích luật ngoài ra còn có thể xây dựng các bản án mẫu để thẩm phán có thể 

tham khảo. 

Giá trị đầu tiên của án lệ là để áp dụng, khắc phục những khiếm khuyết của pháp 

luật. Trong xây dựng hệ thống án lệ để áp dụng, án lệ đáp ứng đƣợc vai trò tất yếu của 

mình, đảm bảo đƣờng lối xét xử của TANDTC theo Điều 8, Nghị quyết số 

04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ: “Khi xét xử thẩm 

phán, hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ để giải quyết các vụ việc tương tự, 

những vụ việc có tình huống pháp lý tương tự thì phải được giải quyết như nhau”. 

Giá trị thứ hai của án lệ là dùng để giải thích pháp luật. Những trƣờng hợp pháp 

luật quy định không rõ ràng, pháp luật quy định một cách vô lý hay đã bị lạc hậu so 

với tình hình thực tế mà nhà lập pháp chƣa có điều kiện hay vì một lý do nào đó chƣa 

thay thế bằng một quy định mới thì cần có những cách giải thích luật một cách hợp lý. 

Đây là vai trò giải thích Luật của Tòa án thông qua việc xây dựng án lệ. 
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Ngoài ra, chúng ta có thể xây dựng các bản án mẫu. Án mẫu là những bản án 

đƣợc xây dựng trên những cơ sở pháp luật hết sức chặt chẽ mà trong những tình huống 

nhƣ vậy, khó có thể đƣa ra phán quyết khác đƣợc. Do đó, khi có những tình huống 

tƣơng tự bắt buộc tòa án phải đƣa ra các phán quyết tƣơng tự nhƣ án mẫu. Một điểm 

cần lƣu ý là, khi bản án đƣợc coi là án mẫu thì Toà án tối cao sẽ chuyển tải đến các 

Toà án cấp dƣới để làm nguồn tham khảo và các Toà án cấp dƣới coi đó là những 

“khuôn mẫu” để xét xử những vụ án tƣơng tự. 

Thứ ba, nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án thông qua việc đào tạo thẩm phán 

Thẩm phán giữ vai trò hết sức quan trọng, đòi hỏi các thẩm phán phải là những 

ngƣời có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm với khả năng sáng tạo, độc 

lập, dám chịu trách nhiệm. Để có đƣợc những án lệ có giá trị thì đòi hỏi các thẩm phán 

phải thực sự có trình độ cao, có khả năng phân tích, đánh giá và đƣa ra các phán quyết 

có chất lƣợng tốt, từ đó mới có thể xây dựng nên các án lệ có chất lƣợng cao. Tuy 

nhiên thực tế đội ngũ thẩm phán ở Việt Nam hiện nay còn mỏng, chƣa thực sự đồng bộ 

về năng lực và trình độ chuyên môn, vẫn còn một bộ phận cán bộ, Thẩm phán còn hạn 

chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tinh thần trách nhiệm trong công tác chƣa cao, 

nên ảnh hƣởng tới hiệu quả công tác; cá biệt còn có những cán bộ, Thẩm phán có hành 

vi vi phạm bị xử lý kỷ luật, thậm trí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
1
 Trong năm 2020, 

Tòa án nhân dân tối cao đã nhận đƣợc tổng số 58 đơn tố cáo đối với cán bộ, công 

chức, ngoài ra còn có một số đơn nặc danh hoặc mạo danh và theo quy định của pháp 

luật không phải xem xét, giải quyết. Qua phân loại, xử lý có 42 đơn đủ điều kiện thụ lý 

để xem xét, giải quyết 16 đơn không đủ điều kiện thụ lý gồm: 05 đơn tố cáo trùng lặp, 

05 đơn là đơn tố cáo nhƣng có nội dung khiếu nại về tố tụng, 04 đơn nặc danh, 02 đơn 

lƣu theo dõi. 
2
  

Để áp dụng án lệ một cách linh hoạt và đúng quy chế, chúng ta cần xây dựng một 

mô hình đào tạo Thẩm phán thích hợp, bảo đảm các Thẩm phán có đủ tâm, đủ tầm. 

Bên cạnh đó, từng bƣớc kéo dài nhiệm kỳ của Thẩm phán nhằm bảo đảm tính độc lập 

của Thẩm phán khi xét xử. 

Kết luận 

Có thể nói, áp dụng án lệ nhƣ một nhu cầu tất yếu trong hoạt động áp dụng pháp 

luật ở Việt Nam hiện nay. Tuy đã có những văn bản hƣớng dẫn sơ khai từ Nghị quyết 

số 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lƣợc cải cách tƣ pháp đến 

năm 2010, nhƣng đến năm 2016, nƣớc ta mới có những án lệ đầu tiên. Đây là những 

                                                 
1
 Trích Báo cáo số 11/BC-TA của Tòa án nhân dân tối cao ngày 20/3/2013 về việc trả lời chất vấn của 

Đại biểu Quốc hội. 
2
 Trích Báo cáo số 45/BC-TA của Chánh án tòa án nhân dân tối cao ngày 09/10/2020 về công tác giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của tòa án nhân dân năm 2020. 



349 

bƣớc đi còn tƣơng đối chậm so với việc áp dụng án lệ trên thế giới. Do thời gian áp 

dụng án lệ còn ngắn, nên việc áp dụng án lệ vẫn còn nhiều mới mẻ và gặp nhiều khó 

khăn. Để án lệ phát huy đƣợc đúng ý nghĩa của nó thì án lệ nên đƣợc hiểu nhất quán 

là: án lệ đƣợc đặt ra để xử lý những tình huống bất thƣờng và đƣợc áp dụng trong hai 

trƣờng hợp sau: Thứ nhất, khi giải quyết những vụ việc đã có quy định pháp luật điều 

chỉnh nhƣng thực tế quy phạm đó không rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau. Thứ 

hai, khi những vụ việc chƣa có sự điều chỉnh của pháp luật. Lúc này thẩm phán phải 

phán quyết dựa trên cơ sở đạo đức, cơ sở chính sách xét xử, cơ sở tính tƣơng xứng, cơ 

sở xã hội, cơ sở kinh tế..để đƣa ra bản án mà bản án đó là tốt cho xã hội. Ngoài ra, để 

áp dụng đồng bộ và có hiệu quả nguồn luật này, hệ thống tòa án Việt Nam cần thực 

hiện tốt vai trò và sứ mệnh của mình, đào tạo một hệ thống thẩm phán có tâm, có tầm 

và có nhiều kỹ năng để có thể áp dụng án lệ một cách linh hoạt, phù hợp nhất với 

những đòi hỏi của thực tiễn. 
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“BIÊN GIỚI MỀM” VÀ VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA  

TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY 

TS. Lương Văn Tuấn 

Học viện Phụ nữ Việt Nam 

Tóm tắt: Sự xuất hiện của toàn cầu hóa đã và đang ngày càng xóa nhòa ranh 

giới giữa các quốc gia. Nhu cầu hội nhập quốc tế khiến cho các quốc gia ngày càng có 

xu hướng xích lại gần nhau hơn. Thông qua hoạt động đối ngoại, các quốc gia muốn 

đưa hình ảnh của mình đến với thế giới và mong muốn thiết lập sự ảnh hưởng của 

mình lên quốc gia khác. Tùy theo mục đích và khả năng, m i quốc gia có thể có những 

ảnh hưởng nhất định đến quốc gia khác. Chính vì thế đã xuất hiện khái niệm biên giới 

mềm. Biên giới mềm cho thấy xu thế lớn của thời đại là hợp tác đa diện giữa các quốc 

gia. Các quốc gia tham gia hội nhập có thể có các cơ hội phát triển đất nước, hay tiếp 

tục khẳng định vị thế quốc gia mình trong toàn cầu hóa nhưng đồng thời cũng phải đối 

diện với thách thức lớn đó chính là vấn đề chủ quyền quốc gia, quyền ban hành pháp 

luật và thực thi quyền tài phán quốc gia. Để tận dụng được cơ hội mà toàn cầu hóa 

mang lại, các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều đang cho thấy sự chấp nhận biên giới mềm 

ở những mức độ khác nhau. Bài viết tập trung phân tích về biên giới mềm và chủ 

quyền quốc gia để thấy được những giá trị lý luận và thực tiễn của đời sống nhà nước, 

pháp luật thời hội nhập quốc tế hiện nay. 

Từ khóa: biên giới mềm, chủ quyền quốc gia, toàn cầu hóa, chủ quyền quốc gia 

trong toàn cầu hóa, biên giới mềm và toàn cầu hóa 
 

1. Nhận thức chung về vấn đề biên giới mềm 

Khi nói đến biên giới, thông thƣờng ngƣời ta thƣờng liên tƣởng đến biên giới quốc 

gia theo cách hiểu truyền thống với những ranh giới cụ thể của một vùng lãnh thổ quốc 

gia nhất định. Tùy thuộc vào cấu tạo tự nhiên của mỗi quốc gia mà biên giới có thể gồm 

đất liền, biển đảo, núi, sông suối, vùng trời, lòng đất… mà trong đó quốc gia có chủ quyền 

thực hiện quyền quản lý và thực thi quyền tài phán của mình. Theo đó, biên giới đƣợc 

hiểu là “ch  hết phần đất của một nước và giáp với nước khác.”
1
 và biên giới quốc gia 

đƣợc hiểu “là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ 

đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường 

Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”
2
 

Cách hiểu trên đây đƣợc cho là cách hiểu cứng về vấn đề biên giới và mang nặng tính 

                                                 
1
 Viện Ngôn ngữ học (2002), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng – Trung tâm Từ điển học, Hà Nội – Đà 

Nẵng, tr. 62. 
2
 Điều 1, Luật Biên giới quốc gia năm 2003. 
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truyền thống lâu đời trong đời sống chính trị - pháp luật quốc tế. Tuy nhiên, cùng với 

thời gian và sự phát triển của nhân loại, đời sống quốc tế có nhiều thay đổi căn bản. 

Điều này đã dẫn đến xuất hiện ngày càng nhiều các vấn đề mới tạo sự gắn kết hoặc 

gây chia rẽ có tính song phƣơng, tính khu vực hoặc toàn cầu. Các vấn đề đó diễn ra 

trên nhiều phƣơng diện khác nhau nhƣng đặc biệt là trên phƣơng diện kinh tế, văn hóa, 

môi trƣờng, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng. Thực tế này đã dẫn đến nhu cầu 

hợp tác, cạnh tranh để phát triển, thậm chí là loại trừ nhau, tuy vậy xu thế hợp tác cùng 

phát triển hòa bình là phổ biến và phù hợp với thời đại. Cũng chính từ thực tế này, các 

quan niệm truyền thống về vấn đề cụ thể nào đó đã có sự thay đổi cả về nội dung và 

hình thức, đỏi hỏi cần có sự nhận thức mới để giải quyết tốt các vấn đề phát sinh và đạt 

đƣợc mục tiêu hƣớng tới. Trong các vấn đề đó, nổi bật có vấn đề về biên giới, cụ thể là 

vấn đề biên giới mềm.  

Nhƣ trên đã đề cập, biên giới mềm là thuật ngữ mới xuất hiện vài thập niên gần 

đây trong đời sống pháp luật quốc tế dùng để chỉ quốc gia phát huy nội lực để thiết 

lập tầm ảnh hưởng của quốc gia mình lên quốc gia khác nhằm đạt đƣợc các mục 

tiêu đề ra trên các phƣơng diện ngoại giao, kinh tế, văn hóa, môi trƣờng, khoa học 

công nghệ, an ninh quốc phòng...nhằm phục vụ tốt các mục tiêu chính trị của quốc gia 

mình. Thuật ngữ biên giới mềm xuất hiện lần đầu trong cuốn sách “Cuộc đấu tranh 

giành giật biên giới mềm, Nxb Giáo dục, Tứ Xuyên, 1991, 225 trang” do tác giả Thôi 

Hoặc Thần của Trung Quốc, và từ đó đến nay, trong xu thế toàn cầu hóa, đặc biệt là 

toàn cầu hóa về kinh tế, thuật ngữ biên giới mềm đã đƣợc nhiều quốc gia sử dụng.  

2. Một số nội dung ảnh hưởng đến việc hình thành quan niệm biên giới mềm 

2.1. Sự thiết lập ảnh hưởng quốc gia trên phương diện kinh tế  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sự hội nhập quốc tế giữa các quốc gia đã 

góp phần tạo dựng chuỗi liên kết quốc tế trong đó đòi hỏi sự chuyên môn hóa của từng 

quốc gia. Để tham gia vào chuỗi liên kết quốc tế đó, các quốc gia cần căn cứ vào thế 

mạnh của quốc gia mình để hội nhập quốc tế và cần có giải pháp để quốc gia mình trở 

thành một mắt xích quan trọng không thể thay thế trong chuỗi liên kết toàn cầu. Chính 

vì vậy, các quốc gia đều đẩy mạnh các hoạt động trên phƣơng diện chính trị, kinh tế, 

văn hóa… không chỉ trong quốc nội mà còn hƣớng ra các quốc gia khác, khu vực khác 

nhau để không ngừng thiết lập sự ảnh hƣởng của mình. Quá trình này cho thấy các 

hoạt động tích cực của quốc gia trên những phƣơng diện trọng yếu để không ngừng 

gây tầm ảnh hƣởng. “Một cách đơn giản có thể hiểu toàn cầu hóa là một hiện tượng, 

một quá trình, một xu thế liên kết trong quan hệ quốc tế làm tăng sự phụ thuộc lẫn 

nhau về nhiều mặt của đời sống xã hội giữa các quốc gia. Một trong những khía cạnh 

cơ bản của toàn cầu hóa là toàn cầu hóa nền kinh tế với sự hội nhập kinh tế giữa các 

quốc gia thông qua các diễn đàn, các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế và bằng việc 
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ký kết các hiệp định thương mại song và đa phương.”
1
 Nhƣ vậy có thể nhận thấy 

“Toàn cầu hóa nền kinh tế ngày nay đã trở thành một xu thế chung của thời đại mà 

các quốc gia, dân tộc không thể bỏ qua được. Về bản chất, toàn cầu hóa nền kinh tế là 

sự gia tăng nhanh chóng các hoạt động kinh tế vượt qua biên giới các quốc gia và 

giữa các khu vực với nhau, tạo ra sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế trong sự 

vận động và phát triển hướng tới một nền kinh tế thế giới hội nhập và thống nhất.”
2
 

Lịch sử loài ngƣời cho thấy để giành đƣợc lợi ích trên phƣơng diện kinh tế thì 

con đƣờng phổ biến nhất là sử dụng vũ lực. Các quốc gia từ thời cổ đại, trung đại đến 

cận hiện đại đều chủ yếu dùng biện pháp quân sự để thực hiện việc thống trị về kinh tế. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, do nhận thức của nhân loại về tác hại của các cuộc chiến 

tranh quân sự và có sự phát triển vƣợt bậc của công pháp quốc tế cùng với sự hình thành 

ngày càng nhiều các tổ chức có quy mô toàn cầu đã dẫn đến xu hƣớng loại trừ chiến 

tranh xâm lƣợc và hình thành trào lƣu phát triển hòa bình. Điều này đòi hỏi những quốc 

gia muốn thiết lập tầm ảnh hƣởng của quốc gia mình đối với quốc gia khác cần phải 

thông qua hoạch định chính sách có tính mềm dẻo, linh hoạt, đảm bảo sự ôn hòa phù 

hợp với nhu cầu phát triển kinh tế chung của nhân loại. Từ nhu cầu phát triển kinh tế 

quốc gia trong môi trƣờng hòa bình, ổn định không có xung đột vũ trang đã dần hình 

thành nên quan niệm biên giới hàng hóa. Nhiều quốc gia hiện nay đều rất tâm đắc với 

xu hƣớng hợp tác đôi bên cùng có lợi, trong đó các nhà quản lý khi nhìn nhận về hàng 

hóa thƣơng mại đều nhận thấy biên giới quốc gia mình đã đƣợc mở rộng sang quốc gia 

khác mà không vi phạm luật pháp quốc tế. Tùy thuộc vào mức độ bành trƣớng của 

hàng hóa quốc gia mà các nhà quản lý có thể khẳng định tầm ảnh hƣởng kinh tế của 

quốc gia mình đến đâu, vì vậy, có nhà quản lý đã từng cho rằng hàng hóa của quốc gia 

mình đến đâu thì lãnh thổ của quốc gia mình đến đó. Nhƣ vậy, nếu nhƣ thuật ngữ biên 

giới mang hàm nghĩa là sự giới hạn về đất, biển, trời… và đƣợc luật pháp quốc tế công 

nhận gắn liền với chủ quyền quốc gia thì thuật ngữ biên giới mềm, đặc biệt trong lĩnh 

vực kinh tế lại cho thấy các rào cản về thị trƣờng giữa các quốc gia sẽ không còn tồn 

tại. Toàn cầu hóa đã làm xuất hiện biên giới mềm và thúc đẩy mọi quốc gia hội nhập, 

dỡ bỏ hàng rào thuế quan và thực thi chính sách tự do hóa trong thƣơng mại… cùng 

tồn tại trong các định chế có tính toàn cầu nhƣ WTO, AFTA, EU… Các định chế này 

cũng luôn khẳng định xu hƣớng hợp tác giữa các quốc gia trong phát triển kinh tế và 

cũng khẳng định biên giới hàng hóa là sự hiện hữu trong đời sống thƣơng mại quốc tế 

vì có một thực tế không thể phủ nhận đó là quốc gia nào muốn tầm ảnh hƣởng của 

hàng hóa quốc gia mình lớn hơn ở một quốc gia khác thì cũng phải có sự nhƣợng bộ 
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 Phùng Văn Thành (2014), Toàn cầu hóa kinh tế và những vấn đề liên quan toái chính sách và pháp 
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bằng việc tiếp nhận hàng hóa của quốc gia đó trong thị trƣờng quốc gia mình. Tuy 

nhiên, tùy thuộc vào mục tiêu, khả năng của mỗi quốc gia mà biên giới hàng hóa có 

thể đƣợc mở rộng hơn hoặc có thể bị thu hẹp hơn ở từng giai đoạn khác nhau. Ví dụ:  

Xuất nhập khẩu song phƣơng Thụy Sỹ - Việt Nam năm 2019:  

“Tổng kim ngạch thƣơng mại song phƣơng 7 tháng đầu năm 2019 giữa Việt Nam 

và Thụy Sỹ đạt 2,037,544,763 Franc (CHF) Thụy Sỹ (trên 2 tỷ USD). Tăng cả về xuất 

khẩu và nhập khẩu so với cùng kỳ năm trƣớc. 

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,581,512,516 Franc, tăng hơn 500 triệu 

Franc (32%) so cùng kỳ năm trƣớc; Nhập khẩu tăng trên 22%. 

Các mặt hàng máy móc, tiết bị, đồ trang sức và kim loại quý, da giày, dệt may và 

thuỷ sản là các nhóm tăng xuất khẩu sang Thuỵ Sỹ mạnh trong Quý 2- Quý 3/2019 

Ƣớc tổng kim ngạch XNK cả năm 2019 đạt từ 2,7 -2,9 tỷ Franc, ƣớc tăng khoảng 

30-35% so với năm 2018.”
1
 

Qua số liệu trên đây cho thấy xu hƣớng hợp tác giữa các quốc gia là thực tế và 

biên giới hàng hóa tức biên giới mềm cũng là một hiện thực. Biên giới hàng hóa của 

Thụy Sỹ muốn đƣợc mở rộng trên thị trƣờng thuộc lãnh thổ Việt Nam thì Thụy Sỹ 

cũng phải tiếp nhận hàng hóa của Việt Nam và chấp nhận biên giới hàng hóa Việt 

Nam trên thị trƣờng thuộc lãnh thổ Thụy Sỹ. 

2.2. Sự thiết lập ảnh hưởng quốc gia trên phương diện văn hóa 

Để thúc đẩy kinh tế quốc gia phát triển, mở rộng biên giới hàng hóa trong bối 

cảnh toàn cầu hóa kinh tế hiện nay thì chính sách khôn khéo và phù hợp nhất là quảng 

bá nền văn hóa. Thông qua hoạt động truyền thông, bản sắc văn hóa của một quốc gia 

nhanh chóng đƣợc đƣa đến với công chúng là bạn bè năm châu bốn biển. Đây là một 

hoạt động thiết thực nhằm thiết lập tầm ảnh hƣởng quốc gia lên quốc gia khác. Một 

quốc gia muốn phát triển đƣợc trong thời kì hội nhập toàn cầu hiện nay cần bảo tồn 

bản sắc văn hóa dân tộc, nhƣng vƣợt lên trên vấn đề bảo tồn văn hóa là quảng bá văn 

hóa dân tộc. Với sự lan tỏa nhanh chóng của văn hóa dân tộc, biên giới mềm của quốc 

gia sẽ nhanh chóng đƣợc mở rộng hơn và góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế. 

Chính vì vậy, các nƣớc muốn thúc đẩy hoạt động kinh tế quốc gia phát triển nhanh 

chóng, cần có các chính sách linh hoạt, năng động trong quảng bá văn hóa đất nƣớc. Ở 

Châu Á, các quốc gia nhƣ Hàn Quốc, Nhật Bản đã có những chính sách năng động thể 

hiện tƣ duy thiết thực khi thực thi những chính sách văn hóa nhằm thúc đẩy phát triển 

kinh tế đất nƣớc. Hàn Quốc đã lựa chọn lĩnh vực điện ảnh làm mũi nhọn để quảng bá 
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nền văn hóa, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng hàng hóa “made in Korea” dẫn đến ngành 

công nghệ điện ảnh của Hàn Quốc đã có những bƣớc tiến vƣợt bậc, trong đó “Ba yếu 

tố chủ chốt làm nên bƣớc tiến thần tốc của phim ảnh Hàn Quốc là nhân lực, vốn đầu tƣ 

và chính sách hỗ trợ của chính phủ. Gốc rễ của mọi sự phát triển nằm ở con ngƣời và 

Hàn Quốc chọn Hollywood là hình mẫu để noi theo.”
1
 Và phong cách làm phim luôn 

đƣợc chú trọng đánh vào tâm lý của ngƣời xem kết hợp với việc quảng bá hàng hóa: 

“Phim Hàn luôn khiến các chị em phụ nữ rung động vì các nhà làm phim quá giỏi 

trong việc xây dựng kịch bản. Những câu chuyện tình đẹp nhƣ mơ, phục trang lộng lẫy 

và bối cảnh đẹp là những yếu tố hàng đầu luôn khiến ngƣời ta cứ dính chặt vào màn 

hình xem phim. Một điều đặc biệt nữa là, bạn sẽ hiếm khi thấy những món đồ nào 

không gắn mác “made in Korea” xuất hiện trên phim Hàn. Đố bạn tìm đƣợc phim nào 

mà ngƣời ta không cầm trên tay chiếc Samsung, không đi xe Hàn Quốc hay sử dụng 

mỹ phẩm nƣớc ngoài. Ngƣời dân xứ sở Kim Chi có lòng tự trọng dân tộc rất cao, do 

vậy phim Hàn không chỉ để giải trí mà còn để quảng bá hình ảnh đất nƣớc, con ngƣời 

và sản phẩm mà Hàn Quốc làm ra.”
2
 “Tổng thống Park Geun Hye thậm chí còn công 

khai ủng bộ bộ phim “bom tấn” Hậu Duệ Mặt Trời vì bộ phim đã quảng bá rất tốt các 

sản phẩm Hàn Quốc. Việc các diễn viên mặc gì, dùng gì trên phim thì mặt hàng đó 

nhanh chóng sold out ngoài đời thực đã trở thành chuyện nhƣ cơm bữa.”
3
 “Chính phủ 

nƣớc này cũng rất thức thời khi chọn các nhóm nhạc làm Đại sứ du lịch, hay thậm chí 

in hình ảnh của họ lên tem bƣu chính.”
4
 Và hiệu quả thiết thực từ biên giới mềm thông 

qua sự ảnh hƣởng của văn hóa đã rất rõ ràng: “Rất nhiều những item thời trang nhƣ áo 

bóng chày, quần legging, váy tennis… của ngƣời Hàn đã khiến mọi ngƣời đổ xô đi săn 

lùng vì đẹp và tính ứng dụng cao. Phong cách ăn mặc của ngƣời Hàn rất đặc trƣng, 

không nghiêng về đơn giản, phóng khoáng nhƣ Mỹ, không mang hơi hƣớng “manga” 

nhƣ Nhật mà trẻ trung, năng động hơn. Giới trẻ Việt cũng học hỏi khá nhiều từ thời 

trang của Hàn Quốc, bạn có để ý thấy không?”
5
 

2.3. Sự thiết lập ảnh hưởng quốc gia trên phương diện ngoại giao 

Tùy thuộc vào mục tiêu đặt ra của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ mà chính sách 

ngoại giao cũng đƣợc thiết lập phù hợp. Hiện nay các quốc gia đều theo đuổi chính 

sách ngoại giao riêng của quốc gia mình nhƣng đang phổ biến là theo xu hƣớng ôn hòa 

trong giải quyết mọi sự kiện tranh chấp có tính quốc tế. Bên cạnh đó cũng có những 

quốc gia, đặc biệt là các nƣớc lớn lại có những chính sách ngoại giao tiềm ẩn các nguy 
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cơ gây căng thẳng, có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Mỹ là quốc gia điển hình theo 

đuổi chính sách ngoại giao nƣớc lớn có nội dung kiểu “cây gậy và củ cà rốt” với hàm 

nghĩa nếu quốc gia nào ủng hộ nƣớc Mỹ thì đƣợc hƣởng các quy chế về ƣu đãi (củ cà 

rốt), nếu chống đối thì sẽ chịu sự trừng phạt (cây gậy) trên nhiều phƣơng diện bằng các 

biện pháp dân sự, kinh tế, quân sự... Trong đó, biện pháp quân sự luôn giành đƣợc sự 

ƣu tiên đầu tƣ của Mỹ nhằm hậu thuẫn cho chính sách ngoại giao nƣớc lớn, bằng 

chứng là: “Hoa Kỳ đã xây dựng một chuỗi căn cứ quân sự và khu vực chuẩn bị khắp 

thế giới nhằm có thể triển khai sử dụng lực lƣợng không quân và hải quân khi đƣợc 

cấp báo – tất cả là nhằm duy trì bá quyền chính trị và kinh tế trên toàn thế giới…Trong 

khi tìm cách duy trì một hệ thống kinh tế đế quốc mà không cần đến sự kiểm soát 

chính trị chính thức các lãnh thổ thuộc chủ quyền của các nƣớc khác, Hoa Kỳ đã sử 

dụng các căn cứ đó để chống lại những nƣớc nào muốn phá vỡ hoàn toàn hệ thống đế 

quốc, hoặc đi theo một đƣờng lối đƣợc cảm nhận là đe dọa lợi ích của Hoa Kỳ. Nếu 

không có sự phân bố sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trên toàn thế giới thông qua các 

căn cứ đó, và nếu không có sự sẵn sàng sử dụng chúng vào các cuộc can thiệp quân sự, 

sẽ khó có thể giữ đƣợc những lãnh thổ phụ thuộc hơn về kinh tế ở vùng ngoại vi tách 

khỏi Hoa Kỳ.”
1
 Thông qua việc thiết lập các căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn thế giới 

cũng cho thấy đây không phải là một hiện tƣợng quân sự thuần túy mà là chiến lƣợc 

củng cố vị thế bá quyền nƣớc lớn và nó luôn là sự hậu thuẫn cho các mục tiêu bá 

quyền về chính trị, kinh tế. Vậy nên đã có nhận định rằng: “Sự bành trƣớng toàn cầu 

lực lƣợng quân sự của nhà nƣớc bá quyền thế giới tƣ bản là một bộ phận không thể 

tách rời của toàn cầu hóa kinh tế.”
2
 

Để tạo lập biên giới mềm, Trung Quốc cũng thực thi những chính sách ngoại 

giao nƣớc lớn thông qua các biện pháp kinh tế để nhằm tăng khả năng phụ thuộc của 

các quốc gia nghèo hơn. Năm 2020, Trung Quốc tuyên bố xóa nợ cho các nƣớc nghèo: 

“Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc, cơ quan viện trợ của nƣớc này và 

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, các chủ nợ song phƣơng chính thức, đã xóa 

nợ cho 23 nƣớc, với giá trị tổng cộng 1,353 tỷ USD…Tuy nhiên, đây chỉ là con số rất 

nhỏ so với “khối nợ” mà các nƣớc đang phát triển nợ Trung Quốc./Theo số liệu của 

Ngân hàng Thế giới (WB), nợ song phƣơng chính thức của các nƣớc nghèo nhất đang 

nợ các quốc gia thành viên G20 lên tới 178 tỷ USD trong năm 2019, trong số đó 63% 

là của Trung Quốc.”
3
 Tuy nhiên, Trung Quốc cũng không ngừng thực thi các chính 
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sách ngoại giao nƣớc lớn, và thƣờng xuyên thay đổi chính sách ngoại giao trong đó có 

việc ngoại giao đe dọa các nƣớc khác nhỏ hơn, đặc biệt đối với các quốc gia có chung 

đƣờng biên giới: “Cho đến nay, Malaysia và Indonesia đã cố gắng tránh để vấn đề 

Biển Đông chi phối quan hệ với Trung Quốc. Nhƣng trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng 

các hành động khẳng định yêu sách chủ quyền phi pháp của nƣớc này, thời kỳ ngoại 

giao thầm lặng có thể không kéo dài mãi mãi.”
1
 Và quân sự hóa các tranh chấp ở Biển 

Đông của Trung Quốc cũng ngày càng có nguy cơ bùng phát khi mà Trung Quốc bất 

chấp cả phán quyết của Tòa án quốc tế: “Biển Đông là một trong những khu vực 

“nóng” nhất trên thế giới với nhiều tranh chấp và lợi ích chiến lƣợc đan xen. Trƣớc đó, 

Trung Quốc đã đƣa ra yêu sách “đƣờng 9 đoạn”, tuyên bố chủ quyền với gần nhƣ toàn 

bộ khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, yêu sách của Bắc Kinh là vô lý, trái với luật pháp 

quốc tế và không đƣợc coi là hợp lệ, theo phán quyết của Tòa Trọng tài thƣờng trực 

(PCA) tại La Hay vào năm 2016.”
2
  

Có thể thấy, trong bối cảnh toàn cầu hóa của thế giới hiện nay, việc thiết lập biên 

giới mềm đã là vấn đề thực tế, thiết thực trong đời sống quốc tế. Trong đó xu hƣớng 

hợp tác cùng phát triển, cùng có lợi là nhu cầu tự thân mỗi quốc gia tham gia chuỗi 

kinh tế toàn cầu nhƣng tùy thuộc vào tiềm lực của mỗi quốc gia mà xu hƣớng đó sẽ 

chịu sự tác động thêm của tham vọng quyền lực chính trị ở các quốc gia mạnh hơn 

3. Sự tác động của biên giới mềm đối với vấn đề chủ quyền quốc gia trong 

toàn cầu hóa 

Bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay khiến cho thế giới có xu hƣớng phẳng hơn. Đặc 

biệt, với nhu cầu phát triển kinh tế đã dẫn đến hình thành các tổ chức thƣơng mại toàn 

cầu nhƣ Tổ chức Thƣơng mại thế giới, tổ chức hợp tác, liên kết kinh tế thƣơng mại 

liên khu vực, khu vực và tiểu khu vực đƣợc thành lập và hoạt động rộng khắp ở mọi 

châu lục, và thành viên tham gia rất đa dạng, phong phú, có trình độ phát triển rất khác 

nhau. Những năm 2000, Việt Nam đã “có quan hệ thƣơng mại với 170 quốc gia, vùng 

và lãnh thổ, đã ký hơn 60 Hiệp định kinh tế về thƣơng mại song phƣơng; phát triển 

quan hệ đầu tƣ với khoảng 70 nƣớc, vùng và lãnh thổ.”
3
 Đến năm 2020, về cơ bản Việt 

Nam đã tham gia “16 hiệp định thƣơng mại tự do (FTA), trong đó có 12 FTA đã có 

hiệu lực. Việt Nam đã chủ động hơn trong việc tham gia đàm phán và ký kết các hiệp 

định ngoài khuôn khổ của thành viên ASEAN nhƣ trƣớc đây. Mức độ cam kết trong 
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các hiệp định cũng ngày càng sâu rộng hơn.”
1
 Việc Việt Nam tích cực tham gia các tổ 

chức kinh tế thế giới cho thấy sự chủ động hội nhập quốc tế và chấp nhận tham gia vào 

toàn cầu hóa, chấp nhận luật chơi do các tổ chức có tính toàn cầu đặt ra. Điều đó cũng 

có nghĩa là biên giới mềm – biên giới hàng hóa hay biên giới văn hóa của Việt Nam 

cũng ngày càng đƣợc mở rộng đến lãnh thổ của các quốc gia khác. Đồng thời, Việt 

Nam cũng chấp nhận biên giới mềm của các quốc gia khác xuất hiện trên lãnh thổ do 

mình quản lý. Quá trình này sẽ khiến cho các nƣớc cũng giống nhƣ Việt Nam sẽ nhận 

đƣợc những ƣu đãi từ các tổ chức kinh tế: “Tham gia AFTA, doanh nghiệp Việt Nam 

có điều kiện để mở rộng thị trƣờng ƣu đãi của AFTA. Hiện nay, khoảng 35% kim 

ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam là từ các nƣớc thành viên của ASEAN. Các mặt 

hàng đƣợc chúng ta ƣu tiên nhập về là máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ 

cho nhu cầu sản xuất công nghiệp mà Việt nam chƣa tự đáp ứng đƣợc hay chi phí quá 

cao.”
2
 Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra vấn đề phải đảm bảo an ninh kinh tế trong 

bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia. Điều này đòi hỏi quá trình tham gia các tổ chức 

kinh tế thế giới hay bất cứ một tổ chức nào đó trên thế giới, các quốc gia cần nhận diện 

đƣợc những khả năng, nguy cơ, thách thức nội tại cũng nhƣ ngoại sinh ở từng giai 

đoạn hay lâu dài để quá trình tham gia đạt hiệu quả thiết thực nhằm phục vụ mục đích 

cao nhất là ổn định lợi ích đất nƣớc.  

Có thể nói “quá trình Toàn cầu hóa làm gia tăng nhanh chóng các quan hệ trao 

đổi vƣợt khỏi biên giới quốc gia nhƣ những giao dịch kinh tế, các quá trình trao đổi 

văn hóa xã hội và cả những hoạt động hình sự xuyên quốc gia.”
3
 nên đòi hỏi luật pháp 

cũng cần có sự thích ứng nhất định để không chỉ điều chỉnh đƣợc các hành vi của cá 

nhân mà còn của tổ chức nữa. Tuy nhiên, điều đáng nói là luật pháp của quốc gia đƣợc 

ban hành bởi các nhà nƣớc có chế độ chính trị khác nhau nên quan điểm trong lập 

pháp cũng khác nhau. Vậy nên để đảm bảo quyền lợi của các quốc gia tham gia toàn 

cầu hóa cần có một hệ thống những quy định chung nhất. Đối với các quốc gia đã hình 

thành một khối thống nhất chung sẽ dễ dàng trong việc thực thi các quy định chung 

của khối, nhƣ EU là một điển hình: “Liên minh châu Âu đã là một cộng đồng nhiều 

quốc gia với luật của cộng đồng có hiệu lực áp dụng ƣu tiên trên luật của các nƣớc 

thành viên. Các cơ quan hành pháp quốc gia không đƣợc phép ảnh hƣởng trực tiếp đến 

việc lý giải và áp dụng luật của cộng đồng. Nhu cầu ngày càng tăng về những giải 

pháp cho các vấn đề Toàn cầu đã dẫn đến việc các nƣớc thành viên của Liên minh 
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châu Âu phải “cộng đồng hóa” và chuyển chủ quyền quốc gia cho cộng đồng.”
1
 Hay 

nhƣ WTO, khi tham gia tổ chức này, các quốc gia cần có những tuân thủ quy tắc chung 

do tổ chức đặt ra. Việc tuân thủ này có liên quan rất lớn đến các hoạt động nhƣ cam kết 

thay đổi chính sách, luật pháp, cải tổ thể chế kinh tế hoặc thậm chí là có sự đàm phán về 

yêu cầu cải tổ chính trị. Thực tế này cho thấy chủ quyền quốc gia đã ít nhiều chịu sự tác 

động của toàn cầu hóa, và “sự phát triển mang tính quốc tế này và sự phát triển những 

quan hệ xã hội toàn cầu khác sẽ làm suy yếu khả năng điều hành của các Nhà nƣớc quốc 

gia. Đặc biệt, sự hình thành các mối quan hệ thƣơng mại, trong đó nền kinh tế quốc gia 

đƣợc quốc tế hóa theo tỷ lệ xuất nhập khẩu, sẽ ảnh hƣởng đáng kể đến khả năng điều 

hành và điều tiết của Nhà nƣớc.”
2
 Trong bối cảnh đó, “Nhà nƣớc chỉ có thể bảo vệ đƣợc 

quyền lực, nếu nó mở hệ thống điều hành và điều tiết cho các tác nhân quốc tế và đối tác 

trên quốc gia. Vì vậy, sự quốc tế hóa luật pháp có thể đƣợc coi là một quá trình phát 

triển luật một cách có tổ chức và mở. Nó diễn ra cùng với quá trình Toàn cầu hóa.”
3
 

Hiện nay các nhà nƣớc tham gia quá trình toàn cầu hóa đều đã nhận thức đƣợc 

các vấn đề liên quan đến kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trƣờng quốc gia, 

duy trì an ninh đối nội và đối ngoại. Trong đó đã nhìn nhận ra sự quản lý kém hiệu quả 

đối với xã hội khi tình hình tội phạm trên mọi lĩnh vực ngày càng gia tăng, suy giảm 

môi trƣờng ngày càng trầm trọng, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao luôn hiện hữu…đòi hỏi 

nhà nƣớc phải thực hiện chức trách của mình. Bối cảnh này vẫn cho thấy chủ quyền 

quốc gia luôn đƣợc đảm bảo nếu nhƣ các quốc gia tiếp tục thể hiện đƣợc vai trò của 

mình trƣớc nhân dân trong việc bảo vệ các quyền lợi của ngƣời dân, xã hội cũng nhƣ 

của đất nƣớc.  

Sự nhƣợng bộ lẫn nhau trong quá trình toàn cầu hóa không phải là từ bỏ chủ 

quyền quốc gia mà là quá trình thực hiện chủ quyền quốc gia hài hòa trong từng vấn 

đề cụ thể trên phƣơng châm đôi bên cùng có lợi. Sau khi thỏa thuận các vấn đề, nếu có 

một bên vi phạm thì bên còn lại vẫn có quyền đơn phƣơng chấm dứt các thỏa thuận 

hoặc thực hiện quyền tài phán quốc gia theo luật pháp quốc gia, hoặc yêu cầu sự tài 

phán của các thiết chế quốc tế. Điều quan trọng là trƣớc khi tham gia vào toàn cầu hóa, 

trong từng vấn đề cụ thể, các quốc gia tham gia cần thận trọng tính toán những lợi ích 

cũng nhƣ những nguy cơ sẽ phải đối diện để quyết định có tham gia hay không, và nếu 

tham gia thì cần có những đàm phán cụ thể nào… 

4. Kết luận 

Xét trên mọi phƣơng diện, biên giới mềm là thuật ngữ chỉ sự nỗ lực hội nhập 

quốc tế của từng quốc gia trong lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, nếu quốc gia tham gia hội 
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nhập kinh tế bị lấn lƣớt quá nhiều trong vấn đề biên giới mềm thì nó cũng cho thấy sự 

yếu kém (tức là khả năng phụ thuộc) của quốc gia này với quốc gia khác. Nếu biên 

giới mềm trong hàng hóa mà rộng thì nó cho thấy khả năng sản xuất bị phụ thuộc nƣớc 

ngoài rất lớn. Nếu biên giới mềm trong văn hóa mà phổ biến thì nó cũng chứng tỏ nền 

văn hóa ngoại lai đang chiếm ƣu thế. Thực tế này đòi hỏi quốc gia cần phải có chính 

sách phù hợp để phát huy tiềm lực của quốc gia mình. Các chính sách đó cần thể hiện 

sự nỗ lực vƣợt bậc của chính trị - ngoại giao để tăng vị thế trên mọi phƣơng diện, đặc 

biệt là phƣơng diện kinh tế để vừa có thể quảng bá hình ảnh quốc gia vừa đảm bảo chủ 

quyền quốc gia./.  
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